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Deel 1 
Inleiding 

 
‘Marketing managers of private firms are centrally concerned with how to launch new 

products successfully, as many new consumer products end in failure’  
(Rogers, 2003: 83) 

 
‘In this era of diminishing product life cycles and rapid technological advancements, it is 

critical for firms to identify and target innovation-prone consumers effectively. A clear 
understanding of the factors affecting consumers’ adoption processes is crucial to the 

development of an effective marketing strategy’  
(Moreau, Lehmann, Markman, 2001: 27) 

 
‘… there is a need for an ability to see the potential of technologies emerging in one’s own 

R&D-lab and to know which direction to take them on the path of commercialization.’  
(O’Connor, Veryzer, 2001: 231) 

1.1 Aanleiding 

ocht er een ranking van de meest voorkomende begrippen bestaan binnen de ruime 
bedrijfs- en maatschappelijk economische context, dan zou het innovatiebegrip of een 

daarvan afgeleid begrip (innoveren, innovativiteit, ...) daar ongetwijfeld zeer hoog in terug te 
vinden zijn. Voor heel wat bedrijven lijken advertenties en mission statements wel doorspekt 
te moeten zijn van dit innovatiejargon om geloofwaardig te zijn. Innovaties worden in de 
huidige marktomgeving onmiskenbaar als het fundament van bedrijfscontinuïteit (Poiesz, 
Van Raaij, 2002: 26) en als een absolute noodzaak in functie van competitiviteit en 
concurrentiële slagkracht beschouwd (Hadjimanolis, 2003: 559). In die mate zelfs, dat 
innovatiemanagement voor de meeste technologiebedrijven tot een soort van ‘industrial 
religion’ verworden is (Dodgson, 2000: 50). Innovatie is lang niet meer het strijdmiddel van 
de kleine nieuwkomer, maar ook van de ‘gevestigde waarden’. In de markt van de 
consumentenelectronica bijvoorbeeld koos Philips de laatste jaren voor een alsmaar 
nadrukkelijker focus op zijn innovatie-activiteiten, ten nadele van massaproductie-activiteiten 
die men grotendeels is gaan afstoten.  
 
Een strategie die ook zijn vruchten afwerpt, aangezien Philips sinds eind 2003 opnieuw 
winstcijfers kan voorleggen (Pasveer, 2006-01-23; Meeus, 2004-02-11: 16). Naast dit 
bedrijfsbeleid getuigen ook de beleidsnota’s en mission statements op het niveau van het 
overheidsbeleid van de mate waarin ‘innovatie’ centraal is te komen staan in onze 
samenleving. Op het Vlaamse niveau is innovatie bijvoorbeeld een ministerportefeuille waard 
(voor de periode 2004-2009 in de persoon van Fientje Moerman (VLD)), wat onder meer in 
initiatieven als het ‘Vlaams Innovatiefonds’ (VINNOF) resulteert1 (Casteleyn, 2005-04-28). 
Samen met de bedrijfswereld sloot diezelfde Vlaamse Regering in 2003 een heus 
‘innovatiepact’ met als doel tegen 2010 maar liefst 3% van het BBP aan wetenschappelijk 
innovatie-onderzoek te besteden (Michiels, Verreet, 2003-11-29; Meeus, 2003-11-27: 18). Op 
Europees vlak zijn er uiteraard de kaderprogramma’s waarin innovatie steeds zwaarder gaat 

                                                      
1 In het door de Vlaamse Administratie Wetenschap en Innovatie verstuurde persbericht omtrent de lancering van 
dit Vlaamse innovatiefonds (Casteleyn, 2005-04-28), werd het doel van VINNOF als volgt verwoord door minister 
Moerman: “De Vlaamse Regering maakt 75 miljoen euro vrij voor de oprichting van het Vlaams Innovatiefonds. 
Hierdoor kunnen jonge, innovatieve bedrijven voortaan over de nodige middelen beschikken om hun 
innovatieve ideeën of technologieën om te zetten in een business plan en financiering te vinden voor de start. Dit 
is cruciaal voor het onderzoekslandschap in Vlaanderen" 

M 
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doorwegen2. In 2003 en met 2010 als deadline, maakte de Europese InvesteringsBank (EIB) 
bijvoorbeeld 44,5 miljard euro vrij voor innovatie-onderzoek (Verreet, 2003-11-15: 3). 
 
Innovaties nemen dus een alsmaar centralere plaats in onze marktomgeving en samenleving 
in. Dat deze laatste alsmaar vaker als een ‘informatiesamenleving’ of ‘ICT-omgeving’ 
bestempeld wordt, laat ons toe de innovatiefocus te verengen tot die van de ICT-innovaties. 
Dat deze ICT’s of informatie- en communicatietechnologieën een alsmaar prominentere 
plaats in onze dagelijkse omgeving innemen (Straubhaar, LaRose, 1996: 4) en niet zomaar 
een categorie van innovaties zijn, blijkt onder meer uit de acht domeinen die de EIB wil gaan 
stimuleren met het door haar vrijgemaakte geld. Maar liefst vijf van die acht 
‘prioriteitsdomeinen’ zijn duidelijk ICT-gerelateerd: ‘infrastructuur voor breedband-
telecomverbindingen via satelliet (€700 mio)’, ‘mobiele telefonie (€800 mio)’, ‘ultrasnelle 
breedbandverbindingen tussen researchcentra (GEANT) (€ 2,35 miljard)’, ‘satellieten voor 
controle van milieu en veiligheid (GMES) (€900 mio)’, en ‘nano-elektronica (€5,3 miljard)’ 
(Verreet, 2003-11-15: 3)3.  
 
Deze centraliteit van ICT-innovaties in onze dagelijkse omgeving maakt dat we deze 
samenleving als een ‘ICT-omgeving’ (Servaes, Heinderyckx, 2002) kunnen beschouwen. In 
deel 2 gaan we dieper in op de (r)evolutie naar en karakteristieken van die omgeving. 
Moreau, Lehmann en Markman (2001: 27) verwijzen naar slechts twee van die 
karakteristieken, maar koppelen daar wel meteen de conclusie aan vast dat het in die ICT-
omgeving cruciaal geworden is om (a) een duidelijk gebruikersinzicht te verwerven. Niet in 
het minst om (b) betere introductiestrategieën te kunnen ontwikkelen: ‘In this era of 
diminishing product life cycles and rapid technological advancements, it is critical for firms to 
identify and target innovation-prone consumers effectively. ‘A clear understanding of the 
factors affecting consumers’ adoption processes is crucial to the development of an effective 
marketing strategy’. Hiermee is meteen ook het uitgangspunt van deze scriptie aangehaald, 
nl. een zoektocht naar een manier om dat inzicht te verwerven en een manier om ICT-
innovaties beter in de markt te zetten. Of zoals O’Connor en Veryzer (2001: 231) het stellen: 
‘… there is a need for an ability to see the potential of technologies emerging in one’s own 
R&D-lab and to know which direction to take them on the path of commercialization’. De 
motivatie voor deze zoektocht ligt in wat auteurs als Hadjimanolis (2003: 559) en Storey 
(2000: 347) het ‘innovation problem’ noemen: de vaststelling van falende innovatie-
introducties en de gebrekkige inspanningen om die innovaties op een goede manier te 
introduceren. 
 
Het uitgangspunt van deze scriptie heeft dus zijn wortels in de veranderde omstandigheden 
van de hedendaagse ICT-omgeving. Voor een typering van deze omgeving wordt vaak naar 
de zgn. ‘Wet van Moore’ verwezen om het alsmaar snellere tempo te duiden waaraan 
innovaties ontwikkeld en op de markt gebracht worden. Parallel met deze snelle 
technologische ontwikkeling en toename van het aantal ICT-innovaties, kenmerkt de 
hedendaagse ICT-omgeving zich echter ook door een toenemend aantal falende innovaties. 
Ondanks de belovende voorspellingen waarmee veel van die innovaties op de markt worden 
gebracht, blijken alsmaar meer van die nieuwe technologieën niet aan de verwachtingen te 
kunnen voldoen, en slagen ze er niet in een voldoende aantal gebruikers in die mate te 
bekoren dat zij de technologie ook adopteren. Een recent voorbeeld daarvan is de flop die 
het als ‘mobiel internet’ aangekondigde WAP (Wireless Application Technology) geworden 
is. Nog recenter zijn de voorbeelden van UMTS (Universal Mobile Telecommunications 
System) en DTV (Digitale Televisie): naast het internet waarschijnlijk de twee voorbeelden bij 
uitstek van technologieën die de laatste jaren met de grootste verwachtingen zijn 

                                                      
2 Parallel met het zevende kaderprogramma werd bijvoorbeeld het eerste ‘Competitiveness and Innovation 
framework Programme (CIP)’ opgezet (http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm) voor 
de periode 2007-2013 (budget €4 billion). 
3 De overige drie innovatiedomeinen betreffen de ontwikkeling van waterstofenergie (€2,8 miljard), de volgende 
generatie lasers (€1,2 miljard) en het ESA-lanceringsplatform in Kourou (€320 mio). 
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aangekondigd. Maar zelfs voor deze technologieën worden alsmaar meer vraagtekens bij die 
verwachtingen geplaatst. In de ons omringende landen faalden immers al diverse DTV- 
initiatieven (Quiero, Casema, ...), of kent het 3G-aanbod niet de verwachte ‘uptake’. In 
Vlaanderen kenden we de uitrol van DTV en 3G pas eind 2005, waardoor het nog wat vroeg 
is om het oordeel ‘succes vs mislukking’ te vellen. Wat we ondertussen wel konden 
vaststellen is dat de euforie rond het potentieel van deze technologieën snel is gaan liggen, 
en plaats is gaan maken voor een grote onzekerheid. De mobiele telefonie-operatoren 
hebben nu wel de UMTS-licentie beet, maar door de noodzaak die investering terug te 
verdienen en door gemaakte afspraken met de overheid, kan men nu ook niet anders dan de 
rollout van dat 3G-aanbod aan te vatten. Ook al weet men niet goed hoe dat te doen. Geen 
van de operatoren weet immers precies op welke USP men moet gaan spelen. De magere 
‘uptake’ van het aanbod van de eerste 3G-aanbieder in Vlaanderen (Proximus) versterkt die 
onzekerheid alleen maar. Met betrekking tot DTV hadden we in Vlaanderen de concurrentie 
‘Belgacom vs Telenet’ die alles in een stroomversnelling bracht sinds de verkoop van de 
voetbalrechten medio 2005. Geen van beide operatoren was eigenlijk echt klaar, maar ze 
jaagden elkaar wel op. Belgacom speelde sterk op het voetbal, maar wist verder nog niet 
echt goed wat het verdere DTV-aanbod zou zijn (en welke zenders men zou kunnen gaan 
aanbieden). Telenet had dan weer problemen met zijn set-top-box, en kon pas een half jaar 
na introductie ook een set-top-box met harde schijf aanbieden.  
 
Verder blijven beide operatoren koortsachtig op zoek naar de juiste content, de juiste 
applicaties, de juiste prijs, etc ... De Vos (2000: 45) typeerde deze onzekerheid in het zoeken 
naar succesvolle businessmodellen en killer applications voor interactieve televisie als een 
‘searching for the holy grail’. Net zoals de middeleeuwse ridders op zoek naar de ‘heilige 
graal’ niet echt wisten of ze nu op zoek waren naar een beker, een schaal, of een zwaard, ... 
zijn ook de hedendaagse iDTV- en bij uitbreiding ICT-managers op zoek naar iets waarvan ze 
niet goed weten hoe het er uit ziet. Concreet vertaalt deze onzekerheid zich in de praktijk in 
vragen zoals die bijvoorbeeld voor PVR-producent TiVo inc. geformuleerd werden: ‘TiVo inc. 
heeft een geweldig product. Maar hoe bereikt het bedrijf een massamarkt met de nieuwe 
technologie? … Hoe beweeg je een massamarkt de nieuwe technologie te adopteren?’ 
(MarketingOnline, 2002-11-12).  
 
Deze onzekerheid met betrekking tot de manier waarop ICT-innovaties moeten worden 
geïntroduceerd, heeft ongetwijfeld te maken met de sterke veranderingen die zich vanaf de 
jaren ’90 in de ICT-omgeving manifesteren. Assumpties in verband met de klokvormige 
diffusiecurve, segmentprofielen, adoptiedeterminanten, ... die traditioneel als uitgangspunt 
voor de introductie van ICT-innovaties fungeerden, blijken omwille van die veranderingen 
plots niet zo evident meer te zijn in de hedendaagse ICT-omgeving. De onzeker geworden 
principes waarop men zich zolang heeft gebaseerd, creëren dan ook de nodige verwarring 
voor de manager van vandaag; de klassieke ‘push’-geïnspireerde strategieën werken niet 
meer en men heeft geen vertrouwen meer in welke nu de juiste strategie is om hun nieuwe 
technologieën op de markt te brengen. Brancheau en Wetherbe (1990: 115) stelden deze 
onzekerheid al vroeg in de jaren ’90 vast: ‘managers are not sure how to manage the 
introduction of new information technology’, en sindsdien zijn ook anderen - zoals Moore 
(1999b: 10) - blijven wijzen op de onzekerheid betreffende de commercialisering van de 
innovatie: ‘high-tech marketing is traditionally surrounded by much confusion’. Met deze 
scriptie wensen we deze managers dan ook een ‘houvast’ te bieden in termen van een 
duidelijke en efficiënte strategie, gebaseerd op accuraat gebruikersinzicht. We stellen ons met 
andere woorden tot doel de verwarring bij de managers te verminderen, en hen een aantal 
inzichten aan te reiken die hen moeten helpen tot een betere diffusie van hun innovaties te 
komen. Anders gesteld: ‘less confusion, better diffusion’ kan met een kwinkslag als de missie 
voor deze scriptie doorgaan. 
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De aanleiding en inspiratie voor deze scriptie ligt dus in de vaststelling van het grote en 
toenemende aantal falende ICT-innovaties en de daaruit voortvloeiende nood aan 
efficiëntere manieren om dergelijke ICT-innovaties op de markt te brengen. Voor het falen 
van innovatie-introducties worden diverse redenen aangehaald. Wij focussen ons op de 
twee voornaamste: enerzijds (1) de falende introductiestrategieën in termen van 
marketing(communicatie); en anderzijds (2) het gebrekkige gebruikers- of 
consumenteninzicht dat vaak aan de oorzaak van het eerste ligt. Deze twee redenen vertalen 
zich zowel in de praktijk als in de theorie rond innovatie-ontwikkeling en -diffusie in een 
‘dubbele nood’:  
 
(1) de nood aan effectievere introductiestrategieën voor ICT-innovaties 
(2) de nood om ‘prior-to-launch’, of voorafgaand aan de eigenlijke introductie van de 

innovatie, op een accuratere manier gebruikersinzicht te verwerven in 
adoptiepotentieel, noden, behoeften, drempels en drijfveren; om zo een betere 
introductiestrategie te kunnen opzetten. 

1.2 Doelstelling en Vraagstelling 

et het zoeken naar een oplossing voor deze ‘dubbele nood’ mogen dan wel de twee 
hoofddoelstellingen van dit werk zijn aangehaald; concreet vertaalt deze zoektocht zich 

in meer dan twee doelstellingen. Meer specifiek in zeven doelstellingen, waarvan sommige 
nog meerdere luiken kennen.  
 
In de eerste ‘situerende hoofdstukken’ van deze scriptie geven we enerzijds een schets van 
de sterk evoluerende ICT-omgeving; en anderzijds van de theoretische achtergrond van het 
diffusionisme. Een eerste doelstelling - nl. nagaan in welke mate de theoretische visie met 
betrekking tot de diffusie van ICT-innovaties wel voldoende is mee geëvolueerd met de 
diffusie van ICT-innovaties in de praktijk - vloeit voort uit een confrontatie van beide 
beschouwingen, maar werd eerder ook al door anderen als bron voor onderzoek aangereikt. 
Burgelman (1994: 191) wees bijvoorbeeld op de nood aan onderzoek dat nagaat ‘how the 
existing theoretical frameworks within which the information society is placed can be 
elaborated in order to make the analysis more accurate and reliable’. Aangezien 
diffusietheoretische concepten zowel in de theorie als in de praktijk alomtegenwoordig zijn, 
lijkt de relevantie van deze doelstelling evident. In de theorie blijkt men zowel voor 
theoretische beschouwingen als empirische studies vaak automatisch uit te gaan van 
traditionele diffusietheoretische concepten als het klokvormige diffusiepatroon of assumpties 
met betrekking tot adopterprofielen en adoptiedeterminanten. In de praktijk dienen deze 
assumpties geregeld als basis voor segmentatie- en communicatiestrategieën. 
Adoptersegmentaties zijn vaak gebaseerd op de vaste procentuele segmentverdeling zoals 
die in de theorie werd beschreven (2.5% innovators, 13.5% early adopters, ...), en de klassieke 
profileringsvariabelen als geslacht, opleiding, innovativiteit, ... gelden nog steeds als ‘de facto’ 
segmentatievariabelen om een populatie in (potentiële) innovators, early adopters, ... te 
verdelen. Met betrekking tot de communicatiestrategieën gaat men er bijvoorbeeld van uit 
dat men in het begin van de introductiestrategie - op het moment dat de zgn. innovators en 
early adopters adopteren - niet hoeft te communiceren om de ‘gepercipieerde complexiteits-
drempel’ te verlagen, omdat die volgens de theorie toch laag is voor de adopters op dat 
moment. Vanuit deze optiek lijkt het ons bijvoorbeeld relevant om na te gaan of innovators 
en early adopters inderdaad nog steeds een typisch mannelijk, jonger en hoger opgeleid 
profiel hebben; nog steeds ongeveer 2.5% en 13.5% van de populatie uitmaken, en ook 
steeds een lage gepercipieerde complexiteit vertonen ... .  
 
De eerste doelstelling is er dan ook op gericht na te gaan in welke mate de theorie 
voldoende is mee geëvolueerd met de praktijk en in welke mate we in theorie en praktijk 
signalen kunnen opvangen dat de theorie achterop hinkt en ‘bijstellingen’ en bijgevolg 
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bijkomend onderzoek zich opdringen. Indien dat laatste het geval is, zullen we ook 
suggesties proberen doen met betrekking tot de richting van die bijstellingen. Dergelijke 
aanpassingen kunnen dan van het diffusionisme opnieuw een betere uitgangsbasis maken 
voor zowel academici als mensen in de praktijk om respectievelijk de diffusie van ICT-
innovaties te bestuderen, en introductiestrategieën op te zetten voor die innovaties.  
 

Doelstelling 1 
 
Nagaan in welke mate theorie en assumpties betreffende ICT-diffusie nog opgaan in de 
huidige ICT-omgeving. Meer specifiek, hebben we het over: 
 1.a. De assumpties betreffende het klokvormige adoptiepatroon. 
 1.b. De assumpties betreffende de segmentprofileringen. 
 1.c. De assumpties betreffende de adoptiedeterminanten.  

 
Met het c-luik van deze doelstelling gaan we in op de mate waarin de assumpties met 
betrekking tot de binnen het diffusionisme voorop geschoven determinanten nog voldoende 
opgaan en veralgemeenbaar zijn in de huidige ICT-omgeving4. Binnen de ‘diffusion of 
innovations’-theorie zoals grondlegger Everett M. Rogers (1962, 1983, 1986, 1995, 2003) die 
beschrijft, blijft het lijstje van determinanten doorgaans beperkt tot de klassieke vijf 
gepercipieerde productkarakteristieken: ‘relative advantage’, ‘trialability’, ‘complexity’, 
‘compatibility’ en ‘observability’. De afgelopen vijf decennia verscheen echter een veelheid 
aan studies en theoretische reflecties met betrekking tot adoptiedeterminanten, wat voor een 
meer dan gevoelige uitbreiding van dit ‘lijstje van vijf’ zorgde. We durven zelfs spreken van 
een wildgroei van conceptuele modellen in zowel de communicatiewetenschappelijke, 
marketing-, economische, psychologische en productontwikkelingsliteratuur. Een ‘wildgroei’ 
die de vergelijkbaarheid van onderzoek niet ten goede komt, en waardoor het overzicht en 
de consistentie wat is zoek geraakt. Enig overkoepelend overzicht of integratie betreffende 
adoptiedeterminanten dringt zich dan ook op (Hadjimanolis, 2003: 559), wat ons bij de 
tweede doelstelling brengt. Enerzijds hebben we met deze doelstelling het doel een 
overzicht te bieden van alle (gebruikersgerelateerde) adoptiedeterminanten voor nieuwe 
technologieën. Anderzijds wensen we daarbij meteen ook na te gaan in welke mate de 
assumpties met betrekking tot elk van deze determinanten nog op een consistente en 
veralgemeenbare manier opgaan in de huidige ICT-omgeving5. Met het overzicht van 
determinanten is het onze bedoeling een theoretische bijdrage te leveren voor toekomstig 
onderzoek naar adoptiedeterminanten, en zo de consistentie en vergelijkbaarheid op dat 
vlak te helpen stimuleren. Met het nagaan van de consistentie en betrouwbaarheid van de 
determinanten-assumpties wensen we na te gaan in welke mate deze assumpties kunnen 
blijven fungeren als prior-to-launch segmentatiecriterium zoals ze dat nu doen. Er bestaan 
immers diverse schalen die op basis van een set Likert-operationaliseringen van 
adoptiedeterminanten iemands innovatiteit of ‘technology readiness’ trachten te meten, en 
op die manier moeten toelaten een populatie te segmenteren in innovators, early adopters, ... 
De formulering van deze likertstatements is dan gebaseerd op de ‘traditionele 
diffusietheoretische’ assumpties: ‘Learning to operate ... is easy for me’ is bijvoorbeeld een 
item uit een veel gebruikte schaal van Moore en Benbasat (1991) als operationalisering van 
de determinant ‘gepercipieerde complexiteit’. Aangezien de theorie stelt dat de meer 
innovatievere segmenten een lagere gepercipieerde complexiteit hebben, impliceert een 

                                                      
4 Let wel: we hebben het binnen deze scriptie vooral over adoptiedeterminanten, of determinanten voor de 
adoptiebeslissing van de individuele residentiële gebruiker, en niet over determinanten voor het succes van het 
ganse NPD-proces (cf. infra) 
5 Deze doelstelling 2.B. overlapt grotendeels met doelstelling 1.C.; maar we wensten toch het onderscheid maken 
tussen de determinanten die vanuit de diffusietheorie naar voor komen (1.C.) en de determinanten die vanuit een 
ruimer geheel van theoretische stromingen (diffusie, communicatiewetenschappen, marketing, ...) naar voor 
komen (2.B.). Voor het testen van de assumpties inzake adoptiedeterminanten blijven we dit onderscheid echter 
niet maken.  
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lagere score op deze schaal (bv. score 1: ‘helemaal niet akkoord’ op vijfpuntenschaal) dan 
ook een lage innovativiteit.  
 

Doelstelling 2 
 
 2.a. Overzicht van adoptiedeterminanten voor ICT-innovaties. 
 2.b. Nagaan in welke mate de assumpties met betrekking tot deze determinanten 
 nog consistent en dus betrouwbaar genoeg zijn om als basis voor prior-to-launch 
 adoptersegmentaties te dienen. 
 
Zoals aangegeven in de aanleiding is onze hoofdbekommernis het verwerven van accurater 
gebruikersinzicht betreffende het adoptiepotentieel voor ICT-innovaties. Enerzijds als doel op 
zich, maar vooral in functie van het opzetten van een efficiëntere introductiestrategie. 
Wanneer we het hebben over het verwerven van het gebruikersinzicht als doel op zich, dan 
hebben we het over het inschatten of forecasten van het adoptiepotentieel voor nieuwe 
technologieën. Dat kan in iedere fase van het New Product Development (NPD)-proces of 
innovatie-ontwikkelingsproces gebeuren. Vooral in de marketing- en de modelling-literatuur 
is hieromtrent heel veel beschikbaar, maar binnen het domein van de 
communicatiewetenschappen is de ervaring en literatuur hieromtrent zeer schaars. Omwille 
van het alsmaar grotere belang dat ook binnen de communicatieschappen aan forecasting 
wordt gehecht, stelden wij ons in verband met deze methoden in eerste instantie tot doel 
een overzicht te bieden van de voor de communicatiewetenschapper relevante 
forecastingmethoden. Een inventariserend overzicht dus van methoden die zowel de 
communicatiewetenschapper als de manager in staat moet stellen op de juiste manier het 
nodige gebruikersinzicht te verwerven omtrent het adoptiepotentieel van ICT-innovaties. De 
veelheid aan methodes zal voor het velen echter overrompelend en onoverzichtelijk maken. 
Daarom stelden we ons bij wijze van samenvatting ook tot doel een ‘beslissingsboom’ op te 
stellen die als een soort van leidraad doorheen dit geheel van methodes kan fungeren en 
een hulpmiddel kan zijn om de juiste methode te kiezen.  
 

Doelstelling 3 
  
 3.a. Overzicht van de voor de communicatiewetenschapper relevante forecas-
 tingmethoden voor ICT-innovaties. 
 3.b. Opstellen van een ‘beslissingsboom’ die managers en onderzoekers kan helpen 
 bepalen wanneer het gebruik van welke methode het best op zijn plaats is. 

 
De nood aan accurater gebruikersinzicht kan meer concreet gespecificeerd worden tot een 
nood aan ‘segmentation forecasting’. We zijn met andere woorden op zoek naar een 
methode die ergens het midden tussen forecasting en segmentatie inhoudt. In het overzicht 
van ‘relevante methodes’ maakten we dan ook het onderscheid tussen beide tradities. Daar 
waar we met doelstelling 3.a. het overzicht van forecastmethodes beogen, stellen we met 
doelstelling 4 ook een apart overzicht van relevante segmenatiecriteria- en methodes te 
geven.  
 

Doelstelling 4 
 
 Overzicht van gangbare criteria en methoden voor adoptersegmentatie. 

 
Omdat heel wat van die methodes zich slechts tot (segmentation) forecasting in bepaalde 
fases van het NPD-proces lenen, structureerden we het overzicht van methodes ook langs de 
verschillende fases van het NPD-proces. Ook dat zal de ‘leek in het vak’ ongetwijfeld helpen 
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bij de keuze van de juiste methode; maar het zal ook duidelijk maken dat een deel van die 
methodes slechts post-launch inzetbaar is. In functie van het hoofddoel prior-to-launch 
accurater gebruikersinzicht te verwerven, maakt dat deze methodes alvast ‘niet geschikt’. 
Maar om zowel in onze inventariserende als beslissingsboom-doelstelling zo volledig mogelijk 
te zijn, behielden we deze methodes toch in het overzicht6. 
 
Wat dit overzicht van methodes langsheen het NPD-proces ook duidelijk zal maken, is dat er 
op het einde van dit NPD-proces - meer concreet op het moment dat een innovatie uit de 
R&D-fase komt en op de drempel van marktintroductie staat - een hiaat of lacune bestaat dat 
het tekort aan een accurate methode voor ‘segmentation forecasting’ weerspiegelt. Onder 
meer Di Benedetto (editor JPIM7) benadrukt dat de laatste fase in dit NPD-proces (de ‘launch’-
fase) tot op heden een sterk verwaarloosde schakel is op het vlak van innovatie-onderzoek. 
Een verwaarlozing die we met dit hiaat dus ook op het vlak van onderzoeksmethoden 
weerspiegeld zien. De vijfde doelstelling behelst daarom de ambitie een nieuw 
onderzoeksinstrument te ontwikkelen dat dit hiaat of tekort aan een accurate ‘segmentation 
forecast’-methode kan opvullen.  
 

Doelstelling 5 
 
 5.a. Ontwikkeling van nieuw ‘segmentation forecast’-instrument dat ‘prior-to-launch’ 
 toelaat een adoptersegmentatie te maken in potentiële segmenten van innovators, 
 early adopters, early en late majority en laggards; en bijgevolg ook toelaat de 
 daarbij horende relevante segmentprofielen op te stellen.  
 5.b. Validering van het nieuwe meetinstrument. 

 
Met een evaluatie van traditionele diffusietheoretische assumpties, een overzicht aan 
methodes, en ook de ontwikkeling van een nieuwe ‘segmentation forecast’-methode mogen 
onderzoeker en manager dan misschien wel beter gewapend zijn om ICT-diffusie te gaan 
onderzoeken, inschatten en voorspellen; maar zonder een introductiestrategie waarin al 
deze ‘kennis’ op een efficiënte manier geïntegreerd kan worden, zal het zogenaamde 
‘innovation problem’ zich wellicht blijven stellen en zal de onzekerheid bij de manager even 
hard blijven knagen.  
 
Zowel vanuit theorie als praktijk valt dan ook een duidelijke vraag naar accuratere 
introductiestrategieën en meer aandacht voor de ganse ‘launch’-fase vast te stellen. 
‘Segmentation forecasting’ mag daarom geen doel op zich zijn, maar dient te gebeuren in 
functie van een meer ‘user-centric’ invulling van introductiestrategieën voor ICT-innovaties. 
De zesde doelstelling betreft daarom de ambitie tot de ontwikkeling van een blauwdruk van 
een dergelijke strategie te komen. Een strategie die geënt moet zijn op de voornaamste 
diffusie-principes, waarin de resultaten van het nieuw te ontwikkelen ‘segmentation forecast’-
instrument perfect implementeerbaar zijn.  
 

Doelstelling 6 
 
 Ontwikkeling van een blauwdruk voor een introductiestrategie, geënt op de belang-
 rijkste diffusie-principes en het gebruikersinzicht verworven op basis van het 
 nieuw te ontwikkelen ‘segmentation forecast’-instrument. 

 

                                                      
6 Ook de sterke enting van deze methodes op Rogers’ diffusionisme (het gaat om de zogenaamde ‘diffusion 
models’) maakt dat deze methodes zeker relevant blijven in dit overzicht.  
7 JPIM: Journal of Product Innovation Management 
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Met doelstellingen als het geven van een inventariserend overzicht in domeinen waarin dat 
totnogtoe ontbrak voor de communicatiewetenschapper en de ontwikkeling van een nieuw 
meetinstrument en een nieuwe strategische blauwdruk, wensen we met deze scriptie 
duidelijk een oplossing te bieden voor een aantal hiaten waarmee de 
communicatiewetenschapper tot op heden geconfronteerd wordt in de literatuur. Voor de 
opvulling van die hiaten trachten we ook buiten de grenzen van de traditionele 
communicatiewetenschappelijke domeinen te kijken. De laatste min of meer overkoepelende 
doelstelling van deze scriptie, omschrijven we dan ook graag als een soort van meta-
doelstelling: nl. de integratie van inzichten uit een aantal verschillende wetenschappelijke 
domeinen op een kruispunt dat totnogtoe een soort van ‘meta-hiaat’ was. Een kruispunt 
waarop het tussen deze voorheen duidelijk van elkaar gescheiden wetenschappelijke 
‘eilandjes’ nog nooit in voldoende mate tot een synergie was gekomen in functie van de 
introductie van ICT-innovaties. De eilandjes waar ik het hier over heb zijn de 
wetenschappelijke domeinen van (1) theorievorming rond de diffusie van ICT; (2) de 
marketing en commerciële communicatie; en (3) methodologie en statistiek. Elk van deze 
eilandjes is op zijn of haar beurt weer verweven met andere domeinen (of eilandjes) die al 
iets verder af staan van de communicatiewetenschap: het domein van de communicatie is 
bijvoorbeeld nauw verwant met dat van de marketing(communicatie), en het domein van de 
statistiek en methodologie is snel gelinkt aan dat van de econometrie.  
 
Figuur: Meta-doelstelling: integratie van onderzoeksdomeinen 
 

 
 
De motivatie voor een dergelijke integratie ligt in de overtuiging dat een geïntegreerd geheel 
nog steeds meer oplevert dan de som van de aparte delen, en dat een dergelijke integratie 
een duidelijke meerwaarde met zich kan meebrengen. Wanneer de ontwikkeling van 
‘segmentation forecast’-methodologieën en introductiestrategeën voor ICT-inovaties meer 
gebaseerd zou kunnen zijn op een aantal diffusie-wetmatigheden uit de ICT-theorie; en 
meetinstrumenten nauwer aansluiting zouden kunnen vinden op de specifieke noden die 
zich betreffende het prior-to-launch invullen van introductiestrategieën stellen; dan lijkt het 
ons niet meer dan logisch dat de diffusie van ICT daar wel bij kan varen en ICT-innovaties met 
meer succes op de markt zouden kunnen worden gebracht dan dat tot op heden het geval 
is.  
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Doelstelling 7 
 
 Vanuit communicatiewetenschappelijk standpunt bruggen slaan tussen voorheen 
 nog te veel als aparte ‘eilandjes’ fungerende domeinen van (1) praktijk en theorie 
 omtrent de diffusie van ICT, (2) marketing en commerciële communicatie, en (3) 
 methodologie en statistiek.  

 
Dat deze ambitie om tot een dergelijk grensoverschrijdend ‘kruispunt’ te komen wel degelijk 
vanuit de hoek van de communicatiewetenschapper kan en misschien zelfs wel moet komen, 
werd gedurende de laatste jaren - zowel impliciet als expliciet - nog aangegeven door 
verschillende ‘notabele communicatiewetenschappers’ als Steinfield (1998), Van Den Hooff 
(1998), Bouwman (2001), Lin (2003) en Haddon (2004). Lin (2003) stelde duidelijk dat ‘In the 
evolving research arena of mediated communication technology adoption and uses, one of 
the most valuable developments involves the increased integration of distinct 
communication research traditions. This emerging fusion presents an unprecedented 
opportunity for communication researchers to share, confer, and challenge the ‘native’ 
tradition that each has followed’. Steinfield (1998: 31) en Bouwman (2001: 27) waarschuwen 
de communicatiewetenschapper er in dit verband zelfs voor niet opnieuw in de fout te 
vervallen zich te veel in zijn/haar eigen domein ‘op te sluiten’ en zich afzijdig te houden van 
zaken die op het eerste zicht tot het studiedomein van andere wetenschappers behoren: 
‘Communication researchers should not repeat the mistake of their past and ignore what 
superficially appears to be something more in the domain of technologists, economists, 
lawyers, and marketing researchers. Significant debates about access, infrastructure, and 
organisational strategy are taking place, with or without communication research input. To 
date with significant exceptions of course, the communication field has been largely absent 
from these debates’. Doelstelling 7 is dan ook de vertaling van de ambitie om met dit werk 
een aantal bruggen te slaan tussen voorheen te veel van elkaar afgescheiden eilandjes, en 
op die manier tot een soort meerwaarde-creërende kruisbestuiving te komen tussen die 
domeinen.  
 
Ook Van Den Hooff (1998: 55) wijst op de ruime scope die hedendaags 
communicatiewetenschappelijk onderzoek moet hebben, en stelt dat de meerwaarde van 
ICT-gerelateerd onderzoek moet liggen in het voorzien van praktische tools en 
ondersteuning voor implementatie, introductie en management van nieuwe technologieën. 
‘Managerial relevance’ zoals men dat in de marketingliteratuur noemt. Een meerwaarde met 
andere woorden, die moet leiden tot betere introductiestrategieën voor ICT- innovaties. Leslie 
Haddon (2004) tenslotte, maakt in zijn recentste boek ‘Information and Communication 
Technologies in Everyday Life. A concise introduction and research guide’, een schets van de 
hedendaagse ICT-omgeving, en wijst daarbij ook op de noden voor verder 
communicatiewetenschappelijk onderzoek binnen deze omgeving. Haddon (2004: 13) wijst 
vooral op de studie van de ongelijke adoptie- en gebruikspatronen van ICTs; niet alleen 
omwille van beleidsondersteunende motieven als input voor de overheid, maar ook als input 
voor de ICT-ontwikkelaars in de praktijk die minstens evenzeer de nood hebben aan goede 
inschattingen van het marktpotentieel en accurate inzichten om de juiste 
marketingstrategieën te kunnen opzetten: ‘Although the prime driver of interest is policy, the 
uneven patterns of adoption and use of ICTs should also be of relevance for ICT suppliers. ... 
ICT developers have their own reasons for taking an interest in and understanding the 
uneven patterns of the market. These patterns can help them to make decisions as to 
whether some parts of the potential market are in practice unreachable because of people’s 
resistance. By identifying who has and who has not acquired ICTs, along with current trends, 
they can try to determine where the market might develop or be developed next. On this 
basis, they can change the technological offerings or marketing packages available in order 
to entice non-adopters to become adopters or expand the usage of existing adopters’ 
(Haddon, 2004: 13). Ook wijzelf vonden het persoonlijk belangrijk tot een scriptie te komen 
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die voldoende ‘managerial relevance’ had en tot de ontwikkeling van kennis te komen die 
ook naar de praktijk toe zijn meerwaarde had.  

1.3. Verdere afbakening en situering 

et de uiteenzetting van de doelstellingen van deze scriptie is alvast een eerste ruwe 
afbakening van ons onderzoeksveld geschetst. Vooraleer in het corpus van dit werk tot 

een verdere verfijning van die afbakening over te gaan, achten we het in functie van een 
correcte situering toch noodzakelijk om in deze inleiding nog op een aantal zaken te wijzen.  
 
Wat het ‘onderzoeksobject’ betreft, maakt de titel in ieder geval duidelijk dat deze studie zich 
op de diffusie van innovaties focust. Meer specifiek beperken we ons tot het domein van de 
ICT-innovaties of innovaties op het vlak van informatie- en communicatietechnologieën: een 
markt die zich door een aantal specifieke karakteristieken laat typeren en waarbinnen 
innovaties zich op hun eigen typische manier verspreiden. Op de afbakening van het ICT-
begrip komen we in het tweede deel terug. In verband met de ‘eenheid van onderzoek’ of 
het zogenaamde ‘onderzoekssubject’ wensen we duidelijk te stellen dat we ons focussen op 
het niveau van de residentiële gebruiker (adopter). Dit kan zowel om een huishouden gaan, 
als om ieder individu binnen dat huishouden dat als een potentiële adopter wordt 
beschouwd; maar de focus ligt in ieder geval op de adoptie en diffusie van ICT-innovaties bij 
deze residentiële gebruiker, en niet bij de industriële gebruiker of andere niveaus van 
gebruikers. Hiermee sluiten we ons alvast aan bij een aantal communicatiewetenschappers 
dat uitdrukkelijk pleit voor meer onderzoek naar de adoptie en diffusie van ICT vanuit een 
(residentieel) gebruikersperspectief. Burgelman (1994: 197) wees een tiental jaar terug al op 
de nood aan meer gebruikersonderzoek dat inzicht verschaft in de reactie van de gebruiker 
ten aanzien van ICT-innovaties, de noden van die gebruikers en de redenen die hem/haar tot 
adoptie van die technologie zouden kunnen aanzetten. Ook Dejonghe en De Bens (2004: 
35) pleiten voor een meer centrale plaats van deze residentiële gebruiker binnen ICT-
onderzoek en -beleid, omdat ook zij de indruk hebben dat beslissingen nog steeds teveel 
vanuit een ‘technology push’-politiek zijn ingegeven terwijl de liberalisering en toenemende 
concurrentie de residentiële gebruiker een alsmaar belangrijker rol geven in het 
aanvaardingsproces van ICT-innovaties. De ‘residentiële’ component van deze afbakening 
mag hierbij wel niet te strikt als ‘ICT in huis’ worden gepercipieerd. 
 
Deze gebruikersfocus weerspiegelt zich ook in het ‘blikveld’ van waaruit we de 
(adoptie)determinanten bestuderen. We beperken ons immers vooral tot de gebruikers-
gebonden determinanten, die grotendeels op te splitsen vallen in 
persoonlijkheidskarakteristieken en gepercipieerde innovatiekarakteristieken. In een deel van 
de literatuur heeft men het immers vaak ook over determinanten voor succes van het ganse 
innovatie-ontwikkelingsproces. De gebruikersgerelateerde determinanten zijn daar slechts 
één onderdeel van, naast categorieën van determinanten als de overheidsinitatieven, 
juridische aspecten als patenten, organisatiestructuur, economische aspecten, 
macrodeterminanten, mesodeterminanten ... . Voor de meest belangrijke van alle 
determinanten betekent dit concreet dat we ons enkel op de zogenaamde ‘consumer 
innovativeness’ zullen focussen, en niet op andere determinerende vormen van innovativiteit 
zoals de innovativiteit van een firma en zijn werknemers, van een land of van een industrie. 
Binnen deze gebruikersgebonden determinanten worden ‘adoptiedeterminanten’ ook nog 
eens gescheiden van ‘gebruiksdeterminanten’. Wij focussen ons louter op de categorie van 
adoptiedeterminanten: de determinanten voor de adoptiebeslissing van de residentiële 
gebruiker8. 
 

                                                      
8 En dus niet op de determinanten voor een verder gebruik eenmaal men de innovatie geadopteerd heeft 

M 
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Het onderscheid tussen adoptie en gebruik is ook relevant voor een meer algemene situering 
van dit onderzoek. We focussen ons louter op de adoptiebeslissing, en niet op het verdere 
gebruik. Met betrekking tot forecast-doeleinden, betekent dit dat de curves die wij 
voorspellen enkel mogen worden geïnterpreteerd als een uiteenzetting van 
adoptiebeslissingen, en niet van gebruik. Naar marketing- en communicatiestrategie toe, 
impliceert dit dat we streven naar de optimale strategie om zo snel mogelijk zo veel mogelijk 
mensen tot adoptie te brengen. Communiceren met het doel de geadopteerde innovatie ook 
zoveel mogelijk te doen gebruiken valt buiten ons doel. In zekere zin zitten we hiermee ook 
op de grens tussen ‘acquisitiestrategie’ en ‘retentiestrategie’, en is het duidelijk dat wij ons 
enkel aan de kant van de acquisitiestrategie wensen te situeren.  
 
Het onderscheid tussen adoptie(beslissing) en gebruik kan ook worden doorgetrokken naar 
het theoretische kader waarbinnen dit onderzoek gesitueerd moet worden. De centraliteit 
van de gebruiker en het uitgangspunt van falende innovaties en tegenvallende diffusie, 
brengt ons onvermijdelijk bij één van de grote theoretische stromingen binnen de 
communicatiewetenschappen, nl. die van het diffusionisme of de ‘innovatiediffusietheorie’. 
Deze stroming is uiteraard niet van kritiek gespaard gebleven, en als reactie op deze kritiek is 
in de jaren ’90 een alternatieve stroming tot stand gekomen die we onder de noemer van 
‘Social Shaping of Technology’ (SST) kunnen onderbrengen. Het is echter niet zo dat de 
tweede stroming als een vervanger van de eerste mag worden beschouwd, het is eerder een 
aanvulling voor de tekortkomingen van het diffusionisme. Eén van de voornaamste zaken 
waarop de SST-stroming zich van het diffusionisme onderscheidt, is het feit dat zij 
voornamelijk het gebruik van innovaties als focus hebben, en niet zozeer de 
adoptiebeslissing. Aangezien wij duidelijk stellen ons enkel op de adoptiebeslissing te 
focussen, en niet op de mate van gebruik en domesticatie na die adoptiebeslissing, wensen 
we onze bijdrage - zonder afbreuk te doen aan de kritiek op het diffusionisme - duidelijk te 
kaderen binnen de stroming van het diffusionisme, en niet binnen die van het ‘social shaping 
perspectief’. Toch gaan we in het derde theoretische hoofdstuk op beide theoretische 
stromingen in omdat een goed inzicht in nieuwe informatie- en communicatietechnologieën 
pas mogelijk is mits een inzicht in beide invalshoeken (Van Den Broeck, Pierson, Pauwels, 
2004: 104). 
 
Verder wensen we ook duidelijk te stellen wat we precies onder ‘introductiestrategie voor 
ICT-innovaties’ verstaan. In de meeste literatuur gaat het met strategie om het ‘totaalplaatje’ 
van de algemene innovatie- of productontwikkelingsstrategie. In de belichting van dit 
totaalplaatje valt een tweetal manieren te onderscheiden: ofwel belicht men het strategische 
totaalplaatje vanuit het innovatie-ontwikkelingsstandpunt en zijn ‘stage-gate processen’ (cf. 
hoofdstuk 3), ofwel belicht men dat strategische totaalplaatje vanuit het klassieke 
marketingstandpunt op basis van de 4 P’s (cf. deel 6). Vanuit beide standpunten zullen wij 
het totaalplaatje ook toelichten, maar wensen we toch te benadrukken een engere visie dan 
het totaalbeeld te hanteren wanneer we het over de ‘introductiestrategie voor ICT-
innovaties’ hebben in deze scriptie. Als communicatiewetenschappers focussen wij ons 
immers vooral op het communicatieve luik van deze introductiestrategie. Vanuit het 
innovatie-ontwikkelingsstandpunt betekent dat dat wij ons vooral op de laatste fase of ‘gate’ 
in dat proces zullen focussen, nl. de ‘launch’. Vanuit marketingstandpunt betekent dat dat wij 
ons vooral op de Promotie-P zullen focussen. 
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1.4. Het onderzoek 

m diverse redenen konden wij ons voor deze scriptie niet beperken tot één enkel 
empirisch onderzoek. De belangrijkste van die redenen heeft te maken met de 

ontwikkeling van het nieuwe meetinstrument. Het hoeft geen betoog dat de ontwikkeling 
van een dergelijk instrument een evolutieproces is waarin zowel de ‘fijnstelling’ van het 
meetinstrument (segmenteringsheuristiek, aantal vragen, vraagstelling, familiarisatie, ...) als 
de validering ervan, niet van het ene op het andere moment kan. Ondanks het feit dat een 
deel van het voorbereidende werk voor de constructie van het meetinstrument in 
oefeningen en scripties kon gebeuren, bleven meerdere cases een must voor het echte 
testen en valideren. Maar ook voor het testen van de geldigheid van assumpties betreffende 
determinanten en profielen, waren meerdere onderzoeken voor verschillende technologieën 
noodzakelijk om uitspraken te kunnen doen over de consistentie en betrouwbaarheid van 
die assumpties. Daar het uiteindelijk ook onze bedoeling was een praktijkrelevante bijdrage 
te leveren, vonden we het ook belangrijk de waarde van het ontwikkelde meetinstrument en 
de ontwikkelde introductiestrategie ook ‘in de praktijk’ te testen. We zijn Philips, Telenet en 
Proximus dan ook dankbaar voor de kans die zij ons hiertoe boden, en het vertrouwen dat zij 
in ons stelden. Naast deze meer praktijkgerichte cases waarin de ‘sponsors’ ons nochtans in 
alle vrijheid ons onderzoek lieten doen, waakten we er uiteraard ook over dat we voldoende 
cases voerden waarin we volledig ‘onafhankelijk’ waren. In totaal deden we op een periode 
van vier academiejaren (2000/1-2004/5) negen casestudies, samen goed voor een bevraging 
van 9569 respondenten. Het merendeel van de onderzoeken had betrekking op digitale 
televisie en de derde generatie mobiele telefonie (UMTS), maar ook technologieën als de 
eHUB; flat TV en breedbandinternet maakten het onderwerp uit van een case study. In de 
meeste onderzoeken gebeurde de bevraging aan de hand van een persoonlijk interview, 
omdat de toepassing van het nieuw ontwikkelde meetinstrument dit vraagt. We waakten er 
wel over de toepassing van deze methode in diverse vormen van persoonlijke bevraging 
(face-to-face, telefonisch, CAPI) te testen om ons er van te vergewissen dat de methode 
inderdaad zo flexibel en makkelijk implementeerbaar is als we ons voorop stelden. Wat het 
cruciale aspect van de familiarisatie betreft, werkten we standaard met een zorgvuldig en 
objectief opgestelde documentatiebundel, die achteraf op basis van een checklist met de 
getrainde interviewers werd bediscussieerd. In de ‘gesponsorde projecten’ die in 
samenwerking met de privé-bedrijven verliepen, waren uiteraard meer middelen ter 
beschikking om deze fase zorgvuldiger uit te werken. Proximus stelde bijvoorbeeld een 
aantal prototypetoestellen van de derde UMTS-generatie ter beschikking, voor het iDTV-
project werd dan weer een speciaal introductiefilmpje gebruikt en getoond op de draagbare 
computers die de interviewers mee hadden bij hun bezoek aan de respondent. In het eHUB-
onderzoek waren er zelfs genoeg middelen om de respondenten in een speciale ruimte uit te 
nodigen (en hen daarvoor te vergoeden), zodat zij terplekke de verschillende versies van de 
hub konden ‘ervaren’. De extra middelen van de ‘gesponsorde’ projecten maakten het ook 
mogelijk de datacollectie door een professioneel team van interviewers te laten gebeuren. 
 
Elk van de negen casestudies werd uiteraard gevoerd met ‘segmentation forecasting’ als 
doel. In de meeste gevallen (3G, DTV, eHUB) effectief ‘segmentation forecasts’ prior-to-
launch, in één geval een segmentation forecast voor een technologie (flat TV) die al in 
verschillende vormen bestaat; en in nog een ander geval (breedband) gebeurde de 
‘segmentation forecast’ met acquisitiesegmentatie tot doel.  

O 
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Case 
study Jaar N Populatie In opdracht? Methodologie Familiarisatie Datacollectie 

DTV 2000/1 621 VL X 
Persoonlijk face-

to-face 
interview 

Docu + 
discussie 

Studenten 

DTV 2003/4 1209 VL X 
Persoonlijk face-

to-face 
interview 

Docu + 
discussie 

Studenten 

iDTV 2004 1005 VL Telenet 

Persoonlijk 
face-to-face 
interview 

CAPI 

introDVD 
+ docu 

Professioneel 
(FieldForce) 

3G 2001/2 1006 VL X 
Persoonlijk face-

to-face 
interview 

Docu + 
discussie 

Studenten 

3G 2002/3 836 VL Proximus 
Persoonlijk face-

to-face 
interview 

Docu + 
discussie + 

tangible test 
Studenten 

3G 2003/4 1223 VL X 
Persoonlijk face-

to-face 
interview 

Docu + 
discussie 

Studenten 

Breed-
band-

internet 
(Kabel) 

2003 618 VL Telenet Telefonisch 
Intro + 

discussie 
Professioneel 
(Field Force) 

610 EU Philips 
eHUB 2004 

446 VS Philips 

Persoonlijk face-
to-face 

interview (labo) 

DVD intro 
docu + cards + 

tangible test 

Professioneel 
(Ipsos Vantis) 

Flat TV 2005 1995 

UK: (n:259) 
D: (n:266) 
F: (n:262) 

USA: (n:602) 
China: 
(n:606) 

Philips 

Persoonlijk 
face-to-face 
interview 

CAPI 

DVD intro + 
docu +cards 

Professioneel 
(Lieberman) 

 
Deze onderzoeken werden ook niet allemaal voor dezelfde doeleinden gebruikt. In grote 
lijnen onderscheiden we een viertal onderzoeksdoeleinden en maken we in onderstaande 
tabel aan de hand van kleuren duidelijk welke case study voor welk doel werd gebruikt 
(‘geel’ duidt op het gebruik van de case study voor het desbetreffende onderzoeksdoel). De 
vier onderzoeksdoeleinden die we onderscheiden zijn de volgende: 

 
1. (SEGM1) Testen van assumpties betreffende de voornaamste profileringvariabelen als 

segmentatiecriterium 
2. (SEGM2) Testen van assumpties betreffende adoptiedeterminanten als 

segmentatiecriterium 
3. (PSAP) Validering van PSAP – ‘segmentation forecast’-instrument 
4. (BPM) Opzetten en invullen van BPM-introductiestrategie 
 

 DTV 
2000/1 

DTV 
2003/4 

iDTV 
2004 

Telenet 

3G 
2000/1 

3G 
2002/3 
Pxmus 

3G 
2003/4 

Breedbd 
2003 

Telenet 

eHUB 
2004 

Philips 

FlatTV 
2005 

Philips 
SEGM1          
SEGM2          
PSAP          
BPM          
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1.5. Opbouw van de scriptie 

olgend op deze inleiding, beginnen we deze scriptie met twee ‘situerende 
hoofdstukken’. In het tweede deel maken we een situatieschets van de hedendaagse 

ICT-omgeving waarbinnen de uitgangsproblematiek van deze scriptie dient gekaderd te 
worden; in het derde deel schetsen we de theoretische achtergrond van deze scriptie.  
 
Het voorgaande maakte al duidelijk dat we deze scriptie situeren op het domein van de ICT-
innovaties en ongelooflijk snel evoluerende ‘information society’. Vooraleer de theorie 
betreffende de diffusie van die innovaties te belichten, lijkt het ons daarom aangewezen om 
in het tweede deel eerst wat dieper in te gaan op die ‘information society’ en de veelheid aan 
ICT-innovaties die we daarin voor ogen hebben. We tonen aan hoe de hedendaagse ICT-
omgeving geëvolueerd is tot de markt die ze vandaag de dag is: een markt waarin ‘alles zeer 
snel gaat’, waarin de gebruiker met alsmaar meer innovaties geconfronteerd wordt, en 
waarin het succes voor die innovaties alsmaar minder evident is. We gaan daarbij ook in op 
een aantal voorbeelden die het uitgangspunt van een toenemend aantal falende innovaties 
illustreren, alsook op de redenen die als oorzaak van dit falen worden aangehaald.  
 
Na deze schets van de ‘ICT-diffusie’ in de praktijk, vervolgen we in deel 3 met een uitdieping 
van het theoretische kader van deze scriptie: dat van het diffusionisme. We werpen een 
kritische blik op de redenering, de principes en de basisconcepten die aan deze theorie ten 
grondslag liggen, en die tot op heden gebruikt worden als basis voor introductiestrategieën, 
communicatie, segmentatie, en de studie van adoptie- en diffusieproblematieken. We denken 
dan aan concepten als innovators, early adopters, laggards, kritische massa, principes als die 
van het imitatiegedrag, of assumpties over de gepercipieerde productkarakteristieken, ... . 
Maar ook belangrijke theoretische concepten die minder duidelijk hun wortels binnen het 
diffusionisme hebben, zoals het ‘push/pull-debat’ of het innovatie-ontwikkelingsproces, 
worden in dit hoofdstuk belicht.  
 
De kern van deel 3 is uiteraard het diffusionisme of de theorievorming rond de diffusie van 
innovaties, waarvoor we ons in eerste instantie op de ‘vader van het diffusionisme’ 
baseerden (Everett M. Rogers), maar ook in ruime mate ons licht opstaken bij andere auteurs 
die het diffusionistische pad bewandelden. In het verlengde van de kritiek op het 
diffusionisme, gaan we ook in op de theoretische stromingen die als een reactie op deze 
kritiek zijn ontstaan, en stellen we ons ook de vraag wat de waarde van het diffusionisme 
nog is in de hedendaagse ICT-omgeving. Voor dit laatste baseren we ons vooral op een 
confrontatie van de ‘ICT-diffusie in de praktijk’ zoals we die in deel 2 belichtten, en de manier 
waarop die diffusie in de theorie belicht wordt. Beide hoofdstukken brengen ons ook tot 
eenzelfde conclusie, nl. dat er zowel vanuit de praktijk als vanuit de theorie een duidelijke 
vraag is naar minder ‘push’-gecentreerd denken, accurater gebruikersinzicht en betere 
introductiestrategieën. 

 
Vanaf deel vier focussen we ons volledig op de zoektocht naar een antwoord op de vraag 
naar accurater gebruikersinzicht. Algemeen kunnen we dit vierde deel omschrijven als het 
inventariserende deel waarin we een overzicht geven van de ‘gangbare’ methoden en 
criteria om inzicht te verwerven in het adoptiepotentieel van nieuwe technologieën. Gezien 
de nood aan ‘segmentation forecasting’ maken we daarbij een onderscheid tussen enerzijds 
segmentatie- en anderzijds forecastingmethoden. In totaal onderscheiden we vier 
subhoofdstukken. We beginnen met de segmentatiemethoden, of een overzicht van de 
mogelijke manieren om op voorhand een markt te gaan segmenteren in potentiële 
innnovators, early adopters, ... (deel 4A). Omdat de adoptiedeterminanten in het algemeen - 
en vooral de lijst van gepercipieerde productkarakteristieken zoals die vanuit de 
diffusietheorie wordt voorgesteld - vaak als basis dienen voor dergelijke segmentaties, en 
daartoe ook diverse schalen zijn ontwikkeld op basis van determinantenassumpties, geven 
we in deel 4B in eerste instantie een zo volledig mogelijk overzicht van determinanten voor 

V 
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de adoptie van nieuwe technologieën. Een overzicht dat volgens ons tot op heden nog niet 
bestond. Verder maken we op basis van literatuur- en eigen empirisch onderzoek ook een 
evaluatie van wat die determinanten, en meer bepaalde de assumpties over die 
determinanten, nog waard zijn in de huidige ICT-omgeving. We gaan na in welke mate deze 
assumpties nog consistent en betrouwbaar genoeg zijn als basis voor 
segmentatiedoeleinden. In verband met dit laatste geven we in dit vierde deel ook een 
toelichting bij de voornaamste schalen die op basis van deze determinantenassumpties zijn 
ontwikkeld. Deel 4C geeft dan een overzicht en evaluatie van methoden voor forecast-
onderzoek in een markt als die van de ICT-‘durables’. Bij wijze van besluit plotten we al deze 
methoden ook langs het NPD-proces om aan te tonen wanneer welke methoden het best 
worden gebruikt.  
 
Het overzicht van ‘gangbare’ segmentatie- en forecastmethoden zal echter duidelijk maken 
dat er een soort van ‘hiaat’ of lacune open blijft voor onderzoeksmethoden die prior-to-
launch accurate segmentation forecasts kunnen opleveren, op het moment dat een product 
uit R&D komt en op de drempel van introductie staat. Ter opvulling van dat hiaat, beschrijven 
we in deel 4D de ontwikkeling van de PSAP-methode (Product Specific Adoption Potential).  
 
Voor het testen van zowel het ontwikkelde meetinstrument, de introductiestrategie, als de 
diverse doelstellingen; voerden we dus een negental casestudies. De resultaten van deze 
onderzoeken hebben we zoveel mogelijk proberen bundelen in het vijfde deel. Hierin wordt 
in eerste instantie ingegaan op de validering van het ontwikkelde meetinstrument, maar 
wordt ook nagegaan in welke mate we bevestigingen, weerleggingen en/of aanvullingen 
vinden voor de vaststellingen die we in de delen 3, 4A en 4B deden met betrekking tot de 
assumpties betreffende profileringen van adoptersegmenten, en adoptiedeterminanten.  
 
Deel 6 ten slotte is het hoofdstuk waarin we ingaan op de introductiestragie voor ICT-
innovaties. We belichten de diverse principes waarmee rekening dient te worden gehouden, 
en gaan op zoek naar een blauwdruk die in voldoende mate met al die principes rekening 
houdt. We illustreren ook hoe de bekomen onderzoeksresultaten op basis van de PSAP-
schaal in deze strategie kunnen worden geïntegreerd.  
 

∴ 
 

“We can also now focus marketing effort on targeting innovators. Once we have singled 
them out and understood what drives them, we can write and design our communications 

specifically to recruit them. We can choose whatever media are best to reach them with 
greatest efficiency. In short, in the late 1990s, we have the capability to focus on innovators. 

But we still have to know who they are.” (Carter, 1998: 41). 
 

ovenstaand citaat komt uit een pleidooi voor een aparte targeting van innovators en 
early adopers (cf. infra), maar kan evenzeer als de samenvattende drijfveer achter deze 

doctoraatsverhandeling doorgaan. Net zoals we zelf ook doen in deel 6, pleit Carter 
betreffende introductie van innovaties voor een gesegmenteerde marktbenadering, waarbij 
op voorhand een inzicht dient te worden verworven in de adoptersegmenten (innovators, 
early adopters, ...), hun adoptiedeterminanten (… what drives them …) en hun mediagebruik 
om een goede mediaplanning en respectievelijk targeting te kunnen opzetten (…whatever 
media are best to reach them…), zodat een efficiënte communicatiestrategie kan worden 
opgezet om deze potentiële adopters te kunnen verwerven (… write and design our 
communications specifically to recruit them…). Het al dan niet slagen in dit opzet, staat of valt 
met de mate waarin men er in slaagt op voorhand de verschillende adoptersegmenten te 
detecteren. In het citaat komt dat tot uiting in het open einde ‘But we still have to know who 
they are’. De grote uitdaging bestaat dus uit de detectie van adoptersegmenten, of zoals 
Carter (1998: 41) het omschrijft: ‘to single them out’. Binnen het kader van deze 

B 
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doctoraatsverhandeling is het dan ook onze bedoeling een methode aan te reiken die dat 
mogelijk moet maken, en op die manier tot betere introductiestrategieën te komen.  
 
Aan de basis van deze scriptie ligt de ‘dubbele uitdaging’ op zoek te gaan naar (a) een 
manier om accurater gebruikersinzicht te verwerven, en (b) ICT-innovaties beter in de markt 
te zetten. Het is echter niet zo dat deze dubbele uitdaging zich ook meteen in een dubbele 
doelstelling laat doorvertalen. Wij onderscheiden maar liefst zeven doelstellingen; waarvan 
sommige nog in subdoelstellingen uiteenvallen:  
 

1. Nagaan in welke mate theorie en assumpties betreffende ICT-diffusie nog opgaan in de huidige ICT-
omgeving. Meer specifiek, hebben we het over: 
 1.a. De assumpties op het gebied van het klokvormige adoptiepatroon. 
 1.b. De assumpties op het gebied van de segmentprofileringen. 
 1.c. De assumpties op het gebied van de adoptiedeterminanten. 
 
2.a. Overzicht van adoptiedeterminanten voor ICT-innovaties. 
2.b. Nagaan in welke mate de assumpties met betrekking tot deze determinanten nog consistent en 
dus betrouwbaar genoeg zijn om als basis voor prior-to-launch adoptersegmentaties te dienen. 
 
3.a. Overzicht van de voor de communicatiewetenschapper relevante forecastingmethoden voor ICT-
innovaties. 
3.b. Opstellen van een ‘beslissingsboom’ die managers en onderzoekers kan helpen bepalen wanneer 
het gebruik van welke methode het best op zijn plaats is. 
 
4. Overzicht van gangbare criteria en methoden voor adoptersegmentatie. 
 
5.a. Ontwikkeling van nieuw ‘segmentation forecast’-instrument dat ‘prior-to-launch’ toelaat een 
adoptersegmentatie te maken in potentiële segmenten van innovators, early adopters, early en late 
majority en laggards; en bijgevolg ook toelaat de daarbij horende relevante segmentprofielen op te 
stellen.  
5.b. Validering van het nieuwe meetinstrument. 
 
6. Ontwikkeling van een blauwdruk voor een introductiestrategie, geënt op de belangrijkste diffusie-
principes en het gebruikersinzicht verworven op basis van het nieuw ontwikkelde ‘segmentation 
forecast’-instrument. 

 
7. Vanuit communicatiewetenschappelijk standpunt bruggen slaan tussen voorheen nog te veel als 
aparte ‘eilandjes’ fungerende domeinen van (1) praktijk en theorie omtrent de diffusie van ICT, (2) 
marketing en commerciële communicatie, en (3) methodologie en statistiek.  

 
Theoretisch willen we vooral met de eerste doelstelling een bijdrage leveren. We wensen 
namelijk te weten te komen in welke mate de voornaamste assumpties van het diffusionisme 
nog opgaan in de huidige ICT-omgeving en eventueel moeten worden bijgesteld. Ook met 
de doelstellingen 6, 2A, 3A en 4 wensen we een theoretische bijdrage te leveren, maar dan 
wel van een mindere orde. Met doelstelling 6 hopen we binnen de 
marketingcommunicatieliteratuur immers ons steentje bij te dragen tot de noodzakelijke 
verdere uitbouw van de ‘NPD-launch’-fase en zogenaamde ‘Digital School’ (cf. infra). De 
doelstellingen 2A, 3A en 4 hebben in eerste instantie een inventariserend doel, waarmee we 
binnen de communicatiewetenschappelijke literatuur een tot op heden min of meer 
onbestaande ‘forecast’-traditie willen helpen uitbouwen (3A en 4); en waarmee we zowel 
binnen de marketing- als communicatiewetenschappelijke traditie een beter zicht op de tot 
op heden te gefragmenteerde determinantenliteratuur wensen aan te reiken (2A). 
 
Ook de vijfde doelstelling heeft een major relevance, maar dan vooral methodologisch. Met 
de ontwikkeling van een nieuwe methode voor ‘segmentation forecasting’ beogen we 
immers een hiaat in de bestaande onderzoeksflow op te vullen. Ook de doelstelling 2B heeft 
een methodologische relevantie omdat we met het nagaan van de betrouwbaarheid van 
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traditionele determinantenassumpties meteen ook de betrouwbaarheid van 
‘determinantenschalen’ nagaan in functie van adoptersegmentatie. Doelstelling 6 en 3B 
hebben dan vooral een ‘managerial relevance’.  
 
Aansluitend op de laatste doelstelling om bruggen te slaan tussen wetenschappelijke 
domeinen, sluit deze scriptie ook aan op een vraag die de laatste jaren alsmaar explicieter 
wordt om ook op een ander niveau bruggen te slaan, nl. tussen de overheid, de 
academische wereld en het bedrijfsleven. In een mededeling van de Commissie van de 
Europese Gemeenschappen (2000: 8) aan de Raad van Europa en het Europese Parlement, 
als besluit van de Europese Raad van maart 2003 in Lissabon, werd geijverd voor een 
ambitieus Europees innovatiebeleid, dat horizontaler wordt van aard, en dat traditionele 
gebieden zoals economisch, industrieel en onderzoeksbeleid met elkaar verbindt. Eén van de 
drie belangrijke aspecten van dit innovatiebeleid werd omschreven als ‘het attenderen op de 
behoefte aan innovatie en de bevordering van een intensieve dialoog tussen wetenschap, 
bedrijfsleven en het grote publiek.’ (Ibid.: 8). Er wordt zelfs letterlijk gesteld dat ‘de 
samenwerking tussen ondernemingen en universiteiten in de meeste lidstaten nog steeds 
niet al te goed ontwikkeld is.’ (Ibid.: 14). Meer concreet wordt er in het rapport gewezen op 
de nood aan meer aandacht voor de ‘bevordering van de verspreiding van technologieën’ 
(Ibid.: 27) en ‘de noodzaak om de innovatie van ‘diegenen die de eerste stap zetten’ verder 
goed te laten doorsijpelen in de markt’ (Ibid.: 4-5). Ook op Vlaams niveau pleitte Agoria (eind 
2003) voor een nauwere samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen en 
universiteiten, die niet beperkt mag blijven tot de ontwikkeling van een innovatie (R&D), 
maar ook moet worden doorgetrokken naar de daaropvolgende stadia (Kleurrijk Vlaanderen, 
2003/12/05). 
 
In termen van het innovatie-ontwikkelingsproces vertaalt zich dat onder meer in een betere 
onderbouwing van de ‘launch-fase’. Deze is immers de meest ‘onder-ontwikkelde’ van de 
zeven fasen die we in dit proces onderscheiden (cf. deel 3), maar vormt tegelijkertijd ook de 
schakel tussen het onderzoeksterrein van ingenieurs en technologen in R&D, en het 
onderzoeksterrein van het gebruikersonderzoek. Tot op de dag van vandaag vinden beide 
onderzoeksterreinen nog te weinig aansluiting op elkaar. Met deze scriptie hopen we dan 
ook ons steentje bij te dragen om deze onderzoeksterreinen beter op elkaar te doen 
aansluiten.  
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Deel 2 
ICT in de praktijk: situatieschets van de hedendaagse ICT-omgeving 

2.1. Inleiding 

n het inleidende hoofdstuk maakten we reeds duidelijk dat de veranderde ‘ICT-omgeving’, 
en meer specifiek het grote aantal falende innovaties in die omgeving het uitgangspunt 

van deze scriptie uitmaakt. In dit tweede deel werken we dat verder uit. In eerste instantie 
maken we duidelijk wat we precies onder de begrippen ICT en hedendaagse ICT-omgeving 
verstaan. Bij die afbakening hebben we speciale aandacht voor de karakteristieken van 
informatie- en communicatietechnologieën (ICT) die de omgeving zo typeren en ook voor de 
grote verandering in die omgeving zorgden. Voor het grootste deel zijn deze karakteristieken 
terug te brengen tot een aantal fundamentele technologische ontwikkelingen (digitalisering, 
compressie, …) die in het laatste decennium tot een voor de gebruiker tastbare uiting zijn 
gekomen. Met ‘tastbaar’ bedoelen we dat die ontwikkelingen er voor zorgden dat er 
technologisch veel meer mogelijk is geworden, en de gebruiker met een veel groter aanbod 
aan technologieën van een alsmaar betere kwaliteit (tegen een lagere prijs) geconfronteerd 
werd. Onder ‘2.3. De technologie in de hedendaagse ICT-omgeving’ illustreren we deze 
evolutie van “sneller, beter en alsmaar meer” aan de hand van een overzicht van de 
voornaamste ICT-innovaties van de laatste jaren. We wensen hier echter meteen bij te 
benadrukken dat het niet onze bedoeling is daar exhaustief in te zijn. Volledigheid nastreven 
zou ook een quasi onmogelijke ambitie zijn, gezien de razendsnelle ontwikkelingen op 
sommige gebieden. De volkswijsheid dat ‘op het moment dat je de nieuwste computer van 
het moment koopt, het eigenlijk al weer een verouderd model is’ illustreert dit misschien nog 
best. De technologiesector verandert vandaag de dag zo snel dat hetgeen je vandaag onder 
ogen of in handen krijgt, eigenlijk al tot het verleden behoort (Zastrocky, 2003: 2).  
 
De enige bedoeling die we met dit overzicht hebben, is de minder met technologie 
vertrouwde lezer een gefundeerde achtergrondschets aan te bieden van de recente 
ontwikkelingen binnen de ICT-omgeving; en daarmee een situatieschets te maken van de 
omgeving waarin de probleemstelling van deze scriptie gesitueerd dient te worden. Verder is 
dit overzicht volgens ons ook noodzakelijk voor een goed begrip van de implicaties die de 
veranderingen in deze omgeving hebben op zowel diffusie- als marketingcommunicatie-
literatuur.  
 
Aansluitend op het overzicht van technologieën, komen we met de paragrafen onder ‘2.3.2.’ 
tot de essentie van dit hoofdstuk, nl. de vaststelling dat de toename aan ICT-innovaties ook 
gepaard gaat met een toenemend aantal falende ICT-innovaties. We gaan daarbij ook in op 
de oorzaken van dat falen, want precies die oorzaken brengen ons tot de conclusie dat er 
zich in de praktijk een acute nood manifesteert aan accurater gebruikersinzicht en betere 
introductiestrategieën. 

2.2. De hedendaagse ICT-omgeving 

2.2.1. Algemene situering van de hedendaagse omgeving: ‘informatiesamenleving’, 
‘digitale economie’, ‘postindustriële samenleving’ ... 

at we vandaag in een totaal andere maatschappelijk-economische omgeving leven dan 
pakweg vijftig jaar terug, behoeft waarschijnlijk weinig uitleg. Binnen de sociaal-

wetenschappelijke literatuur hebben we dan ook een brede terminologie ter beschikking om 
die samenleving te duiden: de ‘postindustriële samenleving’, de ‘informatiesamenleving’, de 
‘digitale economie’ of ‘de netwerksamenleving’ zijn daar wellicht de bekendste voorbeelden 

I 
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van. Allen zeer ruime termen die in wezen op eenzelfde periode in de geschiedenis wijzen, 
maar toch elk hun eigen andere insteek hebben voor de afbakening en definiëring van die 
periode. Webster (1995: 2; 2002: 23) maakt in dit verband een onderscheid tussen een zestal 
tradities of ‘insteken’ om de ‘informatiesamenleving’ te definiëren. 
 
1. Een eerste traditie behelst de definiëringen op basis van de zgn. ‘occupational change’ 

of ‘beroepsbezigheden’. Dit is de traditionele en populaire invalshoek van sociologen, 
en is vooral geassocieerd met het werk van Daniel Bell (de voornaamste auteur 
omtrent de ‘postindustriële revolutie’, vaak als synoniem gebruikt voor de 
informatiesamenleving). Men spreekt hier van een informatiesamenleving wanneer uit 
onderzoek naar tijdsbesteding blijkt dat de meerderheid van die tijd besteed wordt aan 
‘information work’ (Webster, 2002: 24). Drucker (1959) heeft het over de ‘knowledge 
worker’  in dit verband. 

2. Een tweede traditie baseert zich op de ‘economic value’ of de economische waarde (in 
termen van BNP) van informationele activiteiten. Wanneer het merendeel van de 
economische activiteit of waarde dan uit de informatiesector komt (en niet vanuit de 
landbouw of andere industrieën) kan men van een ‘information society’ spreken 
(Webster, 2002: 25). Binnen deze traditie hebben we de afbakeningen tot ‘digitale 
economie’, ‘informatie-economie’ of ‘information-‘ of ‘knowledge-based economy’ 
(Wong, 1998: 169). Afbakeningen die volgens Ricci (2000: 143) echter ‘te subjectief’ 
blijven voor interpretatie. 

3. De traditie die de informatiesamenleving definieert in termen van ‘information flows’ 
focust zich op de toename van informatienetwerken, en is dan ook de traditie 
waarbinnen afbakeningen als de ‘netwerksamenleving’ moeten worden gesitueerd. De 
klemtoon ligt hierbij vooral op de beperkingen in tijd en ruimte die worden 
overwonnen. 

4. Verder is er ook de traditie die zich focust op de ‘uitbreiding van culturele symbolen en 
tekens’ als een gevolg van de alsmaar prominentere aanwezigheid van ICT in onze 
omgeving: radio’s zijn niet meer de stand-alone media op de kast, maar zijn 
tegenwoordig overal ingebouwd; met de gsm kunnen tegenwoordig ook foto’s 
genomen worden; …. De nieuwe technologieën zijn ook middelen voor ‘cultuuruiting’ 
geworden (Webster, 2002: 26). 

5. Onze eigen afbakening tot de ‘ICT-omgeving’ kunnen we het best kaderen binnen de 
traditie die zich op de ‘technological innovation and diffusion’ baseert en zich vooral 
focust op de toename van het aantal technologische innovaties om tot een afbakening 
van de informatiesamenleving te komen. 

6. De zesde manier verwijst niet naar de toegenomen beschikbaarheid van informatie, 
maar naar de manier waarop het leven nu wordt geleid omwille van informatie. 

 
Ook anderen (Martin, 1995; Ricci, 2000: 142) wezen op de uiteenlopende betekenissen van 
het ‘information society’-construct, maar de kern van al deze afbakeningen blijft toch 
dezelfde: dat we naar een nieuw soort samenleving zijn geëvolueerd waarin innovaties op 
het vlak van communicatie, computers en netwerken centraal staan; waarin deze evolutie 
zich zeer nadrukkelijk, tastbaar en op grote schaal voordoet en waarin deze innovaties met 
andere woorden alomtegenwoordig zijn (Ricci, 2000: 145). De diversiteit in afbakeningen en 
de hoge snelheid waartegen deze informatiesamenleving zich ontwikkelt, maken het alsmaar 
moeilijker deze op een adequate manier te beschrijven aan de hand van concrete ‘statistics’ 
of indicatoren’ (Ricci, 2000: 146; Jeskanen, Sundström, 2001: 1-4; Barbet, Coutinet, 2001: 
154). Er worden dan ook continu pogingen ondernomen om de informatiesamenleving en 
ICT-ontwikkelingen op een betere manier te kunnen beschrijven op basis van concrete 
indicatoren. Binnen de OECD9 was er onder invloed van ‘goeroes’ als Alvin Toffler, John 
Naisbitt en Yoneji Masuda al vanaf de jaren ’80 de ontwikkeling van ‘Information Society 
Statistics’, en werd er in 1998 een permanente werkgroep WPIIS (Working Party on Indicators 

                                                      
9 OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development 
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for the Information Society) opgericht. Binnen de Europese Commissie werd bijvoorbeeld het 
‘eEurope Programme’ opgestart waarin een 23-tal indicatoren10 werden afgebakend; en ook 
de ‘Voorburg Groep’ heeft de ontwikkeling van ‘information society indicators’ sinds 1998 
permanent op zijn agenda staan. Recenter en dichter bij huis hebben we in 2006 het 
Vlaamse MonIT-project van het IBBT (https://monit.ibbt.be) of het federale ‘Barometer’-
initiatief van het kabinet Verwilghen.  
 
Tot op de dag van vandaag is men echter niet tot een consensus gekomen en blijkt een 
concrete afbakening van de informatiesamenleving, de ICT-sector en de daaraan 
gerelateerde classificaties een bijzonder moeilijke opdracht. De diversiteit aan invalshoeken 
om de informatiesamenleving af te bakenen zorgde ook voor de nodige verwarring in de 
afbakening van het tijdskader waarin deze samenleving moet gesitueerd worden. Daar waar 
bij definiëringen met een technologiefocus, door een aantal auteurs een eerder vaag begin 
rond de jaren ’60 wordt aangenomen (Dejonghe, De Bens, 2004: 18; Mc Luhan, 1962; 1964), 
situeren anderen dat begin in de jaren ’70 (Sheth, 1994: 11; Fichman, 2000: 1). Fichman plakt 
daar zelfs een concreet jaartal op, nl. 1971, omdat in dat jaar de microprocessor werd 
uitgevonden. Voor diegenen (Rice, 1984: 16) die een meer economische invalshoek 
hanteren, begint de informatiesamenleving pas met de jaren ’80 omdat de bestedingen en 
reclamespenderingen aan nieuwe media en technologieën in die periode sterk begonnen te 
stijgen.  
 
Deze diversiteit aan invalshoeken om de informatiemaatschappij af te bakenen maakt 
meteen ook duidelijk dat niet alle onderzoek rond deze informatiemaatschappij even 
vergelijkbaar is, en illustreert wat onder meer Silverstone (1996) bedoelde met de 
inconsistentie betreffende de definiëring van de informatiesamenleving. Het is onder meer 
deze inconsistentie die er voor zorgde dat we er de voorkeur aan geven onze eigen 
afbakening tot ‘ICT-omgeving’ te hanteren. Net zoals onder meer Castells (2000: 10), Ricci 
(2000: 142), Webster (1995: 29; 2002: 31), Dejonghe en De Bens (2004: 18) vinden wij deze 
traditionele afbakeningen tot ‘informatiesamenleving’ of aanverwanten als ‘digitale 
economie’ of ‘netwerksamenleving’ te vaag, te ruim en te moeilijk om af te bakenen. Zeker 
aangezien het louter onze bedoeling is te focussen op de residentiële gebruikersomgeving 
(waarin ICT alsmaar meer centraal komen te staan en prominenter aanwezig zijn), leek een 
afbakening van ons terrein tot dat van de ‘ICT-omgeving’ geschikter. In wezen valt die 
afbakening dan wel samen met die van de informatiesamenleving (of tenminste een stuk van 
die informatiesamenleving), maar is de ‘ICT-omgeving’ wel een stuk concreter. Voor de 
‘informatiesamenleving’ is het om te beginnen bijvoorbeeld al niet duidelijk welke van de 
bijna oneindig veel ‘informatie’-definiëringen we best gebruiken (Zhang, 1998; Webster, 
2002: 31). Ook de centraliteit van de technologieën waarmee de gebruiker wordt overladen, 
wordt beter geëxpliciteerd door een omschrijving als ‘ICT-omgeving’. Afbakeningen in 
termen van ‘economieën’ lijken ons niet geschikt omdat deze een ruimer concept dan deze 
gebruikersomgeving omvatten. Concepten als de ‘postindustriële samenleving’ (Bell, 1973; 
Heikkinen, Reese, 1986: 20) zijn dan al helemaal te ruim. Een afbakening tot ‘ICT-omgeving’ 
lijkt ons daarom een concretere optie. Zeker wanneer we in de volgende paragrafen ook het 
ICT-begrip zullen afbakenen, zal de afbakening van de ICT-omgeving als de residentiële 
gebruikersomgeving waarin deze ICT alsmaar prominenter aanwezig zijn, meer concreet 
worden.  
 

                                                      
10 Een aantal van die indicatoren waren ‘% van de populatie dat regelmatig internet gebruikt’, ‘# ‘secure servers’ 
per miljoen inwoners’, ‘# computers per 100 studenten’, ‘% van de werkende populatie met een basis ICT-kennis’, 
... 

https://monit.ibbt.be/
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Informatiesamenleving 
 
Toch lijkt het ons interessant om, bij wijze van inleiding, toch even stil te staan bij deze 
algemene typeringen van onze hedendaagse omgeving. De drie voornaamste van die 
typeringen zijn de ‘informatiesamenleving’, de ‘digitale economie’ en de 
‘netwerksamenleving’. De oorsprong van het vaak gebruikte ‘informatiesamenleving’-
concept dient volgens Dejonghe en De Bens (2004: 18) al in de jaren ’60 te worden 
gesitueerd, meer specifiek in werken als ‘The New Industrial State’ van Galbraith (1967) en 
Mc Luhan’s ‘Gutenberg Galaxy’ (1962) en ‘Understanding Media’ (1964), waarin vanuit een 
duidelijk technologisch deterministische visie technologische innovaties als de motor van 
maatschappelijke veranderingen werden aangewezen. Verwijzend naar de verschillende 
invalshoeken van Webster (1995) beschrijven sommigen (Fichman, 2000: 1; Dizard, 1985: 1) 
de informatiesamenleving als een ‘innovation age’ vanuit de invalshoek waarin de 
informatiesamenleving zich laat typeren door een ‘vloedgolf’ aan innovaties (cf. infra); terwijl 
anderen dat vanuit een andere invalshoek doen. Straubhaar en LaRose (1996: 22) 
bijvoorbeeld, omschrijven de informatiesamenleving of ‘information society’ vanuit de 
economische en vooral ‘occupational change’-invalshoek: “Een samenleving waarin de 
productie, verwerking en distributie van informatie de voornaamste economische en sociale 
activiteiten zijn. Het is ook een samenleving waarin alsmaar meer tijd wordt gespendeerd 
aan communicatiemedia en het gebruik van informatietechnologieën zoals telefoon en 
computer. Deze informatiesamenleving kenmerkt zich ook door een toenemend aantal 
mensen tewerkgesteld als ‘information workers’: ofwel in de productie, verwerking of 
distributie van informatie. De ‘information society’ is eigenlijk niks meer dan een volgende 
stap in een evolutie van de samenleving van zijn vroegere ’toestanden’ van landbouw en 
‘manufacturing’ naar een informatie-economie, waarin de manipulatie van informatie de 
voornaamste activiteit is”. Met dit laatste is meteen ook de link gelegd met de redenering dat 
de maatschappelijke ontwikkeling een min of meer cyclisch proces, of een proces van 
‘golven’ is. Een redenering die in de jaren ’30 door Schumpeter is geïntroduceerd, en nog 
steeds een handig uitgangspunt is voor een algemene situering van onze samenleving. 
Algemeen wordt aangenomen dat er een drietal grote ‘Kondratieff’-golven te onderscheiden 
vallen (Toffler, 1980; Lyon, 1995: 54; Straubhaar, LaRose, 1996: 22; Dodgson, 2000: 19; 
Tvede, Ohnemus, 2001: 3; Green, 2002: 74): de huidige informatiesamenleving volgt op de 
industriële samenleving, die op zijn beurt dan weer de opvolger van de zogenaamde 
agrarische samenleving is. De overgang van de agrarische naar de industriële samenleving 
wordt verondersteld te hebben plaatsgevonden met de innovatie van de ‘steam engine’; en 
de transitie naar de informatiesamenleving met de innovatie van de computer, om ten slotte 
helemaal tot ontplooiing te komen met de ontwikkeling van het internet11. Technologische 
innovaties zorgden dus voor de overgang tussen de drie grote samenlevingsgolven, waarvan 
we de karakteristieken in onderstaande tabel zien uitgezet. Het gaat hier echter vooral om 
een algemeen economisch paradigma, waarbij de technologiefocus niet het centrale 
uitgangspunt is (Green, 2002: 74).  
 

                                                      
11 Ruwweg kan het transitieproces naar de informatiesamenleving (met de computer als hefboom) in een viertal 
fasen worden ingedeeld: een eerste fase van de (1) hardware; een tweede fase waarin (2) die hardware ook met 
software werd aangevuld. Vanaf de jaren ’70 kwam daar ook nog eens de ‘networking’-component bij (hardware 
+ software + networking); en in de laatste fase (4) is daar ook de GUI- of de Graphic User Interface-compontent 
bijgekomen die het geheel meer ‘user-centric’ maakte (hardware + software + networking + GUI) (The Economist, 
2003/05/08; http://www.economist.com/surveys/PrinterFriendly.cfm?Story_ID=1747362). 
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Figuur: A comparison of information society with agricultural and industrial society (Green, 2002: 74) 
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Een iets meer gedetailleerde versie van deze ‘golven’-redenering, waarin de technologiefocus 
wel het centrale uitganspunt is, is die van Dodgson (2000). De agrarische samenleving 
buiten beschouwing latend, gaat hij er van uit dat er sinds de industriële revolutie (eind 18de 
eeuw) een vijftal ‘golven’ te onderscheiden vallen. Vijf golven van intense technologische 
veranderingen, die elk ook hun eigen radicale sociaal-maatschappelijke implicaties met zich 
mee brachten (Dodgson, 2000: 19). In die sequentie van golven is de ICT-golf, of de golf van 
informatie en communicatie-technologieën, de laatste in de rij en dus de meest recente.  
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Figuur: Waves of technological development, 1770-1990 (Dodgson, 2000: 19) 
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Net als in het algemene ‘economische paradigma’, gaat ook dit “techno-economisch 
paradigma” er van uit dat elke periode van economische groei gevolgd wordt door een 
periode van recessie en depressie. Na de periode van de ‘eerste mechanisatie’, die rond 1770 
begon, kende men bijvoorbeeld een terugval vooraleer de tweede technologische 
innovatiegolf, die men de golf van de stoomkracht en spoorwegen noemde, een aanvang 
nam halverwege de negentiende eeuw. De huidige ICT-golf, die volgt op de vierde 
Fordistische massaproductiegolf, trad in de jaren ’90 op de voorgrond en is nog steeds aan 
de gang (Dodgson, 2000: 19-20).  
 
Ook binnen dit meer technologisch georiënteerd paradigma wordt iedere golf ingeleid door 
een aantal innovaties, die elk op hun beurt een soort van ‘revolutie’ inleiden en als het ware 
een kettingreactie op gang brengen. Tvede en Ohnemus (2001) gingen net als Dodgson van 
een vijftal technologische golven uit, en brachten de revoluties die voor de transities tussen 
deze golven zorgden als volgt in kaart:  
 
Figuur: The major waves of innovation (Tvede, Ohnemus, 2001: 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de golf die onze specifieke interesse wegdraagt, met name de laatste, werd de digitale 
revolutie of ‘informatierevolutie’ (Jankowski, Van Selm, 2001: 217) ingeleid door innovaties 
als het internet, en evoluties op het vlak van computers en draadloze communicatie (Tvede, 
Ohnemus, 2001: 5).  
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Een centrale drijfveer binnen deze redeneringen in termen van informatiemaatschappij en 
revoluties ingeleid door technologische innovaties, is wat in de literatuur ‘technologisch 
determinisme’ genoemd wordt (Webster, 2002: 31). We haalden het al aan als de 
inspirerende visie voor de werken van Galbraith en McLuhan; en het zal ook verder in dit 
hoofdstuk worden aangehaald als de visie die ook deels aan de oorzaak van het falen van 
heel wat innovaties ligt. Deze technologische visie weerspiegelt immers een euforisch 
discours en ongebreideld vertrouwen van zowel ondernemers, academici en 
beleidsverantwoordelijken in de kracht van de technologische vernieuwing. In deze visie 
worden technologische innovaties als de primaire bron van materiële en sociale 
veranderingen beschouwd (Dejonghe, De Bens, 2004: 18) en wordt (te makkelijk) 
verondersteld dat de uiteindelijke eindgebruiker deze technologische vernieuwingen ook 
even fantastisch vindt. Het begin van dit euforisch denken wordt door velen bij de 
Clintonadminstratie gesitueerd die de ‘information superhighway’ begin jaren ’90 als een 
enorme revolutie promootte (Jeffres, Atkin, 1996: 318; Maris, 2000: 16); en in Europa al snel 
navolging kende in de Bangemann-rapporten omtrent de uitbouw van de 
informatiesamenleving. Dit mondde uit in de gekende liberalisering van de telecommarkt, de 
megafusies tussen enerzijds telecomoperatoren en kabelexploitanten, en anderzijds 
entertainment- en computerindustrie (Dejonghe, De Bens, 2004: 20). Maar dit ‘technologisch 
determinisme’ bleef niet overheersen. In de jaren ‘90 bijvoorbeeld liep deze mobiliserende 
gedachte van informatiemaatschappij en technologisch determinisme keihard met zijn neus 
tegen de muur: de ‘dot.coms’ gingen massaal over de kop, aandelenmarkten stortten in, en 
de schulden stapelden zich op (bv. door veiling van UMTS-licenties); waardoor het blinde 
McLuhanistische vertrouwen in de kracht van technologie plots niet meer zo evident was en 
in vraag werd gesteld (Burgelman, 1993: 69).  
 
Digitale economie 
 
De idee dat nieuwe revolutionaire technologieën steevast nieuwe maatschappijvormen 
inluiden, blijft dus niet zonder kritiek. Maar het is wel duidelijk dat de technologische 
stroomversnelling vanaf de jaren ’90 een grote impact had op de samenleving. Tvede en 
Ohnemus (2001: 5) hadden het over de ‘digitale revolutie’, en hadden het bij de toelichting 
van de impact van die revolutie steevast over de ‘digitale economie’, waarmee we bij de 
economische invalshoek van Webster (1995, cf. supra) komen. Ook anderen (De Fontenay, 
2000; Gruber, 2001b: 152; OESO, 2001) hebben het over de ‘digitale economie’, of 
‘information-‘ of ‘knowledge-based economy’ (Wong, 1998: 169) terwijl anderen zoals Kotler 
(2003: 56) het gewoon op de ‘nieuwe economie’ houden. Voor deze ‘nieuwe economie’ 
onderscheidt hij een viertal grote drijfveren. Ook Kotler (2003: 56) heeft het in eerste 
instantie over de centrale technologie in deze veranderende samenleving, nl. (1) 
digitalisering en connectiviteit, maar daarnaast ook over (2) ‘disintermediation’ en ‘re-
intermediation’: de traditionele ‘winkel’-retailers krijgen alsmaar meer concurrentie van 
andere intermediairen zoals bv e-tailers als Amazon.com (Kotler, 2002: 35), ten derde (3) 
‘customization’ en ‘customerization’: niet meer de oude op schaalvoordelen en 
massaproductie gebaseerde economie, maar een economie van individueel gedifferentieerde 
producten en dito boodschappen (Kotler, 2002: 37), en ten laatste de (4) convergentie van 
industrieën. 
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Figuur: Old economy vs new economy (Kotler, 2002: 38) 
 

Old Economy New Economy 
-organize by product units 
-focus on profitable transactions 
-look primarily at financial scoreboard 
-focus on shareholders 
-marketing does the marketing 
-build brands trough advertising 
-focus on customer acquisition 
-no customer satisfaction measurement 
-overpromise, underdeliver 

-organize by customer segments 
-focus on customer lifetime value 
-look also at marketing scorecard 
-focus on stakeholders 
-everyone does the marketing 
-build brands through performance 
-focus on customer retention 
-measure customer satisfaction and retention rate 
-underpromise, overdeliver 

 
Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de voornaamste punten van verschil tussen de 
oude en de nieuwe economie. Wij onthouden in eerste instantie dat de huidige economie 
een economie is waarin we van een productgecentreerde marktomgeving naar een 
‘customer-segment’-gecentreerde maatschappij geëvolueerd zijn (Kotler, 2002: 38). De 
hedendaagse marktomgeving is een gesegmenteerd geheel geworden waarbij de gebruiker 
het uitgangspunt is geworden (cf. infra ‘pull’ in plaats van ‘push’). Het valt ons ook op dat de 
marketing van innovaties in de hedendaagse economie niet zozeer enkel en alleen meer een 
zaak is van de marketingafdeling, maar dat dat een zaak is geworden van iedereen die 
betrokken is bij de ontwikkeling van het product (Kotler, 2002: 39). Dat komt onder meer ook 
tot uiting in deel 3 en 4 wanneer we ingaan op de stage-gate-processen voor innovatie-
ontwikkeling en adoptiedeterminanten (cross-functionele teams). 
 
Tvede en Ohnemus (2001: 17) van hun kant wijzen op een drietal gebeurtenissen die aan de 
basis van de digitale revolutie liggen die de ‘digitale economie’ inluidde:  
 
1. Een eerste verandering is de golf van ‘core innovations’ op het vlak van 

microprocessoren, software en telecommunicatiesystemen. De basis hiervoor ligt zowel 
bij universiteiten, de laboratoria van grote bedrijven, als initiatieven van kleine 
bedrijven. De innovaties waar Tvede en Ohnemus het hier over hebben zijn de 
ontwikkelingen die we elders in dit hoofdstuk omschrijven als fundamentele 
technologische ontwikkelingen of ontwikkelingen in het domein van de technologie 
als kennisdomein.  

2. Een tweede verandering is het toegenomen belang van open standaarden, waardoor 
het makkelijker werd de compatibiliteit van diverse toestellen, toepassingen en 
diensten te garanderen (ook binnen platformen). 

3. Een derde verandering is die van de deregulering binnen de sectoren van 
telecommunicatie en media. Dit overheidsinitiatief heeft de bedoeling de concurrentie 
te stimuleren. Ook Hackl en Westlund (1996: 244) wijzen op de deregulatietrend die 
een exponentiële toename van de concurrentie tot gevolg had. 

 
Deze veranderingen creëerden op hun beurt de noodzakelijke condities voor de digitale 
economie. Het gevolg van de innovatiegolf (op vlak van fundamentele technologieën) was 
het ontstaan van vele nieuwe en aantrekkelijke applicaties; de open standaarden leidden tot 
convergentie, en de deregulatie beëindigde heel wat monopoliesituaties en zorgde voor een 
daling in de prijzen (Tvede, Ohnemus, 2001: 18-19). Deze evoluties brachten dan op hun 
beurt een toename van ‘user communities12’ en ‘virtuele werelden’ (Tvede, Ohnemus, 2001: 
36-37) (virtuele winkels, virtuele jobs, ...) teweeg, en bijgevolg ook een toename in inkomsten 
of ‘revenues’, waarin de economische afbakening zijn verklaring vindt.  

                                                      
12 Heel wat ‘technologiegerelateerde communities’ ontstaan trouwens vanuit een gebrek aan dienstverlening van 
de aanbodzijde. Vanuit een soort van ‘peer support’-motivatie met andere woorden. 
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Kortom komt het er volgens Tvede en Ohnemus (2001: 20) op neer dat de ‘digitale 
economie’ gedreven wordt door voorheen onbekende krachten. Nooit tevoren kende men 
immers markten waarin de prijzen (en kosten13) zo snel zakten, waarin 
productlevenscyclussen zo kort waren, waarin de performantie van producten zo snel 
toenam, en mensen zo makkelijk met elkaar in verbinding stonden. De toename van open 
standaarden, standaarden die niet het exclusieve bezit zijn van een bepaald bedrijf en voor 
iedereen toegankelijk zijn, leidde volgens Tvede en Ohnemus (2001: 52) tot een zekere 
convergentie, in de zin dat applicaties in veel verschillende contexten bruikbaar werden. 
Zowel de open standaarden als de convergentie zorgden voor een toename in applicaties. 
Omwille van een toenemende deregulering en een liberalisering kwam er ook een felle 
daling in de prijzen van al die innovaties. Zoals het model hierboven in volle zwarte lijnen 
staat weergegeven, is het model van de digitale economie een model van louter lineaire 
dynamieken. De input van innovaties, open standaarden en deregulatie leidt tot een 
toename van gebruikers(gemeenschappen) en inkomsten (Ibid.: 54).  
 
Maar voor een goede weergave van de werkelijkheid dienen in dit model ook een aantal 
niet-lineaire groeidynamieken of feedbackprocessen worden opgenomen. We geven die 
weer aan de hand van de rode dubbele stippellijnen. In hoofdzaak worden daarbij een vijftal 
voorname feedbackprocessen onderscheiden (Tvede, Ohnemus, 2001: 57). Aangezien de 
ene technologie (toepassingsdomein) op de andere technologie gebaseerd is (fundamentele 
technologie) stimuleren nieuwe applicaties de ‘core innovations’, die ook door dalende 
prijzen gestimuleerd worden. Deze laatste wordt op hun beurt dan weer gedreven door een 
groter wordend aantal gebruikers (communities). Grotere inkomsten tenslotte leiden zowel 
tot grotere gebruikersgemeenschappen en meer ‘core innovations’. Meer inkomsten leiden in 
eerste instantie tot een stijgende welvaart, wat meer mensen toelaat zich op de digitale 
netwerken aan te sluiten en nieuwe technologieën te kopen. Als deze hogere inkomsten dan 
een grotere markt genereren, wordt die ook aantrekkelijker om nieuwe applicaties, en dus 
ook nieuwe ‘core innovations’ te ontwikkelen.  
 
Netwerksamenleving 
 
In lijn met de afbakening van de huidige samenleving als een ‘economie’, kunnen we ook 
Rae Miles (2000: 82) vermelden die het over een ‘networked economy’ heeft. Naast de 
conceptualisering van de samenleving rond het informatiebegrip en het economiebegrip, 
brengt dit ons bij een derde begrip van ‘netwerken’ dat vaak als basis wordt gebruikt voor 

                                                      
13 Door schaalvoordelen. 
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die conceptualisering. Onder meer Lyon (1995: 54) en Van Dijk (1999: 220) hebben het over 
een netwerksamenleving of ‘network society’ die door de laatste omschreven wordt als een 
samenlevingsvorm die zijn relaties in toenemende mate organiseert in 
media(technologie)netwerken, die geleidelijk aan de sociale netwerken van face-to-face 
communicatie vervangen of tenminste aanvullen. Ook in de definitie van Jeskanen-
Sundström (2001: 1) staat het netwerkaspect centraal: ‘a society that makes extensive use of 
information networks and information technology, produces large quantities of information 
and communication goods and services, and has diversified content industry’. Van Dijk 
(1999: 220) beschouwt deze evolutie naar een netwerksamenleving niet als een vervolg op 
de informatiesamenleving, maar ziet beide evoluties eerder parallel lopen. Bij de overgang 
naar het nieuwe millennium zat onze samenleving volgens Van Dijk in een transitie naar een 
meer expliciete vorm van informatiesamenleving. Deze meer expliciete vorm van 
informatiesamenleving, die wij als een ‘tweede golf’ binnen de informatiesamenleving 
interpreteren, valt ook deels samen met wat wij met de ‘ICT-omgeving’ bedoelen. Deze 
conceptualisering heeft immers ook de technologie als uitgangspunt, maar de focus ligt nog 
teveel op de algemenere netwerktechnologie en -idee, terwijl wij de focus ook meer op de 
golf van ‘randapparatuur’ wensen te leggen (cf. infra). 
 
Dat we met alsmaar meer informatie en nieuwe technologieën geconfronteerd worden, en 
daardoor in een veranderde samenleving terecht komen, valt moeilijk tegen te spreken. 
Omschrijvingen van deze samenleving in termen van informatiesamenleving, digitale 
economie of netwerksamenleving zijn echter niet altijd juist, en vaak ook te vaag. Wij hebben 
het daarom liever over de ICT-omgeving als concretere afbakening van de 
alomtegenwoordigheid van ICT in de residentiële gebruikersomgeving. Een afbakening die 
met elk van de ‘vagere omschrijvingen’ zijn overlappingen heeft. Met de ICT-omgeving 
hebben we het immers over de ‘tweede golf’ binnen de netwerksamenleving. We hebben 
het over de digitale revolutie die we vanaf de jaren ’90 situeren; een evolutie naar een meer 
customer/segment-gecentreerde samenleving met zich mee bracht; en (economisch gezien) 
in toenemende mate door een golf van innovaties (en applicaties), concurrentie en korter 
wordende productlevenscyclussen wordt gekenmerkt. 

2.2.2. ICT 

e titel van deze scriptie heeft het over de ‘diffusie van ICT-innovaties’. Binnen het bestek 
van de volgende paragrafen maken we duidelijk wat we precies bedoelen wanneer we 

het over ICT of Informatie- en CommunicatieTechnologieën hebben. Voor een 
verduidelijking met betrekking tot het innovatieconcept, verwijzen we naar het derde deel.  
 
De oorsprong van de ICT-term dient volgens Haddon (2004: 1) ergens halverwege de jaren 
’80 te worden gesitueerd, en meer specifiek in het Britse PICT-initiatief, wat staat voor ‘a 
Programme for looking at ICTs’ (Haddon, 2004: 1). Binnen dit PICT-initiatief werd ICT 
gedefinieerd als ‘all kinds of electronic systems used for broadcasting, telecommunications 
and computer-mediated communications’. Deze eerste definitie van het ICT-begrip is zeker 
niet de meest sluitende, maar maakt wel meteen duidelijk dat het ICT-begrip een vlag is die 
meerdere ladingen of domeinen dekt die voorheen duidelijk van elkaar te onderscheiden 
waren en los van elkaar functioneerden. Het ICT-construct vindt dan ook zijn oorsprong in de 
alsmaar vager wordende grens tussen deze technologiedomeinen, waarmee het alvast op 
een treffende manier de huidige ICT-omgeving of ‘information society’ als een 
convergentiesamenleving (cf. 2.2.3.2.2.1.) symboliseert. Het ICT-construct staat voor een 
aantal technologiedomeinen die voorheen duidelijk van elkaar gescheiden waren, maar 
alsmaar dichter naar elkaar toegroeien of convergeren. Gruber (2001b: 152) omschrijft dit als 
volgt: ‘We define IT sector to be semiconductors, computers and related equipment, and 
software. This definition links IT to the information processing part of the ‘digital economy’, 
where different forms of information such as text, audio and picture are processed in the 

D 
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same way. There is a second leg in the digital economy that is related to telecommunications. 
In a world of technological convergence, the two sectors are becoming fully integrated, and 
thus very often they are jointly referred to as the ‘information and communication 
technology’ (ICT) sector.’ 

 
Voor een goede afbakening van het ICT-begrip gaan we dieper in op de verschillende 
deelcomponenten van dit acroniem. Het ICT-begrip staat dus voor het kruispunt van twee 
soorten technologieën (communicatie en informatie), en is een samentrekking van drie 
concepten: (1) Technologieën (2) Informatie-, en (3) Communicatie(technologieën). Wanneer 
we het over technologieën hebben, dan kan dat in een tweetal betekenissen worden 
gebruikt (Dejonghe, De Bens, 2004: 6). Het kan zowel om een ‘kennisdomein’ gaan, als om 
een implementatie of toepassing binnen dat kennisdomein. In wezen gaat het bij 
technologie om de toegepaste wetenschap. Wanneer het om de technologie in termen van 
zijn louter technische aspecten en zijn basiselementen gaat (bv. hoe uit de eigenschappen 
van Silicum het concept van de microprocessor is gegroeid, of om de technische aspecten 
van compressietechnieken), hebben we het over technologie als een kennisdomein 
(elektronica, informatica, ...). Onder meer de technologiedefiniëring die door instanties als de 
OECD wordt gehanteerd hoort onder deze noemer thuis: ‘the whole complex of knowledge, 
skills, routines, competence, equipment and engineering practice which are necessary to 
produce a product or service’ (Souitaris, 2003: 513). Als sociaal wetenschapper zonder 
‘technologische opleiding’ spitst de auteur van deze scriptie zich echter vooral toe op de 
technologie als een implementatievorm: we gaan niet dieper in op de technische en fysische 
aspecten van LCD-, compressie-, en andere technologieën, maar interesseren ons wel voor 
de technologieën die zich op die technologieën baseren (bv computerschermen, tv-
schermen) en de diffusie van die technologieën. Voor de implementatietechnologieën op 
ICT-vlak is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de hardware- en software/service-
component (Rogers, 2003: 140; Danaher, Hardie, Putsis, 2001: 502). Voor satelliettelevisie 
betekent dat bv. de schotelantenne als hardwarecomponent, en de kanalen waarop men 
geabonneerd is als service-component. Idem dito voor de mobiele telefonie, waarbij de 
‘handset’ de hardware-component is, maar de diensten als bellen, SMS’en, MMS’en, … de 
service-component zijn. Naar adoptie toe heeft dit de implicatie dat er voor heel wat ICT-
innovaties een onderscheid zal moeten gemaakt worden naar adoptie op een tweetal 
niveaus: enerzijds de doorgaans eenmalige adoptie van de hardware component; anderzijds 
ook de meer doorlopende adoptie of abonnering op de diverse diensten bij de service of 
content providers. 

 
De kern van het ICT-construct bestaat echter uit de informatie- en (tele)communicatie-
technologieën. Voor het begin van de (tele)communicatie-industrie moeten we ondertussen 
al meer dan anderhalve eeuw terug in de tijd gaan, naar de uitvinding van de telegrafie 
(Easingwoord, Lunn, 1992: 70). De definitie van Rogers (1986: 2) als ‘the hardware 
equipment, organizational structures, and social values by which individuals collect, process 
and exchange information with other individuals’, maakt duidelijk dat het bij 
communicatietechnologieën vooral om technologieën gaat die de uitwisseling van 
informatie mogelijk maken. Voor de oorsprong van informatietechnologieën daarentegen 
hoeven we hooguit een drie à viertal decennia terug in de tijd te gaan, om de 
ontwikkelingen op het vlak van datatransmissie en -bewerking in kaart te kunnen brengen 
(Easingwood, Lunn, 1992: 70). Gruber (2001b: 152) definiëring (... we define IT sector to be 
semiconductors, computers and related equipment, and software. This definition links IT to 
the information processing part of the digital economy ...) maakt duidelijk dat de evolutie van 
deze informatietechnologie-sector grotendeels neerkomt op de evolutie van de 
computersector. Cooper en Zmud (1990: 123) definiëren informatietechnologieën in die lijn 
als ieder artefact van dewelke de onderliggende technologische basis uit computerhardware 
en -software bestaat. De IT-afbakening van Gruber maakt ook duidelijk dat het bij 
informatietechnologieën vooral om informatieverwerking en –bewerking  gaat (in plaats van 
informatie-uitwisseling). Ook Van Dijk (1999: 182) stelt duidelijk dat het bij communicatie, en 
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dus ook communicatietechnologieën, om het transferproces gaat waarbij data/informatie 
van een zender naar een ontvanger wordt overgebracht, terwijl het in het geval van 
informatietechnologieën niet zozeer om het transport van informatie gaat, maar om data en 
signalen die interpretatie krijgen of gekregen hebben van mensen. Bij 
informatietechnologieën gaat het dus niet om de overdracht van informatie, maar om de 
andere processen die deze informatie aangaan: de betekenisgeving, de creatie of de 
manipulatie ervan14. Informatietechnologieën zijn met andere woorden de technologieën 
die er voor zorgen dat informatie kan worden geproduceerd en gemanipuleerd. Vooraleer 
die informatie kan worden gecommuniceerd, moet die eerst worden geproduceerd. 
Informatie(technologie) is met andere woorden een noodzakelijke voorwaarde voor 
communicatie(technologie) (Van Dijk, 1999: 182), en informatietechnologieën slaan op de 
technologieën die de productie en manipulatie van informatie mogelijk maken. Anderen 
zoals Fulk en Steinfield (1990: 95) of Bouwman en de Jong (1996: 160) voegen daar ook nog 
‘informatieprocessen’ als de verwerving van informatie, de opslag, de analyse en presentatie 
van informatie aan toe.  

 
De langere en rijkere traditie van de communicatietechnologieën en de 
communicatiewetenschappelijke benadering van deze scriptie, maken van de 
communicatietechnologieën de belangrijkste component in het ICT-construct. De uitbreiding 
van deze communicatietechnologieën (CT) met de informatiecomponent tot informatie- en 
communicatietechnologieën (ICT) kwam er omdat het onderscheid tussen beiden alsmaar 
vager werd. Vertrekkende van de traditionele definiëring van communicatie(technologieën) 
schetsen we hoe de uitbreiding van CT naar ICT zich gaandeweg opdrong. Communicatie 
wordt doorgaans als een proces van zender naar ontvanger beschouwd, waarbij een 
boodschap gecodeerd wordt en via een kanaal verstuurd, om vervolgens weer gedecodeerd 
te worden, en eventueel door ruis verstoord te worden (Straubhaar, LaRose, 1996: 22). 
Communicatietechnologieën nu, worden doorgaans in relatie tot deze communicatie 
gedefinieerd. Dejonghe en De Bens (2004: 6) doen dat als volgt: ”Onder communicatie 
verstaan we het verstrekken en/of uitwisselen van informatie, waarbij de drager die 
informatie overbrengt onder de vorm van elektronische signalen. (Nieuwe) 
communicatietechnologieën worden dan opgevat als (recente) technische implementaties 
die relevant zijn voor de manier waarop de massagebruiker van de communicatiemiddelen 
gebruik maakt.” Een andere manier om dat te doen is aan de hand van de term van 
‘mediated communication’ of gemedieerde communicatie: de verzamelnaam voor 
communicatievormen waarbij het communicatiekanaal een elektronisch of mechanisch 
‘toestel’ of technologie is (Straubhaar, LaRose, 1996: 22; James, Wotring, Forest, 1995: 32). 
Binnen deze gemedieerde communicatie worden verschillende vormen van communicatie 
onderscheiden: (a) point-to-point-communicatie, (b) point-to-multipoint communicatie, en (c) 
multipoint-to-multipoint-communicatie. We maken hierbij geen onderscheid tussen ‘gewone 
communicatietechnologieën’ en ‘telecommunicatietechnologieën’. Het verschil tussen de 
eerste en de tweede is dat telecommunicatietechnologieën betrekking hebben op de 
technologieën die het mogelijk maken een communicatie over afstand te realiseren 
(Bouwman et al., 2002: 43), terwijl dat bij gewone communicatie niet noodzakelijk het geval 
hoeft te zijn. 
 
Traditioneel wordt binnen de communicatietechnologieën een onderscheid gemaakt op 
basis van hun eigen specifieke functie of het type communicatie-overdracht waarvoor ze 
dienen. Zo maken Dejonghe en De Bens (2004) een onderscheid tussen communicatie 
gebaseerd op overdracht van spraak (telefonie), tekst (Minitel, teletekst, videotekst, internet, 
...), grafische beelden (fotografie, instant fotografie, digitale fotografie, scanners, ...), klank 
(radio, DAB, MP3, CD, ....) en bewegende beelden (tv-technologie in zijn verschillende 
vormen, opnametechnologie als VCR en DVD, ...). Als we deze beschrijving van het 
‘traditionele onderscheid’ met een aantal voorbeelden even kort tegen het licht van de 
                                                      
14 Communicatietechnologieën brengen dus eigenlijk gewoon ‘data’ over, maar informatietechnologieën zijn 
nodig om die data te combineren en structureren tot informatie. 
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huidige ‘ICT-omgeving’ houden, stellen we al snel vast dat een strikte indeling op basis van 
functie of type van communicatie-overdracht nog moeilijk vol te houden is. Internet is immers 
lang niet meer alleen een technologie voor de overdracht van tekst: ook grafische beelden, 
bewegende beelden en klank worden inmiddels druk over het internet gecommuniceerd. 
Met de VoIP-technologie vindt ook de overdracht van stemgeluid via het internet zijn ingang. 
Telefoontechnologie is dan weer uitgegroeid tot meer dan alleen maar een technologie voor 
de overdracht van stemgeluid. SMS en andere diensten (WAP, GPRS, ...) maken duidelijk dat 
mobiele telefoons ondertussen tekstcommunicatie mogelijk maken; en met ingebouwde 
camera’s en MMS-diensten ook de overdracht van grafische en zelfs bewegende beelden, ... . 
Communicatievormen kunnen met andere woorden wel nog duidelijk van elkaar 
onderscheiden worden, maar een strikt onderscheid tussen technologieën op basis van deze 
communicatievormen wordt alsmaar moeilijker.  
 
Maar ook het onderscheid tussen communicatietechnologieën en informatietechnologieën 
wordt moeilijker. Mobiele telefoons bijvoorbeeld, zijn niet alleen meer toestellen die louter 
voor communicatie van informatie dienen, maar zijn vandaag de dag ook toestellen 
geworden die de productie en manipulatie van informatie mogelijk maken. En daarmee is de 
mobiele telefoontechnologie op het domein van de informatietechnologie aanbeland. De 
MMS-diensten maken het bijvoorbeeld mogelijk om grafische beelden te communiceren, 
maar de ingebouwde camera’s laten ook toe die grafische beelden te produceren. In de 
nabije toekomst is het dan ook niet ondenkbaar dat ingebouwde grafische software het zal 
mogelijk maken die beelden ook te manipuleren. Eén van de bestudeerde technologieën in 
deze scriptie is bijvoorbeeld die van de derde generatie mobiele telefonie. Hoe dient die 
technologie dan te worden afgebakend? Een afbakening als technologie voor de overdracht 
van stemgeluid negeert 95% van de toepassingen die deze nieuwe generatie mobiele 
telefoons mogelijk maakt. Zelfs met een algemene afbakening als communicatietechnologie 
dekken we nog niet de volledige lading van applicaties die de nieuwe generatie aanbiedt. 
‘Informatietechnologische applicaties’ zoals de productie en manipulatie van informatie 
(foto’s en filmpjes maken, e-mail schrijven met draadloos toetsenbord, nota’s maken met 
bijgevoegde pen om die achteraf door te sturen of te ‘syncen’ met je andere agenda’s, ...) 
maken dat de nieuwste mobiele telefoontoestellen niet meer expliciet als een 
communicatietechnologie kunnen worden beschouwd. Voor een goede ‘dekking’ van veel 
van de nieuwe technologieën en al hun toepassingen is een definitie die zich beperkt tot die 
van de informatietechnologieën of die van de communicatietechnologieën te beperkt 
geworden, en kunnen we in veel gevallen niet anders meer dan voor de ruimere afbakening 
van ‘informatie- en communicatietechnologieën’ kiezen. We beperken ons daarmee niet 
alleen tot technologieën met een communicatiefunctie, maar ook tot technologieën die 
daarnaast ook nog een dataproductie- of manipuleringsfunctie hebben. Dit sluit perfect aan 
bij Fortier (2001: 7) die informatie- en communicatietechnologieën definieert als ‘tools and 
processes that permit us to produce, manipulate, and communicate information. They 
include computer hardware, input and output peripherals, storage media, software, and 
digital communication systems’. Een belangrijk, zoniet het belangrijkste aspect van de 
huidige ICT-omgeving dat we hier echter bij missen is de centraliteit van netwerken in deze 
omgeving. De afbakening van Bouwman et al. (2000: 9) lijkt ons daarom vollediger: zij 
definiëren informatie en communicatietechnologie (ICT) als ‘Apparaten en systemen die 
digitaal opgeslagen tekst, beeld en/of geluid kunnen ver- en bewerken en tonen, en zo 
mogelijk via netwerken kunnen overdragen. Voor het gebruik van informatie- en 
communicatietechnologie is het noodzaak dat de eindgebruiker, de consument, beschikt 
over (a) randapparatuur (consumer premises equipment, CPE), (b) toegang tot de 
netwerkinfrastructuur, waarbij toegangs- en transportnetwerken onderscheiden worden 
(infrastructuur); en (c) toegang tot de diensten (informatiebronnen, 
communicatiemogelijkheden, enz, …)15.  

                                                      
15 Ook de ICT-definiëring van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) sluit hier 
bij aan, maar heeft voor ons teveel een economische en nog teveel IT-gedreven invalshoek. De OESO definieert 
de ICT-sector als ‘het geheel van economische activiteiten gericht op het faciliteren, via elektronische middelen 
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Aangezien deze definitie zowel de communicatie als de bewerking van informatie omvat, en 
het totale plaatje van netwerken + randapparatuur + diensten dekt, gebruiken wij deze 
definiëring van Bouwman et al. dan ook als werkdefinitie van het ICT-construct. Met de stap 
van communicatietechnologieën naar deze ICT is het blikveld van de in technologie 
geïnteresseerde communicatiewetenschapper ook een heel stuk verruimd. We wensen bij 
onze afbakening van het ICT-domein echter duidelijk de afbakening te maken tot 
technologieën die minstens een communicatietechnologische functie hebben. We wensen 
de ICT-definitie niet zo ruim te houden dat ze én alle informatietechnologieën én alle 
communicatietechnologieën omvat. We zijn geïnteresseerd in technologieën die strikt als 
communicatietechnologieën te bestempelen vallen, en technologieën die de 
communicatietechnologische functie met een informatietechnologische combineren. Pure 
informatietechnologieën zoals ATM’s en scannertechnologieën vallen daarmee buiten ons 
interesseveld.  

2.2.3. De hedendaagse ‘ICT-omgeving’ 

oor de afbakening van de ‘uitgangsproblematiek’ voor deze scriptie prefereren we het 
concept van de ‘ICT-omgeving’ dus boven de meer algemene concepten als ‘digitale 

economie’ of de ‘informatiesamenleving’. Met deze ICT-omgeving hebben we geen synoniem 
of samenvatting van deze algemene concepten voor ogen, maar slechts een deeltje van de 
ruimere ICT-samenleving. Meer specifiek een deeltje dat we vanaf de jaren ’90 als een 
‘tweede golf’ binnen die informatiesamenleving typeren, en iets concreter aflijnen tot de 
residentiële gebruikersomgeving waarin ICT alsmaar meer centraal staan en prominenter 
aanwezig zijn. Met het begrip ‘ICT-omgeving’ duiden we in zekere zin op een nieuw soort 
van levensstijl die door de golf van nieuwe technologieën is ontstaan. Halal (2000: 5) heeft 
het in dit verband over ‘teleliving’: een levensstijl rond het gebruik van de vele ‘information 
devices’ en alomtegenwoordige ICT voor zowel shopping, werk, leren, spelen, gezondheid, 
religie ... . Net zoals de centraliteit van informatie tot het begrip ‘informatiesamenleving’ 
leidde, menen wij dat het begrip ‘ICT-omgeving’ een goede typering is van de centraliteit van 
informatie- en communicatietechnologieën in ons alledaagse leven. Iedereen wordt vandaag 
de dag verondersteld per gsm bereikbaar te zijn. Zonder internettoegang kan je voor 
bepaalde evenementen al geen tickets meer bestellen, en om de nieuwe albums van 
bepaalde artiesten te kunnen beluisteren moet je al een DVD-speler hebben, ... Ook Sawyer 
en Rosenbaum (2000: 89) onderschrijven de stelling dat ICT de laatste jaren een alsmaar 
meer centrale plaats hebben ingenomen in onze omgeving: ‘The last half of the 1990’s has 
been characterized by the increasing importance of information and communication 
technologies (ICT) in social and organizational life. Computer, both on the desktop and 
embedded in automobiles, applicances, cellular phones, and satellite dishes have become 
part of the fabric of our work and social lives. In three decades, the internet has grown from a 
network connecting four American universities and research labs to a global 
communications network. The evolving roles and increasing importance of the World Wide 
Web (WWW), electronic commerce, digital libraries, and computer-mediated distance 
education are all examples of phenomena that both rely on computing and are becoming 
commonplace’. Ook Jeskanen-Sundström (2001: 5) benadrukt de centraliteit van informatie- 
en communicatietechnologieën in onze dagelijkse omgeving: ‘ICT are already part of our 
everyday life. ICT is integrated in various kinds of production and consumer goods. ICT has 
already had a profound influence on the whole society –on work, education and commerce. 

                                                                                                                                                                      
van het verwerken, versturen en weergeven van informatie’ (d.d. 2001) ( bron: Agoria). Binnen die ICT-sector 
onderscheiden zijn de volgende deelsectoren: ‘vervaardiging kantoormachines en computers’, ‘vervaardiging 
geïsoleerde kabels en draad’, ‘vervaardiging audio-, video- en telecomapparatuur’, ‘vervaardiging 
wetenschappelijke instrumenten’, ‘vervaardiging controle-apparatuur’, ‘groothandel kantoormachines’, 
‘groothandel overige machines’, ‘verhuur kantoormachines en computers’ en ‘informatica’. Het valt daarbij op dat 
de creatie van informatie/content hier niet in is opgenomen. 

V 
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…  The impact of ICT is not easy to separate from other changes in society, …”. Anderen, zoals 
Samuelsson (1996: 23) tonen op basis van survey-onderzoek aan hoe er vanaf de jaren ’80 
geleidelijk aan meer en meer ICT in het gemiddelde huishouden binnendrong. In de evolutie 
van 1985 naar 1995 stelde hij bijvoorbeeld vast dat het bezit van kabeltelevisie, een 
videorecorder, een draadloze telefoon en een spelconsole zelfs voor kinderen geen 
uitzondering meer is. Het vergt geen grote denkoefening om duidelijk te maken dat dat in de 
tien daaropvolgende jaren alleen maar ‘erger’ is geworden. In de periode 1995-2005 is de 
penetratie van mobiele telefoons en computers immers in zo’n mate toegenomen dat je bijna 
een uitzondering bent als je er geen hebt. Ook andere technologieën zoals DVD-spelers, 
DVD-recorders, home cinema-systemen, digitale camera’s of MP3-spelers vonden 
ondertussen duidelijk hun weg naar het ‘modale huishouden’. Informatie- en 
communicatietechnologieën zijn de laatste jaren alsmaar nadrukkelijker in de residentiële 
omgeving doorgedrongen (Waarts, Van Everdingen, Van Hilligersberg, 2002: 412; 
Montaguti, Kuester, Robertson, 2002: 21), en precies dat is de ruggengraat voor onze 
afbakening van de ICT-omgeving: 
 
Met de afbakening tot ‘hedendaagse ICT-omgeving’ wijzen we dus op de residentiële 
gebruikersomgeving waarin informatie- en communicatietechnologieën alsmaar meer 
centraal staan en prominenter aanwezig zijn, als een tweede golf binnen de ruimere 
informatie- en netwerksamenleving. De voornaamste karakteristieken van die omgeving zijn 
de exponentiële toename van technologieën en concurrentie; en de korter geworden 
productlevenscyclussen.  
 
In onderstaande paragrafen gaan we dieper in op deze karakteristieken. 

2.2.3.1. Afbakening in de tijd 

anneer moet die ‘tweede golf’ dan precies gesitueerd worden binnen die 
informatiesamenleving? Het hierboven aangehaalde citaat van Sawyer en Rosenbaum 

(2000: 89) wijst op de sterke toename van informatie- en communicatietechnologieën in de 
tweede helft van de jaren ’90. De eerdere situering van de ‘informatiemaatschappij’ en het 
‘technologische determinisme’ leert dat deze concepten al vanaf de jaren ’60 hun opgang 
kenden, met onder meer revolutionaire innovaties als de computer en videotex in de jaren 
’80. Maar de echte explosieve groei en alomtegenwoordigheid van informatie- en 
communicatietechnologieën, en daarmee ook het begin van de ‘ICT-omgeving’, valt volgens 
ons pas vanaf de jaren ’90 te situeren. 
 
Met Haddon (2004: 1) (cf. supra) wezen we er al op dat de oorsprong van het ICT-begrip 
ergens halverwege de jaren ’80 ligt. De drijvende krachten achter deze ICT (digitalisering, ...) 
trokken zich in die periode ‘op gang’, om pas eind jaren ’80, begin jaren ’90 concreet tot 
uiting te komen in een exponentiële toename van ‘convergentieproducten’ (Easingwood, 
Lunn, 1992: 70). De convergentie van de sectoren van de informatietechnologie en de 
communicatietechnologie tot de ICT-sector situeert zich daarmee pas vanaf de jaren ’90 
(Marsden, Verhulst, 1999: 1; Gaines, 1998: 7). Ook Dejonghe en De Bens (2004: 22) stellen 
dat de informatiemaatschappij pas echt op gang kwam met het samengaan van de 
computerindustrie en de telecomsector, ergens eind jaren ‘80. Een samengaan van twee 
sectoren die tot de creatie van een nieuwe sector van ICT of Informatie- en 
Communicatietechnologieën leidde. Onze ‘ICT-omgeving’ kan dan ook worden afgebakend 
tot deze ‘tweede golf’ binnen de ruimere informatiemaatschappij: de tweede golf die de 
explosieve groei en ook convergentie van nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën inluidde, en een aanvang kende met de jaren ‘90. Ook de 
Kondratieff-golven van Dodgson (2000: 19) (cf. supra) situeren de ‘ICT-golf’ vanaf de jaren 
’90. 
 

W 
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Het scharnierpunt van de jaren ’90 laat ons toe ook al even vooruit te blikken op de 
theoretische beschouwingen betreffende ICT-diffusie in deel 3. Ook op theoretisch vlak 
vormt dit immers een scharniermoment. Het diffusionisme is al een vijftal decennia het 
uitgangspunt voor diffusie-onderzoek, en zal dat wellicht ook nog een tijdje blijven. Net als 
alle ‘grote theoretische stromingen’ bleef ook deze theorie niet vrij van kritiek, maar pas in de 
jaren ’90 kwam er op theoretisch vlak een aanvullende, alternatieve theoretische invalshoek 
op het diffusionisme, in de gedaante van het SST-perspectief (cf. infra). In functie van de 
afbakening van het aanvangsmoment van de ICT-omgeving lijkt dit ons logisch, maar zeker 
niet onbelangrijk: de belangrijke technologische ontwikkelingen luidden vanaf het einde van 
de jaren ’80, begin jaren ’90 immers grote veranderingen in. De gebruiker werd plotseling 
met een groter aantal en meer gesofisticeerde nieuwe technologieën geconfronteerd, en dit 
zette een aantal van de principes en assumpties van het traditionele diffusionisme onder 
druk, wat voldoende was voor het ontstaan van een nieuwe theoretische stroming. 
 
Met de afbakening tot ‘hedendaagse ICT-omgeving’ wijzen we dus op de residentiële 
gebruikersomgeving waarin informatie- en communicatietechnologieën alsmaar meer 
centraal staan en prominenter aanwezig zijn, als een tweede golf binnen de ruimere 
informatie- en netwerksamenleving die zich vanaf de jaren ’90 manifesteert en nog steeds 
aan de gang is. Pas vanaf de jaren ’90 kreeg de convergentiebeweging van informatie- en 
communicatietechnologieën echt vorm en pas vanaf de jaren ’90 werd de residentiële 
gebruiker echt met de overvloed aan ICT-innovaties geconfronteerd.  

2.2.3.2. De (r)evolutie naar de ICT-omgeving: de karakteristieken 

ij de algemene situatieschets van de hedendaagse omgeving aan de hand van 
Kondratieff-golven, leerden we dat iedere golf door een soort van technologische 

revolutie wordt ingeleid. Volgens sommigen, zoals Dejonghe en De Bens (2004: 135-139), 
kwam deze revolutie er door een samenloop van fundamentele evoluties zoals de stijgende 
performantie van de micro-elektronica, de dalende kost van de gegevensoverdracht, de 
stijgende capaciteit van digitale informatie en comfortabeler gebruikersinterfaces. Anderen 
zien deze revolutie eerder ingeleid door toepassingen van deze technologieën zoals 
computers, telecom, ISDN (Dodgson, 2000: 19) of ook het internet en de diverse draadloze 
technologieën (Tvede en Ohnemus, 2001: 5). Deze technologische innovaties zijn echter 
slechts het ‘tastbare’ resultaat van een aantal fundamentele technologische en andere 
ontwikkelingen die de ware bron van revolutie naar de ICT-omgeving of ICT-samenleving 
vormen. We hebben het dan over technologieën binnen het zogenaamde ‘kennisdomein’ 
(cf. supra) zoals digitaliseringstechnologie, compressietechnologie, etc ... Deze 
technologische ontwikkelingen vormen een eerste set van kenmerken die karakteriserend 
zijn voor de huidige ICT-omgeving. De resultante van deze fundamentele technologische 
ontwikkelingen is het ontstaan van een reeks tastbare, concreet implementeerbare 
technologieën zoals MP3-spelers, LCD-schermen, ... , waarmee we in het domein van 
‘technologie als implementatievorm’ (cf. supra) zijn aanbeland. Ook deze 
implementatietechnologieën vertonen een aantal kenmerken (multi-featured, interactiviteit, 
...) die karakteriserend zijn voor de huidige ICT-omgeving. In onderstaande paragrafen is het 
dan ook onze bedoeling dieper in te gaan op beide vormen van karakteristieken van de 
huidige ICT-omgeving: enerzijds de fundamentele technologische ontwikkelingen die aan de 
grondslag van de technologische revolutie liggen (2.2.3.2.1.), en anderzijds de kenmerken 
van de resulterende implementatie (de randapparatuur) van die technologieën (2.2.3.2.2.). 

2.2.3.2.1. ‘Enabling’ of fundamentele technologieën als basis van de ICT-omgeving 

e DVD-speler die we thuis bij de tv hebben staan, en de MP3-speler of de mobiele 
telefoon die momenteel misschien in onze jaszak zit, zijn slechts de ‘tastbare’ resultaten 

van een aantal fundamentele technologische ontwikkelingen, of ontwikkelingen op het vlak 

B 
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van de technologie als kennisdomein (Dejonghe, De Bens, 2004). Bouwman (2000: 45; 2001: 
17) en Bouwman et al. (2000: 35) omschrijven deze fundamentele technologische 
ontwikkelingen als ‘enabling technologies’: technologieën die de ontwikkeling van de voor 
ons tastbare technologieën, of de zogenaamde ‘randapparatuur’ (Bouwman, 2000: 45) 
mogelijk maken. De twee meest centrale concepten zijn wellicht ‘digitalisering’ en de ‘wet 
van Moore’. Naast deze twee centrale concepten, belichten we ook de fundamentele 
ontwikkelingen op het vlak van compressietechnologie, beveiliging, miniaturisering en een 
toenemende intelligentie. 
 
Samen liggen deze fundamentele of ‘enabling’ technologieën aan de basis van de 
ontwikkelingsspiraal naar alsmaar ‘kleiner, sneller, slimmer, natuurlijker, veiliger en 
goedkoper’ (Bouwman et al., 2002: 49) waarin de huidige informatie- en 
communicatietechnologieën zich bevinden. Een spiraal of ontwikkeling die zich zo snel 
ontwikkelt dat het voor de gebruiker soms moeilijk geworden is om volgen (Poiesz, Van Raaij, 
2002: 8; Zastrocky, 2003: 2). 

2.2.3.2.1.1. Digitalisering 

et meest centrale concept in de huidige ICT-omgeving is zonder twijfel het 
digitaliseringsconcept. De digitaliseringstrend werd al in de jaren ’70 ingezet met onder 

meer de voorlopers van de huidige digitale fotocamera’s (Meuleman, 2002: 100), maar kende 
pas in de jaren ’80 (1982) zijn echte doorbraak met de introductie van de compact disc in de 
audiosector, en kwam vanaf de jaren ’90 tot ontplooiing in de volledige ICT-sector. Na de 
informatica, het internet en de telefoon, zijn nu ook de radio-wereld (DAB) en de 
televisiewereld (digitale televisie) met het nodige tromgeroffel tot de digitale wereld 
toegetreden. Maar waarvoor staat deze digitalisering, of deze overgang van ‘analoog’ naar 
‘digitaal’ nu precies?  
 
De grote revolutie van de digitale technologieën staat tegenover de traditionele ‘analoge 
technologieën’. In tegenstelling tot deze traditionele analoge processen waarbij de fysische 
eigenschappen (amplitude, frequentie, ...) van de inputdata (klank, tekst, bewegende 
beelden, ...) in een andere ‘analoge’ of ‘gelijkaardige’ fysische vorm worden opgeslagen en 
getransporteerd, worden die inputdata bij digitale technologieën niet in een andere fysische 
vorm omgezet, maar in abstracte wiskundige symbolen; of voor wie wil, in ‘nullen en ééntjes’ 
(Levy, 1999: 4; Lister et al., 2003: 15). Daar waar we in het geval van analoge transmissie nog 
te maken hadden met een continue analyse van informatie, is dat proces met de 
digitalisering ook discontinu geworden in de tijd. Door deze digitalisering of numerieke 
codering is de informatie die in zijn analoge vorm vroeger enkel communiceerbaar was, 
plotseling ook manipuleerbaar geworden. 

 
In het analoge tijdperk werd kunstmatige informatie dus opgewekt, overgebracht en 
bewaard op een manier die de natuurlijke manier zo goed mogelijk benadert, en dus 
‘analoog’ is aan die natuurlijke vorm van informatie (Dejonghe, De Bens, 2004: 113). Een 
klassieke grammofoonplaat neemt bijvoorbeeld trillingen op die gelijkaardig of analoog zijn 
aan de luchttrillingen die de muziekinstrumenten veroorzaken. Op een klassieke foto staat 
een beeld dat gelijkaardig is aan het beeld op ons netvlies.  
 
In het digitale tijdperk is dat al een stuk complexer. In grote lijnen onderscheiden we een 
tweetal stappen in het digitaliseringsproces: (1) bemonstering of sampling, waarbij de 
continue, analoge informatie tot een eindig (dus niet meer continu) aantal metingen wordt 
teruggebracht; en (2) de codering of omzetting van elk monster in digitale informatie16. De 

                                                      
16 In de recente evolutie van toestellen naar platformen kunnen we zelfs drie stappen onderscheiden: (1) 
bemonsteren, (2) coderen van de bron (source encoding), en (3) bijkomende informatie toevoegen in functie van 
het gebruikte platform (kanaalcodering of ‘channel encoding’). 
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informatie-inhoud wordt tot een eindig aantal waarden teruggebracht (monsteren), en het 
toekennen van een welbepaalde waarde aan elk van die monsters heet ‘coderen’ (Dejonghe, 
De Bens, 2004: 120). Het aantal nodige meetpunten voor bemonstering en dus ook 
digitalisering is 2x zoveel als de maximale frequentie van het analoge signaal, of 2x het 
maximale aantal trillingen van dat signaal. Elke vorm van informatie kent zijn beperkingen in 
bandbreedte, of een plafond betreffende de maximale frequentie: aangezien spraak geen 
frequenties bevat boven de 3500 Hz, volstaat het om een elektronisch spraaksignaal 
8000 maal per seconde op te meten (dat is dus ruim 2x de maximale frequentie van 3500). 
Voor de maximale muziekfrequentie van 20000 Hz of 20 kHz is een samplingfrequentie van 
minstens 40 kHz vereist. In het geval van een CD bedraagt die samplingfrequentie 
bijvoorbeeld 44100 keer per seconde (44,1KHz). Voor de veel grotere bandbreedte van 
videosignalen (5 à 6 MHz), moet een elektronisch videosignaal maar liefst 12 miljoen maal 
per seconde gemeten worden (2x6Mhz) om het perfect digitaal te kunnen bewaren 
(Dejonghe, De Bens, 2004: 120-121). Dit omzettingsproces van analoge naar digitale 
signalen is beter bekend onder de naam A/D-conversie (analoog naar digitaal conversie), en 
het uiteindelijk opnieuw omzetten van de digitale informatie naar een bekijkbaar of 
beluisterbaar analoog signaal, als D/A-conversie.  
 
De informatie-inhoud of ‘entropie’ voor de over te brengen boodschappen wordt dan in bits 
of binary digits uitgedrukt. Een boodschap waarvan de inhoud op voorhand vast staat en 
waarbij geen variatie mogelijk is in de mogelijke waarden die de boodschap kan aannemen, 
heeft bijvoorbeeld een informatie-inhoud van 0 bit (Dejonghe, De Bens, 2004: 117). Een 
boodschap waarvan de informatie-inhoud slechts twee waarden kan hebben (0/1, 
zwart/wit, aan/uit, ...) (binair met andere woorden) die beiden even waarschijnlijk kunnen 
voorkomen, is een boodschap met een informatie-inhoud van 1 bit. Het gaat hier dan echter 
nog maar om een basisboodschap met slechts één elementje nieuws. Een boodschap met 
‘twee elementjes nieuws’ kan dan al vier mogelijke waarden bevatten: 0 of 1 voor het eerste 
elementje nieuws, en nog eens 0 of 1 voor het tweede elementje nieuws. Algemeen principe 
hierbij is dat wanneer een boodschap kan worden ontbonden in 2n even waarschijnlijke 
waarden, dat de boodschap dan een entropie van n bit heeft (Ibid.: 118). In werkelijkheid 
bevatten boodschappen echter zeer veel nieuwsdeeltjes en zijn mogelijke waarden niet altijd 
even waarschijnlijk. Het theorema van Shannon maakt het mogelijk alle gedigitaliseerde 
boodschappen en signalen in bit-codes uit te drukken. Wanneer een signaal in een aantal 
mogelijke waarden valt uit te drukken (bv. alle Hz-niveaus binnen een bepaalde vork) 
waarmee de werkelijkheid voldoende dicht wordt benaderd, kan de informatie-inhoud 
(entropie) van het signaal worden bepaald en kan iedere toestand met een bepaalde bit-
code overeenstemmen. Die codering kan dan geoptimaliseerd worden naar het gebruik van 
het aantal bit per seconde. Is de signaalinhoud dan te benaderen door 2n gelijkaardige 
toestanden, dan volstaat n bit om het signaal voor te stellen (Dejonghe, De Bens, 2004: 122). 
 
Concreet kan het ‘digitaliseringsproces’ als volgt worden geïllustreerd. ‘Spraak’ of het 
‘gesproken woord’ kenmerkt zich door trillingen tussen 400 en 3500 Hz, waardoor we het 
digitaal kunnen opslaan door het 8000 maal per seconde te meten (2Fmax). Spraakmetingen 
kunnen in 256 niveaus worden ingedeeld zonder dat enige significante vervorming 
optreedt, en kunnen met andere woorden in 8 bit (2 tot de achtste) worden vastgelegd. 
Hierdoor neemt één seconde spraak 64000 bit (8x8000) in, en is een transmissiesnelheid van 
64000 bit/s nodig om een spraaksignaal door een digitaal kanaal te sturen. Dankzij diverse 
compressiemethodes (cf. infra) volstaat een snelheid van 9600 tot 13000 bit/s om goed 
verstaanbare spraak via het gsm-netwerk te versturen (Dejonghe, De Bens, 2004: 39). Ook 
voor ‘muziek’ bestaan dergelijke compressietechnologieën, waarvan het MP3-formaat 
wellicht de meest bekende is (Dejonghe, De Bens, 2004: 132). Ook voor andere vormen van 
communicatie kan deze redenering in bits, bytes, snelheden, ... duidelijk geïllustreerd 
worden17.  
                                                      
17 Ook de digitalisering van ‘tekst’ is gebaseerd op de 8bit-codering. Ieder teken wordt weergegeven als een 
mogelijkheid van 256 combinaties, waardoor we een eenvoudige vuistregel kunnen hanteren dat een gewoon 
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De bits maken traditioneel het domein uit van de informatietheoretici, maar deze laatste 
groep is lang niet de enige groep van wetenschappers die zich met digitale informatie bezig 
houdt. Ook datacommunicatiespecialisten en informaticaspecialisten doen dat, en de 
confrontatie van woordenschatten en redeneringen van deze verschillende groepen 
wetenschappers kan soms voor de nodige verwarring zorgen. Dejonghe en De Bens (2004: 
125-126) wijzen er zelfs op dat de terminologie door deze verschillende groepen 
wetenschappers niet altijd even consequent gebruikt wordt en dat die onduidelijkheid nog 
meer blijkt wanneer prefixen als ‘mega’ en ‘giga’ worden gebruikt. De inconsistentie en 
verwarring waar Dejonghe en De Bens (2004: 126) op wijzen, heeft te maken met de 
onduidelijkheid of de prefixen nu slaan op de machten van 2, of de machten van 10. Als iets 
in kilobyte is uitgedrukt, slaat dat dan met andere woorden op exact 1000 byte, of op de 
macht van 2 (2 tot de tiende) die het dichtste die 1000 benadert: 1024 byte? Aanvankelijk 
werd door informaticaspecialisten enkel in termen van machten van 2 geredeneerd (cf. supra 
2n gelijkaardige toestanden). De verwarring kwam er pas met de convergentie, toen 
informatici en communicatiespecialisten zich plots op eenzelfde terrein begonnen te 
begeven. Dat blijft tot op de dag van vandaag voor de nodige ongemakken zorgen. Veel van 
deze laatsten redeneren immers in machten van 10. De enige vage consensus is dat kleine 
letters (kilo) gebruikt worden wanneer men in machten van 10 of in termen van 1000x of 
1000000x redeneert, en grote letters (Kilo) wanneer men in termen van machten van 2 
redeneert (Dejonghe, De Bens, 2004: 125). Velen hanteren ook de vuistregel in termen van 
machten van 10 te redeneren wanneer het over ‘bit’ gaat, en in termen van machten van 2 
wanneer het over ‘byte (8 bits)’ gaat (Dejonghe, De Bens, 2004: 126).  
 
 
Gevolgen van digitalisering 
 
Niettegenstaande deze ‘digitalisering’ hier wel als één van de ‘enabling technologies’ of één 
van de typerende karakteristieken van de ICT-omgeving behandeld wordt, mag dit niet de 
indruk wekken dat deze digitalisering slechts één in de rij is en los staat van de andere 
technologieën of kenmerken. Deze digitalisering kan gerust als het fundament van de ICT-
omgeving en alle andere (fundamentele) technologieën in die omgeving beschouwd 
worden, met een aantal verstrekkende gevolgen voor de ganse ICT-omgeving. Het meest in 
het oog springend is de verregaande convergentie die deze digitalisering met zich mee 
bracht. Door deze digitalisering werden de verschillende types van informatie losgekoppeld 
van de specifieke technologieën die nodig zijn om die te versturen, en groeiden de 
informatie- en communicatietechnologieën alsmaar meer naar elkaar toe. Verder in deze 
scriptie (2.2.3.2.2.1.) gaan we dieper in op deze convergentie, de ontvlechting van het 
traditionele lagenmodel en het ontstaan van multimedia als gevolg van de digitalisering. Ook 
op het vlak van de opslagmedia zorgde de digitalisering voor een ontkoppeling van de 
verschillende types informatie (audio, video, ...) en hun eigen specifieke opslagmedium 
(audiocassette, videocassette, ...). De digitalisering zorgde er voor dat op een digitaal 
opslagmedium voortaan om het even welke soort gedigitaliseerde informatie kan worden 
bewaard. Iedereen is er ondertussen wel al mee vertrouwd om meer dan alleen maar tekst 
                                                                                                                                                                      
tekstbestand, evenveel byte in beslag zal nemen als het aantal karakters dat dat tekstbestand lang is. Een pagina 
van 5000 karakters zal dus om en bij 5000 byte in beslag nemen (Ibid.: 128). De nodige opslagcapaciteit gaat 
echter spectaculair de hoogte in, wanneer ook grafische afbeeldingen in een tekst zijn geïntegreerd. Het 
tekstvolume neemt dan al snel slechts nog een aantal luttele procentjes in van de nodige opslagcapaciteit, en de 
rest van die capaciteit wordt dan ingenomen door de grafische elementen in het bestand. Voor het opslaan van 
‘grafische afbeeldingen’ worden die in ‘rasters’ ingedeeld. Iedere figuur wordt op basis van horizontale en 
verticale lijnen in een aantal hokjes of ‘pixels’ ingedeeld; en voor elk van die hokjes wordt de kleur apart 
geregistreerd en alsdus ook in bits of bytes uitdrukbaar. De gewenste kwaliteit bepaalt in hoeveel vakjes een 
figuur moet worden ingedeeld (uitgedrukt in ppi of ‘pixels per inch’). In kunstreproducties is 1200 ppi niet 
ongewoon, maar voor tijdschriftillustraties wordt doorgaans 137 ppi gehanteerd. Een tijdschriftillustratie van 4 op 
4 inch aan een resolutie van 137 ppi wordt dus al in 300304 hokjes of pixels ingedeeld (548 x 548, 548 komt 
hierbij van 137x4). Voor zwart-wit illustraties is ongeveer 1 byte per pixel nodig, voor kleurillustraties 3 bytes per 
pixel (Ibid., 130-131). In dit voorbeeld dus al meer dan 300000 byte voor de zwartwitillustratie.  
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op te slaan op een CD-rom (zoals hij vroeger wel met de floppy’s of met de diskettes deed), 
en op een DVD staat vandaag ook al lang niet alleen meer video, maar ook audio of digitale 
foto’s. Omwille van de centraliteit van deze CD-technologie in de ICT-omgeving, bespreken 
we de ‘grote CD-familie’ ook als een aparte categorie van technologieën in het overzicht van 
technologieën in de hedendaagse ICT-omgeving (2.3.1.4.).  
 
Verder heeft deze digitalisering ook een opvallende toename van de kwaliteit tot gevolg. 
Onder meer Dejonghe en De Bens (2004: 34) wijzen op het bijkomende voordeel van 
digitalisering dat er zich geen kwaliteitsverlies voordoet bij het verouderen van de dragers of 
bij het kopiëren naar een andere drager. Bouwman et al. (2000: 35) zien deze betere 
kwaliteit vooral tot uiting komen in de manier waarop met ruis en storing wordt omgegaan. 
Bij transport van analoge signalen treedt een onomkeerbaar proces op, waardoor de 
verhouding tussen signaal en ruis steeds ongunstiger wordt: het analoge signaal wordt 
uiteindelijk overheerst door ruis/storing en is niet meer herkenbaar. Bij beeldinformatie uit 
zich dat in de vorm van sneeuw, bij geluid in de vorm van geknetter en geruis. Bij digitale 
signalen wordt die signaal-ruis-verhouding constant gehouden door het signaal tijdig te 
regenereren. Wanneer dit niet tijdig gebeurt, ontstaan bitfouten en gaat het signaal vrij 
abrupt degenereren (Bouwman et al, 2000: 35).  
 
Daarnaast heeft de toenemende digitalisering ook tot gevolg dat digitaal entertainment - al 
dan niet in de marge van de illegaliteit - meer en meer van een ‘commodity’ naar een ‘service’ 
evolueert. Met de opkomst van digitaal entertainment (MP3, e-book, streaming video, …) 
deed er zich volgens de Fontenay (2000: 180) een shift voor in de markt van ‘entertainment 
as a commodity (puur handelsproduct)’ naar ‘entertainment as a service (dienst)’. Door de 
digitalisering wordt de traditionele stap van ‘reproductie’ als het ware overgeslagen en zit 
deze meteen ingebakken in de distributie. Op een digitaal medium is immers onmiddellijk 
een kopie gemaakt van een origineel. De nieuwe spelers in de ICT-markt slaan de traditionele 
stappen van ‘productie’ en ‘distributie’ dan ook meer en meer over om de consument te 
bereiken. Een mooi voorbeeld daarvan is ‘Napster’ (of recenter ‘Limewire’ of ‘Kazaa’), waarbij 
de computer van iedere gebruiker een audioserver is geworden voor MP3-files. De 
reproductie dreigde daardoor overbodig te worden omdat de gebruiker dat zelf doet, en de 
distributie dreigde overbodig te worden omdat iedere computer een distributiemedium is 
geworden. De markt is m.a.w. aan het veranderen van een ‘commodity market’ naar een 
‘service market’ (de Fontenay, 2000: 191). In een dergelijke ‘service market’ is ‘content’ niet 
meer dan een vehikel geworden waarrond diensten met toegevoegde waarde en andere 
inkomsten-genererende kanalen worden gecreëerd. Een mooi voorbeeld daarvan is de 
videomarkt. Traditioneel werd de waarde van een film beoordeeld op z’n opbrengsten aan 
de bioscoopkassa (box-office receipts), net zoals de waarde van muziek beoordeeld werd op 
de opbrengsten van de CD-verkoop. Met de technologische innovaties echter (kabel in huis, 
VCR, …) groeide de waardeketen van video en spreidde die zich uit over een aantal 
complementaire markten. Vandaag de dag wordt de waarde van een video niet alleen meer 
bepaald op basis van zijn bioscoopopbrengsten, maar ook op basis van de opbrengsten door 
verhuur, pay-per-view, cassetteverkoop, DVD-verkoop, en ‘advertising-supported broadcast 
television’ (de Fontenay, 2000: 191). Een evolutie die Joost Bert (CEO Kinepolis) als volgt 
samenvat: ‘Film is de publiciteitscampagne voor de DVD’. 
 
Digitalisering ligt met andere woorden zowat aan de basis van alles wat de ICT-omgeving 
typeert. Op het vlak van de ‘enabling technologies’ gaan we verder in op de voornaamste 
gevolgen op het vlak van toenemende verwerkingssnelheid (‘wet van Moore’), de 
compressietechnologie, beveiliging, miniaturisatie en toenemende intelligentie. Wat de 
voornaamste gevolgen van de digitalisering op het vlak van de implementatie van de 
technologieën betreft, besteden we vooral aandacht aan de convergentie, maar ook aan de 
toenemende ‘multi-featured’ en interactieve aard van ICT-innovaties.  
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2.2.3.2.1.2. De wet van Moore 

aast de digitalisering, wordt de ontwikkeling op het vlak van de micro-elektronica als 
een tweede fundamentele pijler beschouwd van de ontwikkeling naar de huidige ICT-

omgeving. Het is immers door de razendsnelle ontwikkeling op het vlak van micro-
elektronica en geïntegreerde schakelingen (IC’s of Integrated Circuits) en de toenemende 
integratie van elementen op een basischip, dat deze processorchips zich door een alsmaar 
toenemende verwerkingssnelheid laten typeren en dat het mogelijk is geworden om steeds 
complexere bewerkingen in een kortere tijdsspanne uit te voeren (Bouwman et al., 2000: 36). 
Het zijn ook deze ontwikkelingen die er voor zorgden dat we sedert de jaren ’80 van de 
kamergrote mainframe computers naar de personal computers en uiteindelijk de 
palmcomputers zijn geëvolueerd (Marent, Wauters, Van Helleputte, 2003: 28). Deze continue 
ontwikkeling op het vlak van micro-elektonica staat voor velen beter bekend als de ‘wet van 
Moore’. 
 
Gordon Moore - één van ‘founding fathers’ van processorenfabrikant Intel - stelde in 1965, bij 
de introductie van de geïntegreerde schakelingen, dat het aantal elementen of transistoren 
dat op één geïntegreerde schakeling of ‘chip’ kon worden samengebracht, ieder jaar zou 
verdubbelen zonder dat de kost daartoe noemenswaardig zou verhogen. Toen deze 
geïntegreerde schakelingen in de jaren ’70 ondertussen tot complexe processoren 
geëvolueerd waren, stelde hij die voorspelling in termen van rekencapaciteit van de 
microprocessor lichtjes bij. Hij stelde dat de rekencapaciteit van die microprocessoren om de 
18 à 24 maanden zou verdubbelen, terwijl de productiekost gelijk zou blijven. Een 
voorspelling die tot op de dag van vandaag geldig is, en sindsdien als de wetmatigheid of de 
“wet van Moore” geldt18. Een wet die voor de stijgende performantie (Dejonghe, De Bens, 
2004: 135) en rekencapaciteit (Bouwman et al., 2002: 46-48, Marent, Wauters, Van 
Helleputte, 2003: 28) van de micro-elektronica staat, en bij uitbreiding voor de alsmaar 
snellere technologische ontwikkelingen (Craig, Hart, 1992: 3; Yun et al., 2002: 561, Jun, Park, 
1999: 45) in de ICT-omgeving.  
 
Figuur: de wet van Moore (http://www.intel.com/research/silicon/mooreslaw.htm) 
 

Bovenstaande figuur illustreert deze wetmatigheid. De microprocessoren waar Moore het 
over heeft vormen als het ware het hart van een computer, en daarmee ook het fundament 
van de computerindustrie. De meeste mensen herinneren zich ongetwijfeld de 386 en 486-
processoren van de jaren ’80 (waarbij deze laatste ongeveer 1mio transistoren of elementen 

                                                      
18 Sommigen (in de halfgeleiderindustrie) hebben het ook over de ‘vloek van Moore’ (dixit Dejonghe). De eerste 
jaren werd deze wetmatigheid zeker als visionair beschouwd, maar na verloop van tijd is deze wet ook bepaalde 
verwachtingen (meer rekencapaciteit voor lagere prijs) gaan creëren waaraan de industrie ‘moest’ blijven 
voldoen. 

N 
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bevatte), en de alsmaar snellere evolutie sindsdien naar de opeenvolgende types van 
Pentiumprocessoren die ondertussen al meer dan 100mio en zelfs een miljard 
basiselementen bevatten. Op basis van deze wet van Moore maakte Gardiner (2000: 5) in 
2000 de volgende projectie voor de toename van de opslagcapaciteit voor ‘video’-content op 
de klassieke harde schijven:  
 
Figuur: Projecties voor ‘video content stored on disk for 100 dollar’ (Gardiner, 2000: 5) 
 

Year Storage doubles every 18 months Storage doubles every 10 months 
2000 4 hours 4 hours 
2005 40 hours 240 hours 
2010 400 hours 14400 hours 

 
We mogen hierbij echter niet de fout maken om deze ontwikkelingen binnen de 
halfgeleiderindustrie enkel met ‘computers’ te associëren. Marent, Wauters en Van Helleputte 
(2003: 21) wijzen er bijvoorbeeld op dat deze halfgeleiderindustrie op een nooit gekend 
economisch hoogtepunt is gekomen met de introductie van de mobilofoon. Naast de 
‘standaard microprocessoren’ zoals Intel die in massale hoeveelheden voor de 
computerindustrie produceert, legden andere micro-electronicabedrijven zich toe op de 
geïntegreerde schakelingen die voor specifieke toepassingen werden geprogrammeerd (bv. 
audiochips, spraakprocessoren, ...): de zogenaamde ASIC’s of Application Specific Integrated 
Circuits) (Dejonghe, De Bens, 2004: 137). 
 
Niettegenstaande de ‘wet van Moore’ tot de dag van vandaag overeind blijft19,20, en dat 
volgens Bourreau en Gensollen (2004: 55; 60) en Marent, Wauters en Van Helleputte (2003: 
21) ook tot ca. 2015 zal blijven, lijkt dat niet eeuwig te blijven duren. In de toekomst lijkt een 
overgang van micro- naar nano-elektronica onvermijdelijk. De reden daarvoor is eenvoudig: 
de voortdurende verkleining van transistoren lijkt de fysieke grenzen van de conventioneel 
gebruikte materialen en transistorstructuren te hebben bereikt (Marent, Wauters, Van 
Helleputte, 2003: 21). Anno 2004 was ’90 nm CMOS’ de norm in het productieproces van 
geïntegreerde schakelingen (90nm slaat op de afmeting van 90 nanometer, en CMOS is de 
standaard halfgeleidertechnologie). Voor de komende 10 à 15 jaar wordt wel een verdere 
miniaturisering tot 25 en zelfs 10nm voorspeld, maar vanaf 45 nm zal een soort van ‘fysieke 
grens’ bereikt worden voor de conventionele manier van werken binnen de micro-
elektronica, en zal er dus een nieuwe benadering nodig zijn voor de productie van 
geïntegreerde schakelingen. Algemeen wordt aangenomen dat de toekomst hieromtrent bij 
de nanotechnologie of -elektronica ligt. We kunnen deze ‘nano’-manier van werken het best 
omschrijven als het fabriceren en controleren van transistorstructuren met atomaire precisie, 
waarbij de traditionele ‘top-down’ manier van CMOS- of transistorfabricatie vervangen wordt 
door een ‘bottom-up’-proces (Marent, Wauters, Van Helleputte, 2003: 24-26). In de 
traditionele (micro) ‘top down’-manier van productie van CMOS-transistoren gaat men als 
volgt te werk: door achtereenvolgens laagjes materiaal te deponeren, bepaalde stukjes 
selectief weg te etsen (lithografie), opnieuw een laagje materiaal te deponeren, etc, wordt 
een transistor opgebouwd. Deze deponering en wegetsing moet vanzelfsprekend met de 
nodige precisie gebeuren en de minste afwijkingen zorgen voor structuurafwijkingen die 
totaal andere elektrische eigenschappen met zich meebrengen. Met het bereiken van de 
‘fysische grenzen’ wordt dan ook bedoeld dat de laagjes zodanig minuscuul klein worden 
dat men op de traditionele manier niet meer foutloos zal kunnen etsen. De ‘bottom up’-
nanotechnologie biedt echter de mogelijkheid om aan dit probleem tegemoet te komen: het 
                                                      
19 De nieuwste Intel-chip (2006) volgde alvast nog perfect de wet van Moore. Begin 2006 stelde Intel immers een 
SDRAM-chaip van 45 nanometer, 153 Megabit en meer dan een miljard transistoren voor (die het vanaf medio 
2007 op de markt verwacht) (Mourits, 2006-01-26). 
20 Sommigen (dixit Erik Dejonghe) zijn er echter van overtuigd dat Moore’s wet echter ‘kunstmatig’ in leven is 
gehouden door (een stilzwijgende overeenkomst in) de halfgeleiderindustrie. Men ging kijken wat de markt 
verwachtte, en men ging slechts in functie van die verwachtingen produceren, en de rest van de capaciteit ‘voor 
later bewaren’. Zo kon men langer op de ‘micro-elektronica’ teren, en de stap naar de ‘nano-elektronica’ wat voor 
zich uit schuiven.  
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principe van deze benadering is om complexe machines en circuits atoom per atoom op te 
bouwen. Hier vertrekt men van individuele atomen en moleculen in plaats van 
materiaallagen, om zo de macrostructuren op te bouwen. In februari 2005 stelden IBM, 
Toshiba en Sony in dit verband hun nieuwe superchip Cell voor. Deze chip is gebaseerd op 
nanotechnologie en zou de rekenkracht van de toestellen waarin hij is ingebouwd tien keer 
sneller moeten maken. Door deze nano-technologie is de Cell-chip eigenlijk meerdere chips 
in één. Hij bestaat uit verschillende kernen die rekentaken volledig onafhankelijk van elkaar 
kunnen uitvoeren. Totnogtoe konden chips computertaken slechts over hoogstens twee 
kernen verdelen. De eerste residentiële toepassing waarin deze Cell-chip zal zijn ingebouwd, 
is de Playstation III die ergens in 2006 in de winkelrekken zou moeten liggen (Meeus, 2005-
02-08: 14). De grotere capaciteit zal het grafisch bijvoorbeeld mogelijk maken om 
filmbeelden rechtstreeks als achtergrond in de spelletjes te integreren. 

2.2.3.2.1.3. Compressie: samendrukken van informatie 

et compressie hebben we het over de technologieën die er voor zorgen dat we alsmaar 
meer op eenzelfde opslagmedium kunnen opslaan of er voor zorgen dat alsmaar meer 

informatie via eenzelfde bandbreedte kan worden verstuurd. Het is door deze 
compressietechnologieën dat de capaciteit van de meeste transmissiekanalen (kabel, 
telefoon, satelliet, ...) gevoelig vergroot is, en de transmissie van bewegende beelden 
bijvoorbeeld niet langer beperkt bleef tot het kabelnetwerk. Via deze compressietechnologie 
is dus minder ruimte nodig om hetzelfde te versturen, gebeurt de transmissie van data ook 
sneller, en is de kwaliteit van de reproductie beter (Silverstone, 1996: 220; Baldwin, Stevens 
McVoy, Steinfield, 1996: 105). Zoals bij de meeste fundamentele of ‘enabling’ technologieën 
zijn de implicaties van compressietechnologie niet onmiddellijk zichtbaar voor de 
eindgebruiker (behalve dat de gevraagde informatie op de juiste en correcte wijze 
binnenkomt).  
 
Bij deze compressie wordt redundante informatie zoveel mogelijk weggelaten: 
achtergronden worden bijvoorbeeld alleen maar bijgewerkt als daar verandering in komt. 
Voor stilstaande beelden wordt de JPEG-compressiestandaard gehanteerd (binnenkort JPEG 
2000 (Biesemans, 2005-07-19)), voor bewegende beelden de MPEG-standaarden (Baldwin, 
Stevens McVoy, Steinfield, 1997: 118; Bouwman et al., 2000: 37). Vooral in verband met deze 
laatste heeft de creatie van een wereldstandaard voor het comprimeren van bewegende 
beelden door de Motion Picture Expert Group (MPEG) een onmiskaar effect gehad op het 
convergentieproces of het ontstaan van onze huidige ICT-omgeving (Dejonghe, De Bens, 
2004: 22). Andere ‘enabling technologies’ zoals de ‘cosinus transformatie (DCT)’ en ‘block 
coding’ maakten de ontwikkeling op het vlak van deze MPEG-standaarden mogelijk 
(Bourreau, Gensollen, 2004: 65). Bouwman et al. (2000: 38) geven volgend overzicht van 
deze MPEG-standaarden voor de compressie van bewegende beelden. De MPEG 1 Layer 3-
algoritmen, beter bekend onder de naam MP3, kennen we vandaag het best als de 
standaard voor de compressie van stereomuziek. 
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Figuur: Verschillende MPEG-standaarden (Bouwman et al, 2000: 38) 
 

MPEG 1 

Broncoderingstandaard voor niet-geïnterlinieerde beelden (250 tot 300 lijnen), 
vergelijkbaar met de kwaliteit van een VHS-signaal. Toepassing betreft het tonen 
van video met behulp van een CD-ROM met een snelheid/bitrate van 1,5 tot 
2 Mbit/s. 
Een onderdeel van deze standaard MPEG1, laag 3 (beter bekend als MP3) zorgt 
voor de compressie van stereomuziek. 

MPEG 2 

Broncodering voor geïnterlinieerde video vanaf 525 of 625 lijnen. Het gaat hier 
om een beeldkwaliteit die hoger is dan NTSC, PAL en SECAM 
televisiestandaarden. 
MPEG2 maakt ook compressie van HDTV-beelden mogelijk. De voor HDTV 
nagestreefde bitrate ligt op 80 tot 100 Mbit/s. 

MPEG 4 
Compressiestandaard voor videocommunicatie (beeldtelefonie en 
videoconferentie) geschikt voor smalbandige netwerken met een capaciteit van 
64 kbit/s. + schaalbaar (!) in functie van verschillende resoluties 

 
Net zoals de MPEG1, laag 3 (MP3) voor de piraterij op het vlak van audio zorgde (cf. infra), 
zorgde de MPEG4-standaard voor de piraterij op het vlak van video. MPEG4 maakte het 
vanaf 2003 immers mogelijk een volledige langspeelfilm zodanig te comprimeren dat die op 
enkele uren tijd via het internet kon worden verstuurd. Toen via datzelfde internet illegale 
software beschikbaar werd om de beveiligingsinformatie op de DVD weg te halen en 
videofilms via MPEG4 te comprimeren, ontstond ook de ‘videopiraterij’, beter bekend als het 
‘rippen van een DVD’ of het branden van ‘DivX’-CD’s (Dejonghe, De Bens, 2004: 286). 
 
De tot op heden belangrijkste van deze standaarden is wellicht de MPEG2-standaard: deze 
wordt gebruikt voor de huidige tv- en DVD-standaarden (video) en is ook de basis voor de 
standaarden voor digitale televisie. Het principe achter deze MPEG-standaard kan als volgt 
worden omschreven: ‘kijk alleen naar wat er verandert ten opzichte van het vorige beeld en 
geef alleen die verandering door, in plaats van telkens het volledige beeld te moeten 
doorgeven’. Een achtergrond die gedurende meerdere beelden hetzelfde blijft, hoeft dus 
niet telkens opnieuw worden doorgegeven. Dit verklaart ook waarom een gecomprimeerd 
filmpje van een polderlandschap minder bits per seconde kost en rapper oplaadt dan 
bijvoorbeeld een filmpje over een explosie. In zijn analoge vorm moet dit zelfde beeld dan 
frame achter frame worden doorgestuurd, en dat duurt nog langer. Gecomprimeerd volstaat 
het dit beeld 1x door te sturen. Onderstaande tabel geeft de tijd weer die nodig is om één 
uur film te versturen via verschillende infrastructuren en met behulp van verschillende 
compressietechnieken. 

 
Figuur: Relatie tussen tv-standaarden, compressiestandaarden en overdrachtsnelheid (Bouwman et al, 
2000: 38) 

 

Tv-standaard 
Noodzakelijke 
capaciteit in 

Mbit/s 

ISDN 
64 kbit/s 

Local area 
netwerk 

10 Mbit/s 

Video 
breedband met 

140 Mbit.s 
PAL 7521 2616 uur 1020 min 3600 sec 
HDTV MPEG2 18 624 uur 240 min 1020 sec 
PAL MPEG2 1,8 63 uur 24 min 100 sec 
LDTV MPEG2 0,675 23 uur 9 min 39 sec 

 
Maar de ‘MPEG-standaard-familie’ bleef niet beperkt tot de hierboven aangehaalde 
standaarden. In 2001 kwam daar onder andere ook de MPEG7-standaard (Multimedia 
Content Description Interface) bij, maar deze hield geen echte verhoging van de 
compressiesnelheid meer in. Ook naar de nabije toekomst toe dienen er volgens Bourreau en 
Gensollen (2004: 65) geen spectaculaire verhogingen meer te worden verwacht. Aangezien 

                                                      
21 Is wellicht serieuze onderschatting, want we mogen toch aannemen dat dat een capaciteit van 160 Mbit/s 
vereist, net zoals we voor PAL MPEG2 3.6 mogen stellen in plaats van 1.8 Mbit/s 
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deze MPEG7-standaard toelaat om scripts in videosignalen te integreren, impliceert die vooral 
veelbelovende toepassingen voor interactieve televisie. Ook in de ontwikkeling van de 
MPEG21-standaard blijkt het niet de bedoeling de compressiesnelheden verder op te drijven, 
maar focust men op de compatibiliteit en interoperabiliteit van multimediasystemen (Ibid.: 
65). 
 
Op het vlak audiocompressie wezen we al op de MP3-standaard, maar dit is - in tegenstelling 
tot wat velen vermoeden - niet de enige compressiestandaard voor digitale audio of digitale 
muziek. De door Apple ondersteunde ‘AAC-standaard’, ook wel de MP4-standaard genoemd, 
comprimeert 2x sneller dan MP3, terwijl het slechts evenveel tijd als MP3 nodig heeft om te 
coderen en decoderen (Bourreau, Gensollen, 2004: 66). Voor het comprimeren van 
‘afbeeldingen’ daarentegen belooft de ‘JPEG2000-standaard’ een verbetering x30, maar 
vraagt het coderen anno 2004 voorlopig nog 100x zoveel tijd en het decoderen 10x zoveel 
tijd (Bourreau, Gensollen, 2004: 66).  

2.2.3.2.1.4. Beveiliging van informatie 

ndanks het uiteenbarsten van de ‘e-commerce’-zeepbel blijven de verwachtingen voor 
e-commerce, t-commerce, of m-commerce via respectievelijk computer, televisie en 

mobiele telefonie bijzonderd hooggespannen in de huidige ICT-omgeving. De beveiliging 
van transacties via ICT valt of staat echter met goede en veilige identificatie- en 
verificatiemechanismen (Bouwman et al., 2000: 41). Verificatie gebeurde tot op heden 
meestal aan de hand van een pincode, maar die is eigenlijk niet echt geschikt voor 
transacties. Een pincode garandeert eigenlijk enkel dat men die kan intikken, maar niet of de 
‘intikker’ daar ook daadwerkelijk toe gemachtigd is. Meer rigoureuze technieken zoals 
biometrische methoden lijken daar in de toekomst verandering in te zullen brengen: 
vingerafdrukken, DNA-tests, infraroodscans, netvliesscans, stemherkenning … . Volgens 
Bourreau en Gensollen (2004: 55) zouden vooral de ontwikkelingen in het domein van de 
kwantumcryptologie een waardevolle bijdrage kunnen leveren de komende jaren. Deze 
technologie kent zijn oorsprong in de vroege jaren ’70. Daar waar klassieke 
cryptologietechnologieën verschillende wiskundige methoden gebruiken om informatie te 
beschermen, baseert deze kwantumcryptologie zich op de wetten van de fysica om dat te 
doen: meer bepaald het ‘Heisenbergprincipe’ en het ‘quantum entanglement’. Een 
voorbeeld van deze ontwikkeling en vooruitgang op het vlak van beveiliging voor 
elektronisch betalen is de ‘SET-standaard’ van VISA, Mastercard en IBM. Door versleuteling 
van private en publieke sleutels kunnen zowel de inhoud van bijvoorbeeld factuurberichten 
als het creditcardnummer geheim en intact blijven.  
 
Een essentieel element voor het succes van e-/t-/m-commerce is vertrouwen. Door middel 
van trusted third parties (TTP’s) kan dit vertrouwen ondersteund worden (Bouwman et al., 
2000: 42). Deze garanderen zowel authentisering en non-repudiation (zender en ontvanger 
kunnen niet ontkennen het bericht verstuurd, of ontvangen te hebben). Naast de 
encryptietechnologie zijn ook de digitale watermerken belangrijk, vooral voor het 
voorkomen van het kopiëren van informatie via het internet. Encryptie treedt pas op nadat 
de boodschap ontvangen is, terwijl watermerken bits zijn die in de digitale gegevens zijn 
opgenomen. De Content Identification-afdeling van Philips onthulde in februari 2006 
bijvoorbeeld CineFence (Pasveer, 2006-02-22): een nieuw watermerksysteem dat de 
filmindustrie moet helpen illegaal opgenomen bioscoopfilms te traceren aan de hand van - 
voor de gebruiker onzichtbaar - geïntegreerde watermerken in soundtrack en beelden.  
 
Los van de beveiliging van transacties via ICT, is er ook de beveiliging van toegang tot de 
gedigitaliseerde content via deze ICT. Op het vlak van dit laatste stellen we vast dat 
‘conditional access’ of de ‘voorwaardelijke toegang’ alsmaar meer de norm wordt. Toegang 
tot bepaalde content en diensten zal alsmaar meer alleen mogelijk worden onder bepaalde 

O 
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voorwaarden - meestal de voorwaarde dat er voor betaald is of dat je er een abonnement op 
hebt. Deze ‘conditional access’ wordt mogelijk gemaakt op basis van 
encrypteringstechnologie op de transmissie en decryptie op het niveau van de ontvanger (in 
de set-top-box, …) (Levy, 1999: 6). Canal+ gebruikt bijvoorbeeld het MediaGuard-systeem als 
‘conditional access-technologie’. 

2.2.3.2.1.5. Miniaturisering 

an de evoluties op het gebied van 
mechanica, optica of nieuwe materialen 

wordt veel minder ruchtbaarheid gegeven dan 
aan de ‘wet van Moore’, maar deze zijn daarom 
niet minder spectaculair (Dejonghe, De Bens, 
2004: 138-139). Deze evoluties op het vlak van de 
fysieke kenmerken van de apparatuur zorgen 
immers voor een steeds verdergaande 
miniaturisering (Bouwman et al., 2000: 37; Dejonghe, De Bens, 2004: 138). Denken we maar 
aan de steeds kleiner wordende digitale camera’s die overal worden ingebouwd, of lithium-
batterijen die de gsm-toestellen een stuk kleiner en lichter maakten. Het gebruik van nieuwe 
materialen en het toepassen van nieuwe productiemethodes zorgen er voor dat de 
gegevensdragers en de bijhorende apparatuur steeds compacter werden. Dankzij deze 
miniaturisatie is een draagbare CD-Rom lezer/schrijver nauwelijks groter dan de behuizing 
van de drager en is een handpalmcomputer compact genoeg geworden om in de broekzak 
of de handtas te belanden. Het bewaren van informatie onder digitale vorm wordt dan ook 
steeds goedkoper en de apparatuur neemt steeds minder plaats in. Denken we maar aan de 
populaire USB-sticks, waarvoor recentelijk buitenlandse initiatieven zijn opgestart om die de 
functie van de loodzware boekentassen van de schoolgaande jeugd te laten overnemen. 
 
Het voorbeeld van de lithium- of lithiumpolymeerbatterij illustreert de 
miniaturiseringsinspanningen op het vlak van de energiebron, die volgens Bouwman et al. 
(2000: 37; 2002: 46-48) nog steeds de grootste ‘beperking’ vormt in deze 
miniaturiseringstrend22. In het streven naar een verdere miniaturisering van deze 
energiebronnen wijzen zij ook op het onderzoek dat vandaag de dag loopt naar 
technologieën die de lichaamswarmte van een persoon moeten kunnen omzetten in energie 
(Cf 2.3.1.8. En wat brengt de toekomst?). Meeus (2003-12-02: 18) ziet de toekomst op dit vlak 
vooral liggen in waterstofcellen als energievoorziening. 
 
Ook de evoluties op het vlak van halfgeleiders of geïntegreerde schakelingen 
horen binnen deze miniaturiseringstrend thuis, aangezien het hierbij ook om 
een voortdurende verkleining van transistoren (de belangrijkste bouwstenen 
van geïntegreerde schakelingen) gaat (Marent, Wauters, Van Helleputte, 
2003: 21). Het is immers deze evolutie die er voor zorgde dat we sedert de 
jaren ’80 van de kamergrote mainframe computers naar de personal 
computers en uiteindelijk de palmcomputers zijn geëvolueerd. Voor meer hierover verwijzen 
we naar de paragrafen waarin deze ontwikkelingen of de ‘wet van Moore’ meer 
gedetailleerd worden belicht. Met betrekking tot de chips voor de draadloze WiFi-
netwerktechnologie werd recentelijk bijvoorbeeld de ‘kleinste’ WiFi-chip onthuld (Pasveer, 
2006-02-17). De grootte van deze chip is ondertussen tot zo’n 20 mm² geminiaturiseerd, en 
zoals bijgevoegde figuur illustreert is dat niet meer dan een luciferkopje groot. 
 

                                                      
22 Er is immers een streven naar alsmaar meer toepassingen voor alsmaar kleinere toestellen, maar die medaille 
heeft immers een energievretende keerzijde. Voor het comfortabel afspelen van video bijvoorbeeld (2h, 4Gbyte 
constant, scherm van min. 80/90 mm met backlite verlichting, krachtige processor voor decoderen van MPEG2 (of 
4)) is immers veel energie vereist. En daarvoor moeten dringend nieuwe wegen bewandeld worden. 

A 
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Twee gevolgen van deze toenemende miniaturisering zijn de toenemende integratie van 
technologieën en de grotere mobiliteit. Een eerste gevolg van deze toenemende 
miniaturisatie is dat ICT alsmaar makkelijker geïntegreerd of ingebouwd worden in allerlei 
toestellen. Bouwman et al. (2002: 47) hebben het over ‘embedded systems’. Daarnaast 
komen er ook alsmaar meer draagbare ICT op de markt: technologieën die perfect in je hand 
passen en je bij wijze van spreken overal mee naar toe kan nemen (Marriot, 2003-07-22). Het 
voorbeeld bij uitstek van deze trend is uiteraard de mobiele telefoon, maar eerder hadden 
we op het vlak van de audio-apparatuur al de walkman, die intussen navolging kreeg in een 
constant evoluerend gamma disc-mans en MP3-spelers. Op het vlak van de computers is er 
uiteraard de PDA, en op het vlak van de spelcomputers de GameBoy van Nintendo die 
ondertussen navolging vond bij diverse andere merken. Op de markt van de video of de 
bewegende beelden was het nog het langst wachten op de draagbare toestellen of 
afspeeltechnologieën, maar ook op dat vlak zijn er ondertussen diverse draagbare DVD-
spelers of ‘handvideospelers’ op de markt. 

2.2.3.2.1.6. Toenemende intelligentie 

CT vertoont een hoge complexiteit en moet snel aan nieuwe ontwikkelingen en 
gebruikerswensen kunnen worden aangepast. Hiervoor wordt in toenemende mate 

software ingezet in plaats van hardware. Deze software speelt een belangrijke rol in het 
beheren en managen van informatie en communicatiesystemen (Bouwman et al., 2000: 38; 
2002: 47-48) en zorgt voor een toename van ingebouwde intelligentie in de netwerken. Een 
voorbeeld daarvan zijn het grotere aantal functies op zowel een vast als een mobiel 
telefoontoestel (telefoonboek, inkomende en uitgaande gesprekken, …). Er moet wel een 
onderscheid worden gemaakt tussen intelligentie die in het netwerk is geïmplementeerd (bv. 
voicemail-toepassingen worden beheerd door dienstaanbieder) en intelligentie die in de 
randapparatuur is geïntegreerd (bv. het aantal berichten dat men ontvangen heeft, …). 
‘Software radio technology’ stelt een aanbieder/supplier bijvoorbeeld in staat om de 
functionaliteit van een apparaat opnieuw te definiëren. Een mobiele telefoon kan hierdoor 
vanop afstand van nieuwe software worden voorzien. De verspreiding van die software 
gebeurt dan via de ether. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de SIM-kaart 
(Subscriber Identity Module) in mobiele terminals (Bouwman et al, 2000: 40). 
 
Dat we ook betreffende ‘toenemende intelligentie’ lang nog niet het eindpunt hebben 
bereikt, blijkt uit de blik die we op de toekomst werpen (cf. 2.3.1.8), en waaruit blijkt dat we 
op een evolutie naar de ‘slimme omgeving’ of een situatie van ‘ubiquitous computing’ 
afstevenen. Deze blik op de toekomst zal aantonen dat ook de mens-machine-interface, of de 
manier waarop de eindgebruiker in verbinding staat met de technologie of het netwerk, 
grondig zal blijven evolueren. Input via muis en klavier gevolgd door output via een scherm, 
kan in de toekomst bijvoorbeeld vervangen worden door interactie via de stem (gesprekken 
tussen mens en machine). 

2.2.3.2.2. Karakteristieken van de resulterende implementatietechnologie, als kenmerk van 
de ICT-omgeving 

2.2.3.2.2.1. Convergentie 

at ‘convergentie’ met voorsprong de meest typerende karakteristiek is van de 
hedendaagse ICT-omgeving, blijkt onder meer uit het feit dat voor deze laatste, of zelfs 

ook voor de ruimere informatiesamenleving, het synoniem van de ‘convergentiesamenleving’ 
gehanteerd wordt. Aan de basis van deze convergentie ligt dan de toenemende 
digitalisering (Baldwin, Stevens McVoy, Steinfield, 1997: 105; Marsden, Verhulst, 1999: 3; Van 
Dijk, 1999: 9; Levy, 1999: 5; Dejonghe, De Bens, 2004: 22). Bill Gates verwoordde het als 
volgt op de jaarlijkse ‘.net convention’ van de Belgische Microsoftafdeling in 2003: ‘Tussen 

I 
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1990 en 1999 hebben we in een transitieperiode gezeten. De PC was toen de vorm waarin 
consumenten met digitale informatie leerden werken. Nu echter zowat alle gegevens digitaal 
worden, breekt de ‘digital age’ aan. Onze uitdaging is ervoor te zorgen dat diezelfde digitale 
gegevens door verschillende soorten toestellen kunnen worden gelezen en bewerkt.” 
(Meeus, 2003-01-31: 21).  
 
Maar wat bedoelt men nu precies met deze convergentie? Het is duidelijk dat convergentie 
een vervaging van de grenzen inhoudt tussen voorheen duidelijk van elkaar gescheiden 
entiteiten, maar een kritische lezing van de literatuur leert dat er toch een drietal niveaus van 
convergentie van elkaar moeten worden onderscheiden. Een onderscheid dat in de praktijk 
en de literatuur niet altijd even duidelijk gemaakt wordt. (1) In eerste instantie duidt 
convergentie op de evolutie die we bij de afbakening van het ICT-concept maakten, nl. de 
grensvervaging tussen de sectoren van de informatie- en communicatietechnologieën. Men 
heeft het dan over de convergentie op het niveau van de industrieën. (2) In tweede instantie 
gaat het om de convergentie op de consumentenmarkt waar de toegang tot digitale 
informatie voortaan via verschillende technologieën mogelijk is, en de strikte relatie tussen 
één specifieke technologie/device voor één specifieke vorm van communicatie of informatie-
overdracht is weggevallen. (3) In derde instantie gaat het bij convergentie om een 
concentratietrend tussen verschillende grote marktspelers: alsmaar duidelijker tekent er zich 
ook een grensvervaging op tussen de technologie- en de contentspelers.  
 
De meest centrale betekenis van de drie is toch die van convergentie als grensvervaging op 
het niveau van de industrieën. Klassiek wordt het convergentieproces als de integratie van 
enerzijds de telecommunicatiesector en anderzijds de datacommunicatie- of 
informaticasector beschouwd. Dat resulteerde in een integratie of convergentie tot de sector 
van de informatie- en communicatietechnologieën (ICT-sector) (Van Dijk, 1999: 9; Van 
Cuilenburg, 1998: 12). Seth, Frazier en Dholakia (1994: 53) zien het convergentieproces 
bijvoorbeeld vooral als een grensvervaging tussen de telecommunicatie en de 
informatietechnologie: “The competitive environment of the information technology 
industries has increased in intensity and volality in recent years. There is a continual blurring 
of boundaries as industries which were once distinct in the past begin to compete with each 
other. IBM is now as much a player in telecommunications as AT&T is in computers and office 
automation.” Maar diverse auteurs wijzen er echter op dat dit convergentieproces op het vlak 
van de industrieën zich naast de technologiedomeinen van de informatietechnologie en de 
telecommunicatie, ook alsmaar duidelijker uitbreidt naar een derde domein van de ‘media’ 
(Van Dijk, 1999: 9; Marsden, Verhulst, 1999: 1; Straubhaar, LaRose, 1996: 23; Rattley, 1999: 
50; Felder, Liu, 1999: 111; Maris, 2000: 16; Servaes, Heinderyckx, 2002: 92). Onder meer Van 
Dijk (1999: 9) wijst op het alsmaar duidelijker integratieproces van drie in plaats van twee 
sectoren, nl. van telecommunicatie, datacommunicatie en massacommunicatie. In de praktijk 
uit zich dat onder meer in de ‘triple play’-spelers23,24 waarvan voorspeld wordt dat zij tegen 
2010 meer dan de helft van de Europese huishoudens met een totaalaanbod van digitale 
televisie, breedbandinternet en telefonie zullen bedienen (Pasveer, 2006-01-24). Marsden en 
Verhulst (1999: 1) en Servaes en Heinderyckx (2002: 92) formuleren het als de vervagende 
grenzen tussen de informatietechnologie (IT), de telecommunicatie en de broadcasting-
industrie; terwijl Straubhaar en LaRose (1996: 23) het dan weer hebben over de 
convergentie tussen telecommunicatie, massamedia en computer. Onderstaande tabel 
illustreert dat dit vroeger duidelijk van elkaar gescheiden sectoren waren met hun eigen 
typische inhouden, diensten en infrastructuur. 
 

                                                      
23 In eerste instantie denken we dan aan spelers als Belgacom en Telenet die zowel digitale televisie, 
breedbandinternet en telefonie aanbieden. Maar ook spelers als Scarlet en Versatel plannen dat in de nabije 
toekomst te doen; net zoals ook de gsm-operatoren Mobistar, Base en Proximus breedbandinternet en mobiele 
televisie in de pijplijn zitten hebben (Vanbrussel, 2005-06-14: 16). 
24 Sommigen hebben het zelfs al over ‘quadruple play’, omdat ze daar ook al de mobiele component bijrekenen. 
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Figuur: Communications models in the sectors IT, Media and Telecommunications (Felder, Liu, 1999: 
111) 
 

Value Chain Telecommunications Media IT 

Content Private personal communication Public personal 
communication Data communication 

Services One-to-one synchronous One-to-many 
synchronous 

One-to-one 
asynchronous 

Infrastructure Circuit switching Networks Broadcasting Networks Packet switching 
Networks 

 
Zolang het om de integratie van de sectoren van telecommunicatie en datacommunicatie 
ging, had men het vaak over de ‘telematica’ of de zogenaamde ‘telematics’ (Van Dijk, 1999: 
9; Straubhaar, LaRose, 1996: 22). ISDN geldt als één van de typische voorbeelden van deze 
telematica. Gedurende het laatste decennium (de ICT-omgeving dus) ontstonden alsmaar 
meer hybride constructies door de toenemende integratie van deze telematica met de sector 
van de massacommunicatie (bv. tweewegsconnecties voor televisie, videotext via zowel tv als 
telefonie, ...) (Van Dijk, 1999: 9). En zoals onderstaande figuur duidelijk maakt gaat deze 
doorgedreven integratie- of convergentietrend tussen de drie industrieën volgens Van Dijk 
duidelijk in de richting van een volledige versmelting in grootschalige breedbandnetwerken. 
Ook andere concepten die regelmatig gebruikt worden om de convergentie in de ICT-sector 
te duiden, illustreren deze evolutie naar één geïntegreerd breedbandnetwerk: ‘Integrated 
Broadband Systems’, ‘Integrated Broadband Network’, ‘Integrated Broadband 
Communications’ (Baldwin, Stevens McVoy, Steinfield, 1996: 3). Sawyer, Allen en Lee (2003: 
122) zien breedband zelfs als de ‘verpersoonlijking’ van de convergentiemaatschappij en 
benadrukken dat een concipiëring van breedband louter als ‘breedband-internet’ te eng is, 
en dat breedband de volledige convergentie dekt van televisie, telefonie en 
computernetwerken, die een interactieve communicatie van stem, data en video mogelijk 
maken. 
 
Figuur: The integration of transmission in communications (Van Dijk, 1999: 10) 
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Vandaag de dag zijn deze verschillen op vlak van inhoud, diensten en infrastructuur dus aan 
het vervagen, aangezien we naar een toestand van infrastructuren evolueren die elke vorm 
van content en dienst mogelijk maken. Maar deze ‘huidige graad van convergentie’ tussen 
drie industrieën lijkt nog lang geen eindpunt te zijn. In de toekomst kondigt zich immers een 
verder doorgedreven convergentie aan met industrieën of domeinen als de nano-
elektronica, de gezondheidszorg, de geneeskunde, energie, etc ... (Marent, Wauters, Van 
Helleputte, 2003: 10) (cf. infra). 
 
Op het niveau van de gebruiker of de consumentenmarkt hebben we het met convergentie 
over het zogenaamde ‘multimedia’-concept (Van Dijk, 1999: 9). Daar waar een bepaald 
medium of een bepaalde technologie voorheen voor één bepaalde boodschap of 
informatieoverdracht diende, is dat vandaag de dag niet meer zo, aangezien één medium nu 
meerdere vormen van boodschappen of informatieoverdrachten kan verzorgen. Dejonghe 
(2002: 183) wijst er in dit verband op dat de stelling ‘The medium is the message’ daarom zo 
stilaan achterhaald is, aangezien één boodschap via verschillende media of kanalen kan 
worden verspreid. Via de kabel kan je naast het klassieke televisiekijken, nu ook telefoneren 
of surfen; een mobiele telefoon laat je ook meer toe dan alleen maar telefoongesprekken 
voeren (ook tekstcommunicatie (SMS), multimediacommunicatie (MMS), beluisteren van radio 
en muziek, etc). ‘Voice over IP’ (Shuster, 1998: 4-5) is dan weer een voorbeeld van de 
grensvervaging tussen stem- en datatransport over het internet. En in de markt van 
spelconsoles vinden we een zeer illustratief voorbeeld in de in oktober 2003 door Sony 
geïntroduceerde PSX, een geavanceerde technologie voor home entertainment25. Volgens 
Marsden en Verhulst (1999: 3) kondigt zich met digitale televisie en de komst van de set-top-
box wellicht nog het meest typische voorbeeld van de convergentie op dit niveau aan. 
Typische internetconcepten als ‘portals’ en ‘communities’ zullen hiermee gemeengoed op 
televisievlak worden (Mole et al., 2000: 16), en naast TV, internet en entertainment moet 
deze set-top-box ook ‘home appliances’ als veiligheidsdiensten en domoticatoepassingen als 
het openen van gordijnen of het regelen van de temperatuur van het douchewater mogelijk 
maken (Tobin, 1999b: 56).  
 
De laatste jaren is zich ook een duidelijke convergentie tussen PC-technologieën en 
entertainmenttechnologieën gaan ontwikkelen (Tobin, 1999b: 56; Van Löhneysen, Wolff, 
2004: 62). In de evolutie naar de zogenaamde ‘multimedia-pc’s’ zijn de computerfabrikanten 
zich meer en meer op entertainment (technologie en content) gaan focussen (Dell 
investeerde onlangs bv. 200 miljoen in z’n entertainmentafdeling, en Apple is plots een 
pionier geworden op vlak van MP3-spelers en muziek-downloads), maar wordt anderzijds 
ook alsmaar meer computertechnologie in de entertainmentproducten ingebouwd 
(Microsofts X-Box heeft bv. een grotere harddisk en kan ondertussen ook MP3 en DivX 
afspelen, audio-apparatuur als de Onkyo TW-NR801 en de Kiss DP-500 communiceren dan 
weer perfect met pc, ...). Von Löhneysen en Wolff (2004: 61) omschrijven deze evolutie naar 
multimedia-pc’s als de ‘strijd om de woonkamer’. Anderen vatten deze ontwikkeling samen in 
een evolutie naar een ‘post-pc tijdperk’ (Halal, 2000: 2; Bergman, 2000; Hennessy, 1999: 29-
30; Choi et al., 203: 162) waarin de convergentie zich uit in een wereld met veel meer 
draagbare of ‘portable information devices’ als een combinatie van de toegenomen 
rekenkracht van de personal computer, de netwerkcapaciteit van het internet, de 
bewegende beelden van de televisie en het gemak van de telefoon. Een tijdperk ook waarin 
toegang verkrijgen tot gedigitaliseerde informatie niet noodzakelijk meer ‘voor een 
computerscherm zitten’ betekent, maar waarin die toegang op eender welk moment en op 
eender welke plaats kan worden verkregen via een brede keuze aan platformen. 

 
Daar waar iedere technologie voorheen duidelijk verbonden was met een bepaalde dienst, is 
dat in de huidige ICT-omgeving niet meer het geval: een bepaalde dienst kan vandaag de 
                                                      
25 Deze PSX is immers een combinatie van de spelconsole Playstation 2, een DVD Recorder, een 160 Gigabyte 
hard disk drive, en een digitale televisie in een huiskamervriendelijke witte box. 
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dag via meerdere technologieën ‘geconsumeerd’ worden, en de meeste technologieën 
kunnen vandaag de dag meer diensten leveren dan diegene waar ze oorspronkelijk voor 
dienden. Dit heeft tot gevolg dat het klassieke lagenmodel op basis waarvan de ICT-
omgeving traditioneel geconcipieerd wordt, niet meer volstaat om de werkelijkheid van de 
hedendaagse ICT-omgeving te vatten. Dat lagenmodel geeft de relatie weer tussen (1) de 
fysieke infrastructuur (kabelnetwerk, ...), (2) de transportdiensten die er voor zorgen dat de 
signalen via de fysieke infrastructuur van zender naar ontvanger verstuurd worden; (3) de 
diensten die gebruikers afnemen, en (4) de eindgebruiker (Bouwman et al., 2002: 54). 
 
Figuur: Traditioneel lagenmodel (Bouwman et al., 2002: 54) 
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Figuur: Lagenmodel anno 2002 (Bouwman et al., 2002: 56) 
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nu ook via het internet worden gevoerd, en e-mails kunnen ook draadloos op een PDA 
geconsulteerd worden, … . Vandaag de dag worden we dan ook geconfronteerd met een 
verticaal ontvlochten lagenmodel met interfaces. Het is precies in dit verticaal ontvlochten 
lagenmodel of het wegvallen van de rechtstreekse koppeling tussen ‘medium’ en ‘te 
communiceren informatietype’ dat de ware betekenis van het begrip multimedia ligt 
(Dejonghe en De Bens, 2004: 138). Met de digitalisering van de informatie vervalt immers de 
rechtstreekse link tussen informatietypes en de technologieën die speciaal ontwikkeld zijn om 
dat type van informatie te versturen of communiceren. Eenzelfde boodschap kan dankzij de 
digitalisering via meerdere technologieën of media (multimedia) worden verstuurd. Duco 
Sickinge (CEO Telenet) illustreerde dit op het eerste congres interactieve televisie Vlaanderen 
(12-02-2004) aan de hand van het voorbeeld van ‘digital broadcasting’, dat voortaan niet 
meer het exclusieve domein is van (digitale) televisie, maar ook van het internet, en zelfs van 
UMTS-telefonie, PDA’s en spelconsoles. Deze verticale ontvlechting of loskoppeling van te 
versturen informatie aan een specifieke technologie, zorgde er ook voor dat de kost van 
gegevensoverdracht spectaculair gedaald is. In België mogen we dan wel nog één van de 
duurste tariefstructuren voor mobiele telefonie, internet, etc. kennen; toch kunnen we er niet 
om heen dat die tarieven een duidelijk neerwaartse trend kennen (Dejonghe, De Bens, 2004: 
138). 
 
Maar ook binnen dit niveau van de consumentenmarkt of multimedia kan er volgens Van 
Dijk (1999: 9) nog eens een onderscheid gemaakt worden naar verschillende subniveaus van 
convergentie. De niveaus van de (1) ‘infrastructuur’ (bv. combinatie van verschillende 
transmissie-links en technologie voor telefoon en computer(data)communicatie), (2) 
‘transport’ (bv. teletekst en webtv via kabel of satelliettv), (3) ‘datavormen’ (bv. samenbrengen 
van geluid, data, tekst en geluid) en (4) management (bv. kabelbedrijven die ook telefonie 
gaan exploiteren zoals Telenet) haalden we al aan met de ontvlechting van het lagenmodel. 
Een laatste niveau waarop de convergentie zich binnen de consumentenmarkt duidelijk 
manifesteert voor de gebruiker is op het niveau van de (5) diensten, applicaties of features. 
Als technologie vandaag de dag zoveel complexer geworden is voor de gebruiker, dan ligt 
dat aan de exponentiële toename aan toepassingen en diensten waarvoor elk van die 
toestellen gebruikt kan worden. Daar waar een mobiele telefoon nog niet zo lang geleden 
enkel gesprekken en korte tekstboodschappen toeliet, biedt die nu een bijna oneindige 
waaier aan toepassingen, applicaties en features aan. Het toestel kan op diverse manieren 
gepersonaliseerd worden, het laat alle multimediale communicatie toe, veiligheidsdiensten, 
m-commerce, etc … Spelconsoles fungeren ondertussen ook als DVD, modem, etc ... De 
huidige ICT-omgeving kenmerkt zich dus ook duidelijk door technologieën die alsmaar meer 
als ‘multi-featured’ te bestempelen vallen. 
 
In derde instantie slaat het convergentieproces ook op een soort van concentratieproces of 
een toenemende mate van integratie en samenwerkingsverbanden tussen verschillende 
economische spelers (Straubhaar, LaRose, 1996: 22; Bouwman et al., 2002: 9; Dejonghe, De 
Bens, 2004: 48). Het gaat hierbij zowel om grote herstructureringen binnen de aparte 
industrieën van telecommunicatie, informatietechnologie en media (Marsden, Verhulst, 
1999: 5), als om samenwerkingsverbanden en fusies tussen technologie en 
(media)contentspelers. Omdat ook de grens tussen ‘technologie’ en ‘content’ verwatert 
(telecomoperatoren worden bv alsmaar uitdrukkelijker contentprovider), kenmerkt de 
convergentiesamenleving of ICT-omgeving zich eveneens door een toegenomen 
concentratie en (mega)fusies zoals die tussen de Amerikaanse internetprovider AOL (America 
Online) en Time Warner, of die tussen SBS (o.a. VT4) en UPC, Telefonica en Endemol, 
CLT/UFA en Pearson TV (Hanssens, 2000b: 42). Deze concentratie of ‘commerciële 
convergentie’ tussen de technologie en de content startte ergens midden jaren ’90 in de VS: 
News Corporation kocht 20th century Fox; Sony kocht Columbia Pictures, Disney kocht de 
omroep ABC, Time Warner investeerde 7.5 biljoen dollar in een fusie met Turner 
Broadcasting (onder meer eigenaar van CNN); Viacom verwierf Paramount Pictures en 
Blockbuster entertainment, …. Na de cross-sectoriële allianties tussen telefoon, film en tv-



Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 
 

 
Deel 2: ICT in de praktijk: situatieschets van de hedendaagse ICT-omgeving 

53 

bedrijven, traden ook computer- en softwarefabrikanten toe tot deze convergentie-arena. In 
de gelekte langetermijnstrategie van HP blijkt de overname van softwarebedrijven één van 
de grote pijlers te zijn (Vandenabeele, 2006-01-23) en Microsoft zette de eerste stappen in de 
werelden van multimedia, online-uitgeverijen (Encarta Encyclopedie, online nieuwsdienst 
MSNBC in samenwerking met NBC…) (Levy, 1999: 11) en GPS-technologie (EV, 2006-01-13: 
16). In het kader van de strijd om de nieuwe DVD-standaard (Blu-Ray vs. HD-DVD) kaderen 
we de overname van filmgigant Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) door Sony (2004) (Belson, 
Sorkin, 2004-09-23: 15). En voor het welslagen van zijn Nokia N-Gage stelden we vast dat 
Nokia verregaande samenwerkingsakkoorden afsloot met softwarehuizen als Sega (N-
Gageversie van ‘Sonic the hedgedog’), Eidos (Tomb Raider), Ubi Soft (Rayman3) en Activision 
(Tony Hawk’s ProSkater) (Meeus, 2003-10-08: 15). Dichter bij huis zien we dat Telenet 
bijvoorbeeld Wifi-speler Sinfilo of een deel van de activiteiten van Hypertrust overneemt. 
Hyptertrust is vooral bekend van ‘pixagogo.be’ en ‘photoblog.be’; on line opslag-diensten 
voor digitale foto’s (NNA, 2006-02-03). Met de overname van deze laatste wil Telenet vooral 
zijn breedbandportaalsite versterken. 

 
Naast het besef dat ‘content’ een cruciaal wapen is voor het welslagen van ICT-innovaties, 
ligt de voornaamste motivatie voor dit concentratie- en overnameproces in de recuperatie 
van kosten. Het digitaliseringsproces betekende voor de meeste technologie-uitbaters 
(netwerkoperatoren, kabelexploitanten, ...) immers een gigantische financiële inspanning 
(aanleg optische glasvezelnetwerken, upgraden van netwerken tot GPRS of UMTS, ....), en de 
bikkelharde concurrentie maakt dat die kosten zeer moeilijk op de verkoop van ‘hardware’ 
kunnen worden terug verdiend. De fusies, en dan vooral die met de content-industrie 
brengen op die manier ook de eigendomsrechten op die content in het kamp van de 
technologie-producenten, waardoor ze in de mogelijkheid komen de kosten terug te winnen 
met de inkomsten op de ‘software’ of de content. In sommige gevallen is het zelfs zo extreem 
dat de hardware zelfs met verlies wordt verkocht, in de hoop dat verlies goed te maken met 
de software. Een mooi voorbeeld hiervan is de Xbox-spelconsole van Microsoft. Eind 
2004/begin 2005 werd deze spelconsole - de hardware dus - verkocht aan een prijs die 
volgens analisten 120 à 150 dollar onder de kostprijs ligt (Biesemans, 2006-02-20; Pasveer, 
2005-11-23). Met de verkoop van spelletjes (software) en randapparatuur hoopt men dan dat 
verlies te kunnen goed maken.  

2.2.3.2.2.2. Interactiviteit 

“Interactivity is widely considered as one of the core concepts in theorizing about new 
communication technology. It plays a prominent role in virtually all definitions and 

descriptions of new media.” (Jankowski, Hanssen, 1996: 9) 
 
Interactiviteit wordt doorgaans als een speciale vorm van communicatie beschouwd, 
waardoor de meeste interactiviteitsdefiniëringen een uitbreiding zijn op het klassieke zender-
boodschap-ontvanger-model (De Vos, 2000: 32). Uitbreidingen die duidelijk maken dat de 
hedendaagse informatie- en communicatietechnologieën zich kenmerken door een toename 
van mogelijkheden om ‘tussen te komen’ of ‘te manipuleren’ (Lister et al.; 2003: 19). Centraal 
in deze interactiviteitsdefinities staat de toename in ‘reactie’-mogelijkheden en de toevoeging 
van een zogenaamd ‘return path’ aan het klassieke communicatieproces, waardoor dit 
laatste van de traditionele éénwegscommunicatie naar tweewegscommunicatie is 
geëvolueerd (Renaud, 1999b: 54; De Vos, 2000: 32; Stewart, 2000). Williams, Rice en Rogers 
(1998: 10) definieerden interactiviteit bijvoorbeeld als ‘the degree to which participants in a 
communication process have control over, and can exchange roles in, their mutual 
discourse’. De gebruiker krijgt een grotere controle over het communicatieproces en de mate 
waarin men in het proces van rol als zender of ontvanger kan wisselen. Heuvelman en 
Peeters (1999: 83-84) benadrukken daarbij dat de menselijke ‘face-to-face’-communicatie niet 
langer meer als standaard kan blijven gelden. De norm voor communicatie in de huidige ICT-
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omgeving evolueert immers van ‘face-to-face-communicatie’ naar ‘face-to-interface-
communicatie’ (Heuvelman, Peeters, 1999: 84; Hanssen, Jankowski, Etienne, 1995: 68; De 
Vos, 2000: 41-47). Daar waar bij traditionele media louter informatie van zender naar 
ontvanger getransporteerd wordt, en de media niet meer dan het ‘kanaal’ of 
‘transportmiddel’ zijn, worden er in het geval van face-to-interface communicatie ‘mediated 
environments’ of ‘gemedieerde omgevingen’ gebruikt (Steuer, 1995: 37).  
 
Los van deze evolutie van ‘face-to-face’ naar ‘face-to-interface’, blijft de kern van het 
interactiviteitsbegrip uiteraard de toegenomen reactiemogelijkheden voor de gebruiker en 
de toevoeging van een ‘return path’ of ‘feedback’ (hetzij van mensen, hetzij van de 
technologie) aan het communicatieproces, die van de traditionele éénwegscommunicatie 
een tweewegscommunicatie maakten (Renaud, 1999b: 54; De Vos, 2000: 32; Hanssen, 
Jankowski, Etienne, 1995: 69). Rogers (1986) heeft het over ‘the capability of new 
communication systems (usually containing a computer as one component) to ‘talk back’ to 
the user, almost like an  individual participating in a conversation’ en interactiviteit als een 
variabele waarbij sommige communicatietechnologieën zich door een relatief lage graad 
van interactiviteit kenmerken (bv. netwerktelevisie) en andere door een hogere mate van 
interactiviteit (bv. bulletinboards of chat). Er kan met andere woorden van een continuum 
van interactiviteit worden uitgegaan (Jensen, 1999). Een continuum dat toelaat om de 
verschillende informatie- en communicatietechnologieën op een schaal te rangordenen, 
gaande van lage tot hoge interactiviteit. De Vos (2000: 29) doet dat als volgt:  
 

Low         High 
 
 
 Press, radio   Teletext      Computer communication via videotext,  
 Tv, film, etc.          computer bulletin boards, electronic 
            messaging systems, computer  
            teleconferencing, interactive cable, etc. 

 
Niettegenstaande Rogers (1986) de suggestie doet om technologieën te rangschikken op 
een dergelijk continuum, reikt hij wel niet aan op basis van welke criteria dat dient te 
gebeuren. Anderen deden wel de inspanning om dergelijke criteria aan te reiken. In de 
vroege jaren ’80 ontwikkelde de Nebraska Videodisc Design Group bijvoorbeeld de 
‘Nebraska Scale’: een schaal die in vier niveaus van interactiviteit voorziet, maar wel 
gebaseerd op de configuratie van de videodisc-technologie. Een ander voorbeeld is de in 
1995 ontwikkelde ‘Schrape’s scale of interactivity’: speciaal ontwikkeld voor interactieve en 
digitale televisie, en een onderscheid makend tussen vijf niveaus van interactiviteit. Het 
nadeel van deze schalen is dat ze teveel op één technologie gericht zijn en te weinig inzicht 
bieden in de interactie machine-gebruiker (de face-to-interface communicatie) (De Vos, 2000: 
29). Conceptualiseringen die minder aan één specifieke technologie gebonden zijn, zijn 
bijvoorbeeld die van Laurel (1991) die een drie-dimensionele conceptualisering van 
interactiviteit voorstelde op een continuum, op basis van de drie variabelen ‘frequency’, 
‘range’ en ‘significance’. Goertz (1995) op zijn beurt, onderscheidt vier dimensies van 
betekenis voor interactiviteit, (1) de mate waarin de technologie keuzemogelijkheden biedt 
aan de gebruiker, (2) de mate van ‘modifiability’ of de mate waarin de gebruiker bestaande 
content kan aanpassen of content toevoegen, (3) het aantal aanpassingsmogelijkheden en 
(4) de mate van (non-)lineariteit, of de mate waarin de gebruiker een invloed heeft op de tijd, 
tempo en progressie van de receptie van communicatie (De Vos, 2000: 30-31). 
 
Naast het onderscheid op basis van de ‘mate van interactiviteit’, dient er ook een 
onderscheid te worden gemaakt tussen verschillende niveaus of dimensies van interactiviteit. 
Op basis van de keuze uit een selectie van beschikbare informatie, de productie van 
informatie via input in een systeem en de mogelijkheid aanpassingen te doen en te reageren 
op een gebruiker, maakt Jensen (1999: 184-185) een onderscheid tussen de volgende vier 
dimensies van interactiviteit:  
 



Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 
 

 
Deel 2: ICT in de praktijk: situatieschets van de hedendaagse ICT-omgeving 

55 

1. Transmissional interactivity: de mate waarin de gebruiker op een one-way-manier 
(zonder feedback-kanaal) kan kiezen uit een continue stroom van informatie, zonder 
zelf verzoeken te kunnen doen (bv. traditionele manier van tv kijken). Dejonghe (2004, 
2005) heeft het in deze context over ‘bedieningsinteractiviteit’ : keuze + bevestiging. 

2. Conversational interactivity (of ‘communicatieve interactiviteit’ (Dejonghe, 2004, 
2005)): de mate waarin de gebruiker zelf content kan produceren en inputten. Ook 
Heuvelman en Peeters (1999: 84) sluiten zich hierbij aan door het converseren of het 
uitwisselen van boodschappen via videoconferencing, email, chat, ... als een specifieke 
vorm van interactiviteit te onderscheiden van ‘reageren’ en ‘selecteren’. 

3. Consultational interactivity: de mate waarin de gebruiker zelf kan kiezen en 
informatie/content via een two-way-kanaal kan opvragen (VOD, online info, www, …). 
Heuvelman en Peeters (1999: 84) hebben het in dit verband over ‘selecteren’ als 
specifieke vorm van interactiviteit waarin de gebruiker zelf kan gaan zoeken in menu’s, 
links, etc … , maar ook over ‘reageren’ in de betekenis van reacties opvragen uit een 
systeem (online vragenlijsten, cd-rom-toepassingen). Dejonghe (2004, 2005) noemt dit 
‘selectieve interactiviteit’. 

4. Registrational interactivity: mate waarin de gebruiker info kan registreren, aanpassen 
aan eigen behoeften. Dejonghe (2004, 2005) heeft het over ‘participatieve 
interactiviteit’  wanneer hij de vorm van interactie duidt waarbij content gewijzigd kan 
worden als gevolg van een actie op individueel niveau.  

 
Van Dijk (1999: 11) onderscheidt dan weer de volgende vier niveaus van interactiviteit, die 
op een cumulatieve manier dienen te worden geïnterpreteerd. Er kan pas sprake zijn van een 
bepaald niveau van interactiviteit als ook de voorgaande niveaus gelden:  
 
(a) Two-sided of multilateralness: de spatiale dimensie of aantal betrokken actoren in het 
proces. Het voorbeeld van e-mail toont aan hoe men vanop verschillende plaatsen 
verbonden kan zijn met meerdere mensen. 
 
(b) Synchronity slaat op de tijdsdimensie. Van Dijk (1999: 11) wijst er hierbij op dat een 
onderbroken interactie doorgaans de kwaliteit van de interactie verhoogt: in vergelijking met 
face-to-face-communicatie heeft men bij e-mail (onderbroken communicatie) bijvoorbeeld 
meer tijd om de reactie of het antwoord voor te bereiden. 
 
(c) Controlling action (behavioral dimension): de mate waarin zender en ontvanger het 
onder eigen controle hebben om te ‘switchen’ van rol (bv. in een telefoongesprek, of 
chatbox). 
 
(d) Understanding action (mental dimension) is het vierde en hoogste niveau van 
interactiviteit: acties en reacties met een context en een betekenis (Van Dijk, 1999: 11). 
 
Betreffende interactiviteit concluderen we vooral dat het om een uitbreiding gaat van het 
traditionele communicatieproces met een ‘feedback-‘ of ‘return-path’, maar dat we hierbij niet 
de fout mogen maken het communicatieproces als een face-to-face-proces te blijven 
beschouwen. De interactiviteit die de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën 
typeert, maakt dat het communicatieproces meer en meer ook een face-to-interface-
communicatieproces is geworden. De verschillende dimensies (Jensen, 1999) of niveaus (Van 
Dijk, 1999) van interactiviteit maken duidelijk dat we er ook dienen over te waken dat de 
definiëring van interactie of interactieve communicatie niet blijft vaststeken in de klassieke 
zender-boodschap-ontvanger-redenering. Er moet ook meer rekening worden gehouden 
met de context van het gebruik van de nieuwe technologieën en het ontstaan van 
zogenaamde ‘mediated environments’ (Hanssens, Jankowski, Etienne, 1995; De Vos, 2000). 
Los van deze verschillende niveaus en dimensies zijn er twee invalshoeken om interactiviteit 
of de toename in mogelijkheden om als gebruiker in het communicatieproces tussen te 
komen, te definiëren (Lister et al., 2003: 19-21). Enerzijds een ideologische visie op 
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interactiviteit die de nadruk legt op toegevoegde waarde, gebruikersengagement en 
toegenomen keuze voor de gebruiker; en anderzijds een meer functionele, pragmatische 
visie waarin interactiviteit gezien wordt als de mogelijkheid onmiddellijk te kunnen 
tussenkomen en veranderingen aan te brengen in teksten of beelden of andere informatie 
die zij raadplegen en consumeren. Binnen de ideologische benadering van het 
interactiviteitsconcept stelt men dan ook vast dat de waarde van een innovatie groter wordt 
naarmate meer mensen tot adoptie overgaan (Rogers, 1986: 116). Een eigenschap die niet 
onbelangrijk is voor de verspreiding van nieuwe technologieën en ook in het volgende 
theoretische hoofdstuk rond de diffusie van innovaties aan bod zal komen 
(netwerkexternaliteiten, kritische massa).  

2.2.3.2.2.3. Gebruiksvriendelijkheid: interfaces 

én van de steeds terugkerende ‘buzz-words’ in de VRT-presentaties omtrent hun digitale 
televisieproject e-VRT was hun streven naar een gebruik dat ‘granny proof’ moest zijn. 

Het gebruik moest zo eenvoudig zijn dat zelfs de oma’s en opa’s er zonder problemen mee 
overweg konden. Ondertussen is gebleken dat men niet volledig in die ambitie geslaagd is, 
maar het toont wel het belang aan dat op het gebied van ICT-adoptie en -diffusie aan 
gebruiksvriendelijkheid gehecht wordt. Ook de uitleg van Philips voor de omwisseling van de 
oude ‘Let’s make things better’-slogan naar de nieuwe ‘Sense and Simplicity’-slogan, was er 
één van een streven naar meer eenvoud en gebruiksvriendelijkheid (RMe, 2004-12-11: 45). 
Voor Dejonghe en De Bens (2004: 139) is die toegenomen gebruiksvriendelijkheid, en meer 
specifiek de comfortabeler geworden interface die veel nieuwe technologieën kenmerkt (cf. 
supra face-to-interface interactiviteit), één van de drijvende krachten achter de 
technologierevolutie die de huidige ICT-omgeving inluidde. Zij verwijzen onder meer naar de 
gebruiksvriendelijke interface ‘Internet Explorer’ en de muis die voor de razendsnelle 
ontwikkelingen van het internet zorgden (Ibid.: 201). Vandaag de dag staat nauwelijks nog 
iemand stil bij zijn/haar afhankelijkheid van deze muis om met zijn/haar computer te werken, 
maar hoeveel mensen die zichzelf als zeer ervaren beschouwen op het vlak van computers, 
zouden ook zonder die muis nog hun normale computergebruik kunnen verderzetten? 
Hoeveel % van de computergebruikers weet bijvoorbeeld dat een klassiek toetsenbord ook 
een toets bevat om het start-menu van Windows te openen, of dat een venster ook kan 
worden afgesloten met ‘Alt-F4’ in plaats van op het ‘kruisje’ te klikken? Voor Bourreau en 
Gensollen (2004: 63) zal het succes van ICT-diffusie ook in de toekomst blijven afhangen van 
de verdere vooruitgang op het vlak van ‘human-computer interaction’ of ‘human-computer 
interfaces’. Dergelijke interfaces maken dat het gebruik van nieuwe technologieën niet 
beperkt blijft tot een klein groepje specialisten en technologiefreaks, maar dat dit ook voor 
het brede publiek mogelijk wordt dankzij de creatie van visuele, intuïtief logische en 
interactieve gebruiksmodaliteiten. Tot op vandaag zorgde de ontwikkeling van nieuwe 
optische materialen zoals de vloeibare kristallen of ‘liquid cristals’ bijvoorbeeld voor de 
integratie van kleine beeldschermpjes (LCD of Liquid Cristal Displays) in heel wat 
technologieën, die de gebruiker feedback geven over zijn uitgevoerde of uit te voeren acties. 
Maar ook een standaardisatie van symbolen (bv. play-toets) en het mogelijk maken van 
operaties via intuïtieve en vlug aan te leren instructies (bv. druk op nummertoets, of muisklik) 
maakten dat technologieën veel gebruiksvriendelijker werden en een ‘optie’ werden voor het 
grote publiek (Dejonghe, De Bens, 2004: 139). Maar het moet en kan nog beter volgens 
Bourreau en Gensollen (2004: 63). De hedendaagse interfaces zijn vaak nog te ingewikkeld 
om mee te werken, en de vaak lange incubatietijden en makkelijke kopieerbaarheid maken 
dat ze zelden als een echt competitief voordeel zijn uit te spelen. In de toekomst verwachten 
zij op het vlak van interfaces veel van de evolutie naar ‘improved reality’ systemen of virtuele 
interfaces waarbij virtuele informatie aan de realiteit wordt toegevoegd (Bourreau, 
Gensollen, 2004: 64). Het probleem met stemherkenning blijft dat de herkenning nagenoeg 
perfect moet zijn om bruikbaar te zijn; en ook op het vlak van automatische vertaling gaat de 
vooruitgang behoorlijk traag. 

E 
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2.2.3.2.2.4. Het hoge ‘contingentie’-karakter van deze ‘durables’-omgeving 

n wezen is de markt van informatie- en communicatietechnologieën te omschrijven als een 
markt van ‘durables’ of zogenaamde duurzame goederen. ICT’s zijn producten die men 

voor een langere gebruiksperiode koopt en voor dewelke men niet snel in herhaalaankopen 
vervalt. Niet onbelangrijk bij deze typering van de ICT-omgeving als een omgeving van 
‘durables’ is het speciale afhankelijkheids- of contingentiekarakter tussen hardware en 
software. Bij de definiëring van het ICT-concept maakten we al duidelijk dat ICT zowel een 
hardware- als een softwarecomponent omvat (Rogers, 2003: 140; Danaher, Hardie, Putsis, 
2001: 502). De relatie tussen beide componenten is er één van contingente aard: ‘the 
purchase of a secondary product is contingent on the purchase of a primary product’ (Bayus, 
1987: 243). Men zal bijvoorbeeld pas DVD’s of CD’s kopen als men een DVD-speler of een 
CD-speler heeft. Heel wat informatie- en communicatietechnologieën kunnen dan ook als 
dergelijke contingente producten worden beschouwd: producten die uniek zijn in de zin dat 
software (bv. concrete CD’s, DVD’s of softwarepakketten; maar ook minder concreet 
abonnementen om de mobiele telefoon of de set-top-box te kunnen gebruiken) moet 
gekocht worden om de hardware echt te kunnen gebruiken. Bayus (1987: 243) maakt hierbij 
duidelijk dat ‘we expect software purchases to be of a repeat nature; whereas, hardware 
purchases have longer interpurchase times’. Bij ICT-hardware gaat het zonder twijfel om de 
zogenaamde ‘durables’ die éénmalig voor een lange tijd worden aangekocht, terwijl de 
software op een regelmatiger basis wordt aangekocht.  
 
Zoals we bij de convergentie van technologie- en contentindustrieën al aangaven, wordt 
deze contingente aard van ICT-producten ook alsmaar vaker uitgebuit. Hardware wordt 
onder de prijs verkocht, waardoor men ‘tegen verlies’ snel een brede markt van adopters 
hoopt te verwerven. De verliezen hoopt men dan te kunnen recupereren via de verkoop van 
software aan die brede markt van hardware-adopters. Een typisch voorbeeld van dergelijke 
praktijken vinden we in de markt van de spelconsoles (bv. X-box).  

2.2.3.2.3. Eveneens karakteriserend voor de ICT- omgeving … 

2.2.3.2.3.1. Korter wordende PLC’s: kortere, maar meerdere generaties 

“ De transistorradio zong het meer dan dertig jaar lang uit in het straatbeeld, de cd-speler 
staat nu al twintig jaar in de huiskamer, en het duurde een jaar of vijftien vooraleer de 
Polaroidcamera aan populariteit moest inboeten. Technologische speeltjes uit de jaren 

zeventig en tachtig hadden een levensduur waarvan fabrikanten van nu alleen maar kunnen 
dromen. De eerste Playstationspelconsole ging slechts vijf jaar écht mee, en sommige 

producten die tien jaar geleden werden gelanceerd en een erg succesvolle tijd hebben 
beleefd, zoals de Zipschijf voor pc’s, zijn ondertussen al compleet in onbruik ...’  

(Meeus, 2005-12-27: 5) 
 

e ‘wet van Moore’ leerde ons al dat alles veel sneller gaat in de huidige ICT-omgeving. 
Zo snel zelfs dat het eigenlijk een beetje ‘te snel’ gaat en dat men wat overhaast te werk 

‘moet’ gaan. In de rush om als eerste op de markt te (moeten) zijn, worden vaak kapitale 
fouten gemaakt (cf. infra), en worden vaak cruciale stappen in het innovatie-
ontwikkelingsproces overgeslagen (cf. deel 3). De meeste bedrijven zien zich hier echter toe 
genoodzaakt omwille van de alsmaar korter wordende productlevenscyclussen (Craig, Hart, 
1992: 3; Parker, 1994: 364; Beard, Easingwood, 1996: 87-88; Hultink et al., 1998: 269; 
Sameer, 1999: 1; Gruber, 2001b: 152; Lee, Lee, Schumann, 2002:1; Kotler, 2002: 352; Becker, 
2003: 4; Van Riel, Lemmink, Ouwersloot, 2004: 348; Justaert, 2005-05-25: 3). Volgens Cooper 
(2003: 139) zijn die productlevenscyclussen maar liefst 400% korter geworden. Wanneer we 
ons in die ICT-omgeving zelfs beperken tot de ‘new-to-the-world’-innovaties (cf. deel 3) en de 
vele incrementele innovaties buiten beschouwing laten, dan stellen Mullins en Sutherland 

I 
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(1998: 226) dat deze korter geworden cyclus tussen de achtereenvolgende innovaties 
minder dan twee jaar is geworden. 
 
Als een soort verklarende situering voor deze korter wordende productlevenscyclussen 
wijzen Poiesz en van Raaij (2002: 31-32) op de zogenaamde innovatiespiraal. Aangezien 
innovaties het fundament zijn van bedrijfscontinuïteit en als een noodzaak worden 
beschouwd om niet achterop te raken, start deze spiraal met de noodzaak om nieuwe 
producten en diensten te ontwikkelen en op de markt te brengen om zich van de 
concurrentie te onderscheiden (Poiesz, Van Raaij, 2002: 26; Thölke, Hultink, Robben, 2001: 
3). Dit leidt tot een alsmaar toenemend aantal, en zelfs een overdaad aan innovaties en 
innovatiepogingen. Doordat deze innovaties zich aan een alsmaar sneller tempo gaan 
opvolgen, treedt er bij de consument sneller een soort van gewenning op, gaat de innovatie 
snel zijn status verliezen en afglijden of vervlakken tot een standaard of ‘commodity product’. 
Dit brengt dan weer de nood met zich mee om opnieuw te innoveren, waarmee de cirkel 
opnieuw rond is, en alsmaar sneller gaat draaien. De ‘innovatiespiraal’ is met andere 
woorden een vicieuze cirkel waarin het grotere aanbod aan innovaties bedrijven noodzaakt 
korter op de bal te gaan spelen om hun competitief voordeel te behalen of te behouden, en 
waardoor men innovaties alsmaar sneller gaat introduceren en de productlevenscyclussen 
alsmaar korter gaan worden. Dodgson (2000: 45) wijst - anno 2000 - op het voorbeeld van 
Toshiba dat iedere twee weken een nieuw model van laptop in productie brengt, en Nokia 
dat maandelijks met een nieuw type gsm op de markt komt. 
 
Figuur: De innovatiespiraal (Poiesz, Van Raaij, 2002: 32) 
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Als illustratie van deze innovatiespiraal die alsmaar sneller gaat draaien vanuit de behoefte 
zich van de concurrentie te differentiëren, kunnen de meeste ICT-markten doorgaan. Philips 
bijvoorbeeld heeft op het vlak van autoradio’s alleen al sinds 1937 al meer dan 140 
differentiërende verbeteringen aan zijn product aangebracht en de autoradio al meer dan 60 
maal opnieuw geïntroduceerd. Ook van markten als die van de camera’s, de camcorders of 
de telefonie is het geen geheim dat die duidelijk zijn gaan bloeien vanaf het moment dat 
‘nieuwe features’ of ‘bells and whistles’ beschikbaar waren (Starr, 1992: 44, Thölke, Hultink, 
Robben, 2001: 4). Een typisch gevolg van deze differentiatiedrang is dat innovatie in de ICT-
markt zich vaker op het niveau van features gaat afspelen. Thölke, Hultink en Robben (2001: 
4) wijzen hierbij ook op het typische ICT-fenomeen van elkaar opeenvolgende generaties van 
technologieën dat het innoveren en differentiëren op feature-niveau noodzakelijk maakte: 
door de snelle opeenvolging van generaties van een technologie, werd een voorafbestaande 
‘vraag’ in de markt plots geen voorwaarde meer om nieuwe producten te gaan ontwikkelen 
en introduceren. Producten werden echter generatoren van hun eigen vraag; producten 
moesten hun eigen vraag maar zien te creëren. Om dat te kunnen blijven doen, is het 
herformuleren van producten door middel van het veranderen van features een zeer 
belangrijk wapen geworden. Ook anderen (Norton, Bass, 1987; Mahajan, Muller, 1996; 
Danaher, Hardie, Putsis, 2001, Beard, Easingwood, 1996: 88; Jun, Park, 1999: 45) 
onderstrepen het bestaan van verschillende generaties van een technologie als een typische 
karakteristiek voor een technologiemarkt als die van de ICT. Op het vlak van computers 
spreekt men nu in termen van verschillende Pentium-generaties. Voorheen waren er de 486- 
en de 386-generaties. Ook vroeger waren er binnen de IBM mainframes verschillende 
generaties te onderscheiden (Mahajan, Muller, 1996): de eerste generatie van ‘vacuum 
tubes’, de tweede generatie van transistoren, de derde 360-generatie (‘integrated circuits’), 
en de vierde 370-generatie (‘silicon chips’). Ook op het vlak van de mobiele telefonie zijn we 
ondertussen al bij de derde generatie (UMTS) aanbeland, na de generatie 2.5 (GPRS) en de 
tweede generatie van gsm’s zoals wij er in de jaren negentig of begin van de nieuwe eeuw 
zelf allemaal één kochten. Ook de markt van de spelconsoles kenmerkt zich door de elkaar 
snel opeenvolgende generaties. Op een zeer korte tijdspanne evolueerden we van 8 bit naar 
16, 32, 64, 128, … bit-systemen, en zowel Nintendo, Sega, Playstation en later ook Microsoft 
introduceerden tijdens het laatste decennium verschillende nieuwe generaties van hun 
product. Uiteraard draagt ook deze snelle opeenvolging van generaties bij tot de verwarring 
die veel van de consumenten in de hedendaagse ICT-omgeving ervaren. Het aanbod en het 
aantal generaties waardoor ze ‘overdonderd’ worden, maakt dat het voor hen alsmaar 
verwarrender en moeilijker wordt te beslissen welke productgeneratie te moeten kopen (Jun, 
Park, 1999: 45). Een specifieke vorm van consumentengedrag die hieruit voortvloeit is 
‘leapfrogging’ of het ‘haasje over spelen betreffende adoptiegedrag’ omdat men snel nieuwe 
generaties verwacht (cf. infra). Naast dit gevolg aan de vraagzijde, hebben de kortere 
productlevenscyclussen ook hun gevolg aan de aanbodzijde. Voor de producerende 
bedrijven impliceert dat onder meer dat men alsmaar minder tijd heeft om de vruchten van 
hun uitvindingen of innovaties te plukken. Philips-topman Gerard Kleisterlee illustreert dit met 
het voorbeeld van de DVD waarvan de prijzen over 2002-2003 met een factor 10 zijn 
ineengezakt, en men nauwelijks nog winst kon maken op de DVD-hardware op het moment 
dat die de massamarkt penetreerde (Bloomberg, 2004-01-12: 23). Daarnaast stelt er zich voor 
de producerende bedrijven vaak ook een kannibalisatieprobleem: naarmate de technologie 
verbetert en de concurrentie heviger wordt, worden zowel de levenscyclussen van 
innovaties, als het tijdsinterval tussen opeenvolgende generaties van innovaties alsmaar 
korter (Chen, Yu, 2002: 1). Hierdoor komt het steeds vaker voor dat producenten of suppliers 
tegelijkertijd met verschillende innovaties op een zelfde markt zitten. Hierdoor stelt zich de 
‘kannibalisatie’-problematiek. Ericsson introduceerde zijn SH888 mobiele telefoon 
bijvoorbeeld in juni 1998, en lanceerde vijf maanden later al de S868. Beide modellen zijn tot 
op zekere hoogte gelijk, maar verschillen in de infraroodtransmissie-optie (Chen, Yu, 2002: 2).  
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De levenscyclussen zijn dus korter geworden26, maar het einde van zo’n cyclus dient louter 
als het einde van een bepaalde versie van het kernproduct te worden beschouwd. Er volgen 
immers nog verschillende andere versies of generaties van het product. Kortere, maar 
meerdere productlevenscyclussen voor eenzelfde kernproduct met andere woorden. Bayus 
(1994, 1998) wijst er daarom op dat er iets te makkelijk tot deze korter wordende 
productlevenscyclussen wordt geconcludeerd. Strikt gezien is het misschien wel zo dat de 
levenscyclus van specifieke producten korter is geworden, maar veel van die producten zijn 
gebaseerd op eenzelfde onderliggende technologie. Met betrekking tot de levenscyclussen 
van technologieën kon Bayus (1994: 306) dan ook geen systematische verkorting van de 
levenscyclussen vaststellen. Veel van de recentere technologieën zijn immers gebaseerd op al 
bestaande technologieën. Iets wat in het derde deel zal terugkeren als de toename van 
‘incrementele innovaties’. Hierdoor verkort de levenscyclus van elk van de aparte producten 
wel, maar wordt de periode waarop de financiële return op een technologie moet worden 
verdiend, niet korter: ‘the sales opportunity window in which to obtain a financial return on 
investmed resources is not getting shorter over time’ (Bayus, 1998: 772). Volgens Bayus 
(1994: 305-306) mag daarom niet de fout worden gemaakt om de ‘snellere toepassingen van 
nieuwe kennis’, ‘het groter aantal innovaties dat wordt geïntroduceerd’ of de ‘korter 
geworden tijd tussen verschillende producten op basis van eenzelfde technologie’, te 
verwarren met ‘korter geworden levenscyclussen’ van technologieën. 

2.2.3.2.3.2. Bikkelharde concurrentie 

erder wezen we reeds op het ‘technologisch deterministische discours’ dat met de 
opgang van de informatiesamenleving samenhangt, en de soms verregaande 

liberaliseringstrend die zich als gevolg hiervan manifesteerde. Net zoals bij andere 
liberaliseringsoperaties, was ook de liberalisering van de ICT-markt ingegeven door een 
streven naar een meer concurrentiële omgeving (Hackl, Westlund, 1996: 244). Dat de 
huidige ICT-omgeving zich vandaag de dag inderdaad kenmerkt door een dergelijke 
concurrentie, blijkt onder meer uit de beschrijving van Van Riel, Lemmink en Ouwersloot 
(2004: 348) van deze omgeving als een toestand van ‘hypercompetition’ in een ongelooflijk 
turbulente markt. Ook Craig en Hart (1992: 3) en Kotler (2003: 352) hebben het over een 
‘increasingly volatile environment’ die zich door een verhoogde concurrentie kenmerkt. Ook 
Yun et al. (2002: 561) wijzen op het alsmaar competitievere karakter van de 
telecommunicatie, en bij uitbreiding de ICT-markt. In onze eigen ICT-omgeving vinden we 
daar talloze illustraties van: naast de klassieke tweestrijd inzake telefonie en 
breedbandinternet tussen Belgacom en Telenet is daar de concurrentie bijgekomen van 
onder andere Euphony, Versatel of Tele2. Met betrekking tot digitale televisie hebben we 
momenteel uiteraard de tweestrijd Telenet vs. Belgacom. De concurrentie tussen al deze 
spelers uit zich niet alleen in de prijzenslag, maar ook in de alsmaar agressiever wordende 
verkoopsstrategieën waarvan zij zich bedienen.  
 
Verder krijgen de klassieke consumentenelektronicafabrikanten als Philips, Sony, Siemens, ... 
ook alsmaar meer concurrentie van de onbekende Aldi- en Carrefour-merken. Door de 
extreem lage prijzen van deze laatste merken (bv. DVD-spelers aan €60) worden de grote 
spelers ook al snel genoodzaakt hun prijzen te zakken, waardoor het voor hen dubbel zo 
moeilijk wordt de onderzoeksinvesteringen terug te winnen. Deze intense concurrentie, 
zowel op het vlak van content als op het vlak van ‘klantenwerving’, maakt dat heel wat ICT-

                                                      
26 Parallel met de ‘korter wordende productlevenscyclussen’, wijst Van den Bulte (2000: 366) ook op het 
fenomeen van ‘diffusion acceleration’ of een versnelling van de diffusiepatronen in de hedendaagse ICT-
omgeving: ‘products launched today diffuse faster than products launched in the past’. In een onderzoek naar de 
diffusiepatronen van 31 ‘electric household durables’ (waaronder het merendeel ICT) over een periode van 
74 jaar (1923-1996) vond Van den Bulte hiervoor ook de nodige empirische ondersteuning. De snelheid van 
diffusie werd hierbij omschreven als de tijd die nodig is om van een bepaald penetratieniveau naar een hoger 
niveau te gaan. Dit werd gemeten aan de hand van de ‘slope’ of hellingscoëfficiënt in het klassieke logistische 
diffusiemodel (cf. infra). 

E 
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markten ook naar nieuwe vormen van businessmodellen moeten gaan uitkijken (Mole, 2000: 
8). 

2.2.3.2.3.3. Risicovolle markt 

lles samen, maken deze korter geworden productlevenscyclussen, de grote 
investeringen en de bikkelharde concurrentie dat de huidige ICT-omgeving een zeer 

risicovolle marktomgeving is (Van Riel, Lemmink en Ouwersloot, 2004: 348; Beard en 
Easingwood, 1996: 87-88). Het hoge risicogehalte dat deze markt typeert staat uiteraard in 
nauw verband met de onzekerheid die we eerder aanhaalden ter beschrijving van de situatie 
in de ICT-markt. Mullins, Sutherland (1998: 224) en Kotler (2003: 352) maken hierbij een 
onderscheid tussen enerzijds (1) de ‘hoge technologische onzekerheid’ met betrekking tot de 
onzekerheid of de technologieën wel zullen functioneren zoals beloofd, en klaar zullen zijn 
tegen de beloofde datum; (2) de ‘hoge marktonzekerheid’ met betrekking tot de onzekerheid 
of de nieuwe technologie wel aan bepaalde behoeften zal voldoen, of de adoptie en diffusie 
wel succesvol zal verlopen, etc ...; gekoppeld aan de onzekerheid die resulteert uit het feit dat 
potentiële gebruikers er niet altijd even goed in slagen hun behoefen te verwoorden, en (3) 
onzekerheid inzake het te investeren kapitaal. 
 
Het risicovolle karakter van de ICT-markt weerspiegelt zich echter nog het meest in het hoge 
falingspercentage dat deze markt typeert, hetgeen ook het uitgangspunt van deze scriptie 
vormt ...  
 

Conclusie 
 
Met de afbakening tot ‘ICT-omgeving’ wijzen we dus op de residentiële gebruikersomgeving 
waarin informatie- en communicatietechnologieën alsmaar meer centraal staan en 
prominenter aanwezig zijn. In de tijd dient deze omgeving als een tweede golf binnen de 
ruimere informatiesamenleving gezien te worden die zich vanaf de jaren ’90 manifesteert en 
nog steeds aan de gang is. Pas vanaf de jaren ’90 kreeg de convergentiebeweging van 
informatie- en communicatietechnologieën echt vorm en pas vanaf de jaren ’90 werd de 
residentiële gebruiker echt met een overvloed aan ICT-innovaties geconfronteerd. Met deze 
informatie- en communicatietechnologieën (ICT) hebben we het over ‘apparaten en 
systemen die digitaal opgeslagen tekst, beeld en/of geluid kunnen ver- en bewerken en 
tonen, en zo mogelijk via netwerken kunnen overdragen’. Voor het gebruik van informatie- 
en communicatietechnologie is het noodzakelijk dat de eindgebruiker of de consument 
beschikt over (a) randapparatuur, (b) toegang tot de netwerkinfrastructuur en (c) toegang 
tot de diensten. 
 
Aan de basis van de evolutie naar deze ICT-omgeving liggen een aantal fundamentele 
technologieën die grotendeels op de meest fundamentele van al deze technologieën 
teruggaan, nl. de digitalisering. Het belangrijkste gevolg van deze ‘enabling technologies’ is 
de verstrekkende convergentie die de hedendaagse ICT-omgeving typeert. Voor de 
vraagzijde of de gebruiker uit die zich vooral in een ontvlechting van het traditionele 
lagenmodel, of meer concreet in het ontstaan van de zogenaamde ‘multimedia’; en een 
gigantisch aanbod van ‘multi-featured innovations’. Aan de aanbodzijde uit die 
convergentie zich in een toenemende convergentie van industrieën in termen van fusies, 
overnames en concentraties, veelal genoodzaakt door een bikkelharde concurrentie en 
korter wordende productlevenscyclussen. 
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2.3. De technologie in de hedendaagse ICT-omgeving 

2.3.1. more & Moore: meer ICT-innovaties, ... 

et typeringen als de ‘innovation age’ (Fichman, 2000: 1) wordt aangegeven dat de 
hedendaagse ICT-omgeving gekenmerkt wordt door een groot aanbod aan innovaties 

die elkaar aan een alsmaar sneller tempo opvolgen (Waarts, Van Everdingen, Van 
Hilligersberg, 2002: 412; Montaguti, Kuester, Robertson, 2002: 21; McBurney, Parsons, Green, 
2002: 225; Choi et al.; 2002: 161). Dupagne (1997b: 65) heeft het zelfs over een ‘ever 
increasing cornucopia’ van nieuwe technologieën. Eerder hadden we het over de 
‘innovatiespiraal’ waarin we op alsmaar kortere termijn met steeds meer ICT-innovaties 
geconfronteerd worden. Een spiraal ook die zich zo snel ontwikkelt, dat het voor heel wat 
gebruikers moeilijk geworden is om volgen (Poiesz, Van Raaij, 2002: 8; Zastrocky, 2003: 2). 
De technologieën waar het in deze ‘cornucopia’ of ‘spiraal’ concreet om gaat zijn de 
zogenaamde ‘implementatietechnologieën’ (cf. supra) of ‘randapparatuur’ (Bouwman, 2000: 
45). In tegenstelling tot de zopas behandelde ‘enabling technologies’ hebben we het dan 
over de voor de gebruiker concreet zichtbare technologieën die door deze fundamentelere 
technologieën mogelijk gemaakt worden. In onderstaande paragrafen is het de bedoeling 
een gestructureerde schets mee te geven van deze ‘ever increasing cornucopia’ binnen de 
praktijk van de hedendaagse ICT-omgeving.  
 
De sterk toegenomen convergentie maakt van deze structurering van ICT-innovaties of 
technologieën alvast geen evidente zaak. Hierboven leerden we bijvoorbeeld dat het 
verticaal geïntegreerde lagenmodel niet meer opgaat. Communicatievormen (tekst, 
stemgeluid, bewegend beeld, grafisch beeld en klank) kunnen wel nog duidelijk van elkaar 
worden onderscheiden, maar een strikt onderscheid tussen technologieën op basis van die 
communicatieclassificatie is niet meer mogelijk (cf. supra). Mobiele telefoontoestellen dienen 
lang niet meer alleen voor de communicatie van stemgeluid, maar ook voor communicatie 
van onder meer tekst en grafische beelden. Een structurering die dan al een stuk 
bruikbaarder lijkt, is die van Bouwman et al. (2000). Zij maken een onderscheid tussen 
technologieën en diensten, met binnen beide categorieën ook nog een tweede onderscheid. 
Binnen de technologieën onderscheiden ze de randapparatuur van de 
netwerktechnologieën, en binnen de diensten onderscheiden ze de intermediaire (bv. 
internet serviceproviders) van de gewone diensten (entertainment, communicatie, 
informatie, ...) (Bouwman et al., 2000: 70).  
  
Onze focus ligt voor deze scriptie echter minder op de diensten, maar vooral op de 
technologieën. Naast de netwerken maken Bouwman et al. (2000: 70) - net als Punie (2000: 
216) - op dat vlak vooral een onderscheid tussen TV-, PC- en telefoniegerelateerde innovaties. 
Dit lijkt ons echter een te beperkte structurering om de hedendaagse ‘cornucopia’ te vatten. 
We bespreken de ICT-innovaties daarom liever aan de hand van de volgende opdeling in 
zeven categorieën: (1) TV-omgeving, (2) mobiele telefonie en communicatie, (3) radio en 
muziek, (4) de grote familie van de ‘schijfjes’, (5) computer, (6) internet en andere netwerken, 
en de ‘restcategorie’ (7) andere. Dit moet een overzicht bieden van de veelheid aan ICT-
innovaties waarmee de gebruiker vandaag geconfronteerd wordt. Per categorie gaan we 
kort in op zowel historiek, huidige ontwikkelingen en toekomstperspectief. In de marge van 
elk van deze technologieën lichten we ook de voornaamste applicaties en diensten toe, maar 
we benadrukken dat de technologie het uitgangspunt blijft27.  

                                                      
27 Technologie als uitgangspunt, maar dan wel vanuit het standpunt van de sociale wetenschapper, en niet dat 
van de ingenieur. 
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2.3.1.1.  De TV-omgeving 

an alle informatie- en communicatietechnologieën is de televisie ongetwijfeld het meest 
alomtegenwoordig. Bijna ieder huishouden heeft één of zelfs meerdere toestellen in 

huis, gemiddeld kijkt de Belg er zo’n drie uur per dag naar, en de impact van deze tv-
technologie is reeds op velerlei vlakken aangetoond (agenda-setting, geweld, ...). Voor de 
bespreking van de ontwikkelingen op het vlak van deze tv-technologie hebben we het 
echter liever over de ‘tv-omgeving’ dan zomaar over de televisie. Omdat de tv ondertussen 
veel meer is geworden dan de klassieke beeldbuis voor de weergave van bewegende 
beelden en er zich ook op het vlak van de randapparatuur diverse ingrijpende 
ontwikkelingen manifesteerden, hebben we het liever over de tv-omgeving. Met de 
ontwikkelingen op het vlak van teletekst en videotekst werd de communicatie van 
bewegende beelden geleidelijk aan uitgebreid met ook tekstgebaseerde communicatie. 
Digitale televisie ‘zou’ de tv helemaal uit zijn ‘klassieke keurslijf’ halen, aangezien die de tv-
technologie definitief op het kruispunt van informatie- en communicatietechnologieën 
brengt, en de communicatie van in principe alle vormen van communicatie mogelijk maakt.  
 
We gaan slechts kort in op de historiek van de tv-technologie en besteden onze aandacht 
vooral aan de recente ontwikkelingen binnen deze tv-omgeving. We hebben het dan in 
eerste instantie over de (r)evolutie naar ‘digitale televisie’. In de marge belichten we ook de 
recente ontwikkelingen op het vlak van beeldschermen en opname- en afspeelapparatuur. 
Daarmee doelen we respectievelijk op de evolutie naar de alsmaar grotere en plattere 
beeldschermen, en de evolutie van het VCR-tijdperk naar het snel evoluerende DVD-tijdperk 
en met DTV ook de stap naar het PVR-tijdperk. Een evolutie die het aanbod binnen de eens 
zo vertrouwde ‘tv-omgeving’ voor heel wat gebruikers plots onbegrijpelijk en onoverzichtelijk 
groot maakt. Iedereen ‘kent’ wel digitale televisie, plasmaschermen of de DVD-technologie, 
maar slechts weinig gebruikers kunnen meer over digitale televisie vertellen dan slagzinnen 
als ‘beter beeld en geluid’ of ‘meer kanalen’. Niettegenstaande heel wat mensen zich aan de 
grote platte beeldschermen staan te vergapen, kennen slechts weinigen onder hen het 
verschil tussen plasma en LCD. Nog minder mensen zijn wellicht op de hoogte van de 
nieuwe generatie DVD-technologieën; waardoor heel wat mensen de aanschaf van een 
DVD-recorder overwegen, zonder op de hoogte te zijn van het PVR-alternatief.  

2.3.1.1.1. Op naar digitale televisie: wat voorafging ...  

e oorsprong van de televisietechnologie ligt in de communicatie van bewegende 
beelden, en meer specifiek bij de gebroeders Lumière (1895). Zij ontwikkelden een 

technologie waarmee filmbanden van weinig van elkaar verschillende plaatjes konden 
worden opgenomen en afgespeeld. Omdat beeldindrukken nu eenmaal eventjes worden 
vastgehouden door onze ogen (niet meer dan zo’n 25 milliseconden), krijgen we de indruk 
van een vloeiende beweging wanneer die plaatjes voldoende snel na elkaar geprojecteerd 
worden. Deze technologie vormt zowel de basis voor de filmindustrie als voor de televisie-
industrie. Wat deze laatste industrie betreft, werd vanaf 1920 geëxperimenteerd met 
elektronische systemen die elektromagnetische golven konden overbrengen, wat in 1945 tot 
het ontstaan van de televisie-omroepen leidde (Dejonghe, De Bens, 2004: 16) en het analoge 
televisietijdperk inluidde.  
 
Met het ontstaan van deze omroepen vonden de eerste logge ‘kijkkasten’ hun weg naar de 
residentiële huiskamer (in België ging de monochrome tv bijvoorbeeld in 1953 van start), en 
vandaag - meer dan een halve eeuw later - heeft quasi ieder huishouden minstens één 
televisietoestel in huis. Ondertussen kende de tv-omgeving in dit analoge televisietijdperk ook 
een aantal innovatieve ontwikkelingen die de tv-omgeving maakte tot wat ze nu is. Met 
teletekst en videotekst (cf. infra) was er de uitbreiding van de communicatie van bewegende 
beelden naar de communicatie van ook tekstgebaseerde communicatie. Inzake de 
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beeldbuizen en -schermen was er de overstap naar transistoren in de jaren ’60 en de 
volledige elektronische tuners in de jaren ’70 (Bayus, 1993: 1321); was er later ook de 
introductie van breedbeeldtelevisie (16:9); en momenteel de evolutie van de bolle naar de 
platte en zelfs mobiele beeldschermen (cf. infra). Inzake beeld en geluid was er de overgang 
van zwart-wit naar kleur en de evolutie naar stereo en surround, maar kwam het in het 
analoge televisietijdperk niet tot één analoge standaard voor het audiovisuele 
televisiesignaal. Naast de Europese PAL- en SECAM-standaarden, is er ook nog een derde, nl. 
de Amerikaanse NTSC-standaard (De Groof, 1999: 5)28. In een poging een wereldwijde 
standaard te creëren voor een kwalitatief beter audiovisueel signaal, werden diverse 
initiatieven zoals PalPlus en HDTV ondernomen. PalPlus is nog steeds een analoge standaard 
met een iets betere beeldkwaliteit door een betere kleurencodering en een aspectratio van 
16:9 (De Grooff, 1999: 6; LS, 2000: 1), maar is daarmee nog geen synoniem voor 
breedbeeldtelevisie. Om een 16:9-beeld op een breedbeeldtelevisie te kunnen weergeven is 
immers ook nog eens een toestel vereist met een PalPlus-decoder (De Grooff, 1999: 6). Met 
PalPlus is wel de grens van de mogelijkheden van analoge televisie bereikt. 
 
De ontwikkeling van de HDTV-norm29 kadert - zoals heel wat andere innovaties in de tv-
omgeving (breedbeeld, surround sound, home cinema, ...) - in het streven naar het 
benaderen van de bioscoopkwaliteit in de huiskamer. HDTV kende in de jaren ’90 een eerste 
golf van drie introductiepogingen, waarvan geen enkele succesvol was. Na de jarenlange 
onderzoeksinspanningen was Japan in november 1991 de eerste om met HDTV van start te 
gaan in de zogenaamde Muse-standaard. Dat er voor de gebruiker op dat moment nog geen 
toestellen beschikbaar waren om die HDTV-uitzendingen te ontvangen, mag wellicht als een 
oorzaak beschouwd worden voor het feit dat HDTV tot een nichepubliek is beperkt 
gebleven. In Europa startte men in 1986 het HDTV-Eureka95-project onder de HD-MAC-
standaard. Het Europese Eureka-programma stierf echter vrij snel een stille dood toen de 
gebruiker niet bereid bleek de meerprijs voor de HD-MAC-toestellen op te hoesten en Groot-
Brittannië zich tegen de dure omschakeling naar HDTV verzette30. In 1998 volgde dan de 
introductie in de VS, opnieuw op basis van een nieuwe HDTV-standaard, maar liepen de 
programma’s wel nog simultaan in de klassieke standaard (Bayus, 1993: 1322-1323; Renaud, 
2000: 32; Dejonghe, De Bens, 2004: 94). Samen met deze verschillende standaarden, is het 
falen van deze verschillende HDTV-initiatieven vooral te wijten aan het feit dat de drijfveren 
niet zijn ingegeven door de behoeftes van de gebruiker, maar door puur economische 
motieven (Dejonghe, De Bens, 2004: 94).  
 
Vandaag de dag - onder meer onder impuls van de opmars van ‘flat tv’ - merken 
we dat HDTV aan een ‘tweede leven’ is begonnen. De ‘HD Ready’-labels zijn 
wellicht niemand meer vreemd, en onder de vleugel van organisaties als Agoria 
worden consumentinformerende initiatieven opgezet (cf. 
www.hogedefinitietelevisie.be). Met het WK voetbal (Duitsland) van 2006 wordt de diffusie 
van HDTV verwacht een boost te kennen, en wordt voor 2007-2010 de definitieve doorbraak 
voorspeld (Meeus, 2006-01-24: 8). Ook voor deze ‘tweede HDTV-golf’ zal uiteraard veel 
afhangen van de mate waarin de omroepen mee willen. In de VS worden alle Amerikaanse 
stations vanaf 2009 alvast verplicht in HDTV uit te zenden (Pasveer, 2005-10-24). Verder 

                                                      
28 Elk van deze standaarden hanteert een 3:4 aspect ratio, maar verschilt op het vlak van de ‘interliniëring’. PAL en 
SECAM verschillen in kleurencodering, maar gebruiken 625 lijnen per beeld tegenover slechts 525 voor de NTSC-
standaard. Bij PAL en SECAM worden ook 25 beelden of 50 halfbeelden/rasters per seconde geschreven, 
tegenover 30 beelden of 60 rasters bij NTSC. 
29 HDTV of High Definition TeleVision staat voor televisie met hoge-resolutiebeelden en dus een betere 
beeldkwaliteit (bioscoopkwaliteit). Het aantal lijnen per beeld wordt hiervoor verdubbeld tot 1250. HDTV gebruikt 
daarnaast de gewijzigde 16:9-beeldverhouding en beschikt naast een beter beeld ook over een superieur geluid: 
surround sound en vier geluidskanalen (De Grooff, 1999: 6). 
30 Rupert Murdoch was immers al met direct-to-the-home broadcasting gestart via low-power satellieten in de 
PAL-standaard. Omdat andere omroepen hem hier niet in volgden, stierf HDTV in Europa dus vooral een stille 
dood omwille van een gebrekkige adoptie door de omroepen, en niet door de residentiële gebruiker (Renaud, 
2000: 32). 
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werd in de Visual Television Transition Act of 2005 voor ieder Amerikaans huishouden ook 
een subsidie van 40 dollar per HDTV-box vastgelegd. 

2.3.1.1.2. Digitale televisie 

2.3.1.1.2.1. Wat? 

einigen zullen tegenspreken dat digitale televisie één van de meest typerende 
exponenten van de convergentiebeweging is in de huidige ICT-omgeving. Waar deze 

‘digitale televisie (DTV)’ of ‘interactieve digitale televisie (iDTV)’ echter precies voor staat, is 
niet altijd even duidelijk (De Vos, 2000: 61). Sommigen hebben het met DTV over 
bovengenoemde HDTV-standaard of louter over de digitalisering van de televisiesignalen, 
terwijl anderen het over de veranderde tv-ervaring, de ruimer geworden 
keuzemogelijkheden of de toegenomen interactiviteit hebben. Ook uit de studies die we zelf 
voerden blijkt dat DTV voor de residentiële gebruiker vaak een vaag en onbekend begrip 
blijft (cf. infra). In eerste instantie dient digitale televisie tegenover de klassieke vorm van 
analoge televisie te worden geplaatst. We hebben het dan puur technologisch over de 
verandering inzake de transmissie van de signalen, die voor de eindgebruiker weinig of niet 
zichtbaar is. In tweede instantie hebben we het dan over de voor de eindgebruiker concreet 
zichtbare veranderingen die digitale televisie met zich meebrengt: in grote lijnen te 
omschrijven als een betere kwaliteit van beeld en geluid, een bredere keuze en meer 
interactieve applicaties (Van Den Broeck, Pierson, Pauwels, 2004: 101). In derde instantie 
hoort bij deze definitie ook de randapparatuur die de ontvangst en het gebruik van digitale 
televisie mogelijk moet maken: de zogenaamde set-top-box (STB), al dan niet met 
ingebouwde PVR (Personal Video Recorder) (cf. infra). 
 
Als we ‘digitale televisie’ strikt gedefinieerd beschouwen, nl. als de digitalisering van het 
televisiegebeuren (bv. De Grooff, 1999: 7), stellen we vast dat digitale televisie toch niet zo 
nieuw en niet zo’n revolutie is als op het eerste zicht wel lijkt. In zijn strikte betekenis van 
omzetting in een digitale datastroom van enen en nullen, bestaat digitale televisie immers 
reeds langer dan vandaag (Hanssens, 2000: 24; Dejonghe, De Bens, 2004: 281). Dejonghe 
en De Bens (2004: 281) wijzen onder meer op de digitale videoproductie vanaf de jaren ’90 
en het concrete voorbeeld van Canal+ Digitaal in Vlaanderen. In zijn strikte betekenis slaat 
digitale televisie dan op de verwerking van een groot aantal video- en klanksignalen tot één 
grote stroom van digitale signalen (of voor wie wil, van enen en nullen) (Weber, Evans, 2002: 
437), maar voor de invoer van de signalenstroom in het televisietoestel van de eindgebruiker 
(via antenne, of via video-ingang) moet het signaal terug ‘analoog’ worden gemaakt. De wijd 
verspreide analoge televisietoestellen zijn immers niet geschikt voor digitale invoer en om de 
beelden meteen in digitale vorm op digitale beeldschermen weer te geven. Om de ‘digitale 
signalen’ op de klassieke toestellen te kunnen weergeven en te voorkomen dat iedereen zich 
een nieuw toestel moet gaan aanschaffen, moet de digitale signalenstroom dus opnieuw 
gedecodeerd worden. Deze omzetting gebeurt dan via de zogenaamde set-top-box (STB) 
(Dejonghe, De Bens, 2004: 281; Verhaegh, 2000: 47). Afhankelijk van verschillende factoren 
(met of zonder PVR, aantal GB harde schijf, subsidiëring, kopen/huren...) schommelt de prijs 
voor deze STB tussen de €100 en €500. Deze set-top-box kan als stand-alone medium 
worden gekocht, maar ook geïntegreerd in het televisietoestel. In dit laatste geval spreekt 
men dan van ‘Integrated Digital Television’ of ‘IDTV’, maar deze kampt voorlopig nog met het 
nadeel van een hoge kostprijs en incompatibiliteit.  
 
Naar beeldkwaliteit toe moeten dus geen gigantische verbeteringen worden verwacht 
omdat het uiteindelijk toch weer analoog wordt gedecodeerd. De digitalisering van het 
signaal maakt echter wel dat er een hogere kwaliteit met minder ruis of interferentie wordt 
bekomen, dat er een beter capaciteitsgebruik en dus meer kanalen en flexibele 
manipulatiemogelijkheden mogelijk zijn, en dat de versleuteling van betaalkanalen 
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waterdicht wordt (Weber, Evans, 2002: 437-438; Dejonghe, De Bens, 2004: 281). Refererend 
naar de concipiëring die de gebruikers vandaag de dag hebben over DTV, kunnen we dus 
stellen dat de voorstelling van DTV als ‘meer kanalen’ correct is, maar dat de betere 
beeldkwaliteit eerder een illusie is. Als directe en indirecte gevolgen van de digitalisering 
maken de betere signaalkwaliteit, het betere capaciteitsgebruik, de grotere flexibiliteit, etc. 
wel een ruimere definiëring van digitale televisie mogelijk dan de enge ‘enen en nullen’-
definitie. Een concretere DTV-definiëring die in de literatuur ook wel als ‘enhanced television’ 
(Hanssens, 2000: 24) omschreven wordt. De vlakken waarop deze verbeteringen of 
‘enhancements’ tot uiting komen kunnen zeer divers zijn. Zo is er de compressie van beeld en 
geluid die in een betere en constante31 kwaliteit resulteert. We mogen hierbij echter niet de 
fout maken deze betere kwaliteit onmiddellijk met HDTV-kwaliteit te associëren. We moeten 
een onderscheid maken tussen een viertal niveaus van beeld- en geluidskwaliteit. Het laagste 
niveau is dat van LDTV (Low Definition) (MPEG1-debiet) en is vergelijkbaar met de VHS-
beeldkwaliteit. Het tweede SDTV (Standard definition)-niveau is het niveau dat we vandaag 
de dag kennen (PAL en Secam). Tussen het hoogste niveau van HDTV (High Definition) (20 
tot 30 MB/s), zit ook nog een derde niveau van EDTV (Enhanced Definition): een niveau van 
9 à 10 MB/s dat in de meeste gevallen van ‘enhanced television’ geambieerd wordt.  
 
Naast een betere beeld- en geluidskwaliteit brengt deze 
compressie ook een beter capaciteitsgebruik32 (Kang, 2002; 194) 
met zich mee, waardoor ruimte vrij komt voor extra zenders (van 
een analoge maximumcapaciteit van 30 à 35 zenders naar zo’n 
200 à 300 kanalen (Baeyens, 2000-10-31)), maar ook voor 
interactieve programma’s en toepassingen als een elektronische 
programmagids (cf. figuur), interactieve kwissen of het opvragen van achtergrondinformatie. 
Met een definiëring van digitale televisie als ‘a random access medium, more like a book or a 
newspaper, browsable and changeable, no longer dependent on time or day, or the time 
required for delivery’ geeft Negroponte (1995: 50) aan dat het DTV-gebeuren een meer 
persoonlijke aangelegenheid wordt, waarbij de gebruiker zijn eigen TV-aanbod meer à la 
carte kan gaan samenstellen. Ook Sutherland (1999b) en Doherty (2000: 28) wijzen in dit 
verband op de proliferatie van het programmatie- en zenderaanbod, en op de trend naar 
meer ‘tailor made and customized broadcasting’ die tot uiting komt in de vele themakanalen: 
financiële kanalen als ‘The money channel’, kinderkanalen als ‘Fox Kids Europe’, etc. .... Ook 
Van Den Broeck, Pierson en Pauwels (2004: 107) halen de herorganisatie van de 
programmering en het grotere gemak aan dat deze ‘enhanced television’ impliceert. Het 
grootste gemak dat digitale televisie wellicht met zich meebrengt, is dat men niet meer vast 
zit aan de vaste uitzendschema’s van de omroepen en men kan kijken naar wat men wil, op 
eender welk moment (Rattley, 1999: 50). Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor on-
demand-diensten (films, programma’s, ....) en de PVR (Personal Video Recorder), die onder 
meer ‘time shifting’ mogelijk maakt. 
 
Verder hebben de digitalisering en het betere capaciteitsgebruik ook een toename van de 
interactiviteit en programma-ondersteunende toepassingen tot gevolg (De Vos, 2000: 63). 
Daarom valt ook de ‘interactieve televisie (ITV)’ of ‘interactieve digitale televisie (iDTV)’-
concipiëring33 onder deze ‘enhanced television’-paraplu. Stewart (2000, www-document) 
omschreef deze bijvoorbeeld als ‘the meeting of television with new interactive technology. 
ITV is domestic television with interactive facilities usually facilitated through a ‘back channel’ 
and/or advanced terminal. Equally important, interactive television is content that users and 
viewers can interact with via the technical system. Interactive television is also a way of 
empowering viewers to use television in new ways’. Verwijzend naar de eerder gegeven 

                                                      
31 Geen ruis: ofwel optimale ontvangst, ofwel geen ontvangst. 
32 In vergelijking met de klassieke analoge transmissie is het digitaal capaciteitsgebruik voor kabel concreet 6x 
beter, voor satelliet maar liefst 8x, en voor terrestriële, aardse of ether-transmissie 4x. Het tegelijk versturen van 
een pakket digitale programma’s over 1 kanaal noemt men ‘multiplexing’ of ‘multicasting’. 
33 iDTV (interactive DTV) niet te verwarren met IDTV (Integrated DTV). 



Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 
 

 
Deel 2: ICT in de praktijk: situatieschets van de hedendaagse ICT-omgeving 

67 

interactiviteitsdefiniëring kan dit zowel om het consulteren van achtergrondinformatie gaan, 
als om het effectief deelnemen aan spelprogramma’s. Ook op het vlak van reclame biedt 
deze interactiviteit nieuwe opportuniteiten (Petitjean, 2005-10-10: 53). 
 
In termen van ‘activiteiten’ en toepassingen biedt digitale televisie een viertal types van 
activiteit (De Vos, 2000: 63-64): ‘zapping’, ‘reacting’, ‘acting’ en ‘interacting/exchanging’. Met 
(a) Zapping gaat het om de keuze tussen kanalen en programma’s via conditional access 
systems, EPG, STB, ... (b) Reacting heeft betrekking op het kiezen uit menu’s en het maken 
van keuzes via VOD34, customization-applicaties als het kiezen van camerastandpunten of 
verhaallijnen, e-commerce (bv. pizza of jeans-van-Rachel-uit-Friends bestellen), het opvragen 
van achtergrondinformatie (bv. tijdens Ronde Van Vlaanderen op bepaalde renner klikken 
om zijn palmares te bekijken), ... (c) Acting is dan het zoeken en produceren van informatie: 
participeren in programma’s35, reactie en commentaar op programma’s, bijdrages tot 
programma’s, productie van eigen programma’s of kanalen (personal tv)). (d) Exchanging of 
interacting ten slotte is de eigenlijke communicatie; waaronder communities, chat, e-
government, …. (Heyvaert, 2003; Hanssens, 2003-06-07: 15).  

2.3.1.1.2.2. De evolutie  

at digitale televisie reeds langer dan vandaag bestaat, blijkt ook uit de mislukte 
initiatieven van de jaren ’90 (Thomson, 2002b: 22; 26). Uit diezelfde periode haalden we 

reeds het falen van HDTV aan, maar ook buiten HDTV kenden de VS en Europa verschillende 
(i)DTV-experimenten met tegenvallende resultaten. Mundorf, Kolbe en Brenner (1997: 112) 
wijzen in dit verband bijvoorbeeld op de ‘FSN Orlando Trial’ van Time Warner (1995), maar 
konden evenzeer andere tegenvallende Amerikaanse experimenten als die van Ameritech, 
Bell, GTE of Viacom aanhalen, waarbij vooral diensten als VOD en home shopping centraal 
stonden. Op Europees vlak waren er voorzichtige experimenten zoals dat van de TROS in 
1994 (Heuvelman, Peeters, 1999: 82-83). In november 1994 ging de Nederlandse omroep 
immers van start met de mededeling ‘Dit programma is interactief’ voor programma’s als 
Love Letters, Natte Neuzen en de TV Show. Via een speciale decoder en afstandsbediening 
kon men dan deelnemen aan kwissen en een eigen mening geven over talkshows. Ook de 
STER startte met interactiviteit door de kijker de mogelijkheid te bieden op bepaalde 
aanbiedingen te reageren, maar ook diensten als VOD en home shopping werden getest. 
Op elk vlak vielen de resultaten echter tegen en werd het project vroegtijdig (1996) gestaakt. 
Een ander voorbeeld uit Europa is het gefaalde Duitse ITV-pilootproject ‘Interactive Video 
Services Stuttgart (IVSS)’. Dit project (voorzien voor 1995) werd gedragen door een 
consortium van spelers waarvan Deutsche Telekom, Alcatel, Bosch Telecom, HP en IBM de 
kern uitmaakten (Fuchs, 1997: 304). Het pilootproject omvatte 2500 huisgezinnen die de 
nieuwe interactieve programma’s en diensten moesten uittesten (VOD, teleshopping, tele-
informatiediensten, teleleren, telegames, ...). De content zou hierbij op een centrale server 

                                                      
34 Video-on-Demand (VOD) wordt reeds vanaf het midden van de jaren ’90 als een ‘killerapplicatie’ voorspeld, 
maar kende in de loop der jaren toch heel wat gefaalde initiatieven (Ghayur, 2001: 54). Ook Belgacom 
experimenteerde eind jaren ’90 reeds met VOD. In 2001 wees Ghayur (2001: 54) er op dat het wachten zou zijn 
op Fibre To The Home (FTTH) of tenminste op VDSL vooraleer het ‘last mile problem’ voor VOD zou zijn opgelost. 
Vandaag de dag lijkt dat stilaan het geval te worden. Het in maart 2003 gelanceerde Sesame TV-VOD-project van 
Monaco Telecom (Alcatel) en filmdistributeur Moviesystem lijkt dit te illustereren als VOD-dienst via DSL-lijnen 
(Abrahams, 2003-03-05: 18). 
35 In verband met het ‘meespelen met kwissen’ zette het eerste net van de VRT, “één”, in januari 2005 in ieder 
geval een duidelijke stap in het voorbereiden van zijn publiek op de komst van interactieve en digitale televisie. 
Met ‘De Thuisploeg’, een interactieve kwis met Rob Vanoudenhoven is het vanaf januari 2005 immers mogelijk 
om vanuit de luie zetel deel te nemen aan een kwisprogramma, en mee te dingen naar een prijs van €25000. Via 
teletekst (pag. 777) kan men zich ‘aanmelden’, aan de hand van de kleurentoetsen op de afstandsbediening 
(rood, geel, blauw, groen) kan men meedoen met de meerkeuzevragen, en op het einde van de kwis krijgt men 
een codewoord dat men moet door SMS’en. Per SMS krijgt men dan zijn persoonlijk eindresultaat terug, en kan 
men op basis van dat resultaat ook worden uitgenodigd om de week erop aan de kwis in de studio deel te 
nemen. 

D 
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komen te staan en via glasvezel- en kabelnetwerken tot in de huiskamers geraken via een 
‘set-top-unit’ (set-top-box) en een speciale afstandsbediening (Fuchs, 1997: 305). Diverse 
technische problemen zorgden echter verschillende malen voor uitstel van het pilootproject 
en uiteindelijk ook voor afstel in 1996 toen Deutsche Telekom zich terugtrok. Officieel heette 
de reden dat de technologie niet op tijd klaar was geraakt. 
 
Digitale televisie in zijn huidige vorm van ‘enhanced television’ kwam pas eind jaren ’90 echt 
van de grond in Europa met een aantal initiatieven die zich aanvankelijk op het terrein van 
de digitale terrestriële televisie (DTT) situeerden. Het Verenigd Koninkrijk was hierbij de 
absolute pionier. In 1998 (15/11) was er ON Digital dat met multi-channel TV (35 kanalen, 
waarvan 10 free-to-air en grotendeels verzorgd door de BBC) en een pakket interactieve 
diensten van start ging (Tobin, 1999c: 38). Naast de beperkte capaciteit als terrestrieel of 
etherkanaal (beperkt aantal zenders), kende ON Digital ook technische ontvangstproblemen 
die de adoptie niet ten goede kwamen. De moeilijkheden zorgden in 2001 voor een 
naamsverandering in ITVdigital, maar ook dit bracht met moeite beterschap. Met het 
faillissement tot gevolg in mei 2002. Ondanks de beperkingen van DTT werden de 
vrijgekomen multiplex-licenties van ITVdigital herverdeeld onder de BBC en Crown Castle 
International. Een joint venture tussen de BBC, BskyB en Crown Castle resulteerde op de 
Britse terrestriële markt in het ‘paraplumerk’ Freeview dat op 30 oktober 2002 van start ging 
met een relatief beperkt aanbod van 30 televisiekanalen, 16 radiokanalen en een eenmalige 
‘set-top-box’-kost van 100 pond (Klein, Karger, Sinclair, 2004: 14). Ondertussen waren ook 
digitale televisie via satelliet en kabel in het Verenigd Koninkrijk van start gegaan. Wat de 
digitale satelliettelevisie betreft, was Sky Television (eigendom van British Sky Broadcasting 
(BskyB)) reeds in 1989 met ‘premium content’-betaaltelevisie begonnen in analoge vorm. 
Vanaf 1998 (01/10) werd de omschakeling van zijn bestaande klanten van analoog naar 
digitaal ingezet, en op 27 september 2001 werd het analoge signaal definitief stopgezet. 
Naast de premium-content via Sky Digital, was er ook de mogelijkheid tot de Free-to-Air-
service (FTA) van Sky. Deze minder gepromootte dienst omvat BBC1, BBC2, ITV, Channel 4 
en Five zonder dat daarvoor een maandelijks abonnementsgeld vereist is (Klein, Karger, 
Sinclair: 13). Als ‘zwak bekabelde’ regio is het dan ook niet verwonderlijk dat digitale 
kabeltelevisie het kleinere broertje is in het Verenigd Koninkrijk. Het zag er zelfs lange tijd 
naar uit dat digitale kabeltelevisie definitief de trein leek gemist te hebben in het VK, maar 
Microsoft bracht daar verandering in met een investering van 500 miljoen dollar in de derde 
grootste kabeloperator NTL, en een aandeel in de twee grootste kabeloperatoren CWC en 
Telewest (Tobin, 1999: 12). Inzake digitale kabeltelevisie wordt de koek dus vooral onder het 
in 1999 met zijn roll-out gestartte Telewest en NTL verdeeld (Klein, Karger, Sinclair, 2004: 14; 
Sutherland, 2000: 13), maar de upgrade en bijgevolg ook de adoptie verliep veel trager dan 
dat voor satelliet het geval was. Daar waar satelliet op drie jaar tijd de volledige omschakeling 
van analoog naar digitaal maakte in het VK, was meer dan de helft van de Britse 
kabelabonnees na 5 jaar nog steeds analoog. Toch is ‘kabel’ plots een concurrent geworden 
van satelliet en terrestriële televisie. Dat deze laatste twee er niet gerust in waren, bleek uit de 
paniekreacties van ON Digital en BskyB die de set-top-boxen plots gratis gingen weggeven 
(Tobin, 1999: 12). Ondanks de voortrekkersrol van het VK op het vlak van digitale televisie, 
was digitale televisie in ieder geval geen onverdeeld succes in het Verenigd Koninkrijk. 
 
Begin 2004 kon toch de volgende balans worden opgemaakt: daar waar de penetratie van 
digitale televisie in het Verenigd Koninkrijk in september 1999 nog 2% was, bedroeg die in 
maart 2003 al 38% en eind 2003 al 45,5% (Klain, Karger, Sinclair, 2004: 13, MarketingOnline, 
2003: 04-21). Begin 2006 was dat al 57% (Pasveer, 2006-01-24). Meer dan de helft van deze 
DTV-abonnees ontvangt via satelliet.  
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Figuur: DTV-penetratie VK opgesplitst naar ontvangstmethode (Klein, Karger Sinclair, 2004) 
 

Platform Reception method Nr of households Proportion of DTV 
households 

Proportion of UK 
households 

Sky STB 6559000 58.17% 26.47% 
Satellite Satellite FTA (free-

to air, ook van Sky) 
738900 6.55% 2.98% 

Digital Cable Cable STB 
(NTL & Telewest) 

2188375 19.41% 8.83% 

Freeview STB 
(inclusief ITV 
Digital STBs) 

1397000 12.39% 5.64% 

DTT 

iDTV 393000 3.49% 1.59% 
Total  11276275 100.00% 45.50% 
 
Met de 50% penetratie-grens lijkt echter wel het plafond van de steile groei bereikt te zijn 
(Klein, Karger, Sinclair, 2004: 1; Lefrère, 2004-05-04: 26), wat in het VK ook voor de nodige 
ongerustheid zorgde met betrekking tot het halen van de deadline (2010) voor definitieve 
omschakeling van analoge naar digitale tv-signalen (MarketingOnline, 2003-04-21). Vanuit 
die ongerustheid omtrent de ‘stokkende diffusie’ stimuleerde de BBC bv. het Freeview-
initiatief, als alternatief voor de mensen voor wie de abonnementskosten een drempel 
waren. Voor een éénmalig bedrag van 99 pond had men dan een set-top-box en kon men 
zonder abonnement toch een pakket van 20 kanalen ontvangen.  
 
In het spoor van het Verenigd Koninkrijk volgen ook Zweden en Spanje (niet toevallig ook 
landen met een lage bekabelingsgraad) al snel met de introductie van digitale terrestriële 
televisie. In Zweden gebeurde dat met het Senda DTT platform, waarbij de (Zweedse) 
openbare omroep eveneens een aantal kanalen verzorgde (Tobin, 1999c: 40). In Spanje 
deed DTT zijn intrede met ONDA digital, later tot Quiero TV omgedoopt (Price, 2000b: 15; 
Del Valle, 1999: 24). In Spanje waren toen met Via Digital en CSD (Canal Satellite Digital) ook 
reeds twee digitale satellietplatformen geïntroduceerd (Del Valle, 1999: 43).  
 
Inzake ‘middleware’ of coderingssysteem was er echter geen consistentie in deze 
pionierslanden. ON Digital opteerde net als Canal+ en het Spaanse Canal Satellite Digital 
(CSD) voor de MediaHighway-standaard, terwijl de Zweedse terrestriële kanalen en het 
Spaanse ONDA voor de OpenTV-standaard opteerden. Deze verschillende standaarden 
impliceerden dat iedere DTV-aanbieder zijn eigen set-top-box nodig had, met een situatie van 
incompatibiliteit als gevolg. De set-top-box van de ene provider was dus onbruikbaar om van 
de diensten van een andere provider te genieten. Hierin ligt voor een groot deel ook de 
verklaring voor de tegenvallende resultaten van heel wat van deze Europese DTV-
initiatieven. Een ander stuk van deze verklaring ligt in de beperkte bandbreedte van de 
terrestriële DTV-projecten (ON Digital (na naamsverandering ITV Digital), Senda, Quiero TV) 
(Thomson, 2001c: 10; 12). Het Spaanse Quiero TV kon daardoor bijvoorbeeld slechts 14 
kanalen aanbieden, waardoor het basispakket noodgedwongen ook de enige optie bleef. In 
Zweden bleef dat basispakket beperkt tot 13 kanalen (Thomson, 2001c: 13). 

 
In het spoor van deze pionierslanden als het Verenigd Koninkrijk en Spanje, bleek de zo 
veelbelovend aangekondigde digitale televisie dus ook in andere landen vaak met een 
tegenvallende adoptie geconfronteerd te worden. Niet lang nadat ITV Digital in 2002 de 
boeken neerlegde, volgde ook het Spaanse Quiero, maar ook in Italië maakten noch Telepiu, 
noch Stream enige winst, en ook in Polen werden Canal+ en UPC tot een fusie gedwongen 
(Rme, 2002-04-18: 14). Bij de presentatie van het Duitse digitale ZDF-platform in 2001 besloot 
Stuart Thompson (2001b: 2) (Cable & Satellite) dan ook duidelijk dat ‘Over much of Europe, 
digital pay-tv growth remains characterised by poor take up’. Henk de Goede, directeur van 
de Nederlandse kabelmaatschappij Casema stelde het nog duidelijker: ‘De acceptatie van 
digitale televisie valt gewoon tegen. En niet een beetje tegen, maar flink tegen’ (Giesen, 
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2001-07-02: 22). Een jaar na introductie had nog maar slechts 2% van de Casema-abonnees 
zich een set-top-box aangeschaft. In juni 2001 zag Casema zich omwille van deze 
tegenvallende adoptie van digitale televisie zelfs genoodzaakt 300 van de 1200 jobs te 
schrappen.  

 
Het falen van het zo veelbelovend aangekondigde HDTV-verhaal en het falen van diverse 
DTV-initiatieven omwille van conflicten met standaarden (Mediaguard vs OpenTV, ... ), 
maakte van de ontwikkeling van een standaard een absolute noodzaak. Daarom koos men in 
Europa voor de op de MPEG2-compressiestandaard gebaseerde DVB-norm (Hanssens, 2000: 
25; Baeyens, 2000-10-31; Verhaegh, 2000: 48; De Grooff, 1999: 7), of meer concreet de DVB-
MHP36-norm (Price, 2000c: 46; Price, 2000b: 18; Thomson, 2003). Dit is echter nog geen high 
definition-televisie, want het blijft het klassieke 4:3 of 16:9 formaat gebruiken, alsook de 
fameuze 625 lijnen. In Europa moeten de meesten dus geen nieuw televisietoestel kopen om 
DTV te ontvangen. Dit is meteen het grote verschil met de VS die voor de ATSC-norm of 
Advanced TV opteerden (Baeyens, 2000-10-31; LS, 2000: 1), en waarvoor de gemiddelde 
Amerikaan wel een nieuw televisietoestel moet kopen.  

 
Net zoals ook de klassieke analoge televisie op drie manieren (kabel, satelliet, 
terrestrieel/ether) te ontvangen was, werden ook voor deze DVB-norm drie versies 
uitgewerkt (De Grooff, 1999: 7; Verhaegh, 2000: 48): 
- DVB-T of DTT: Digital Terrestrial Television: DTV via aardse (straal)zenders verzonden en 

via antenne ontvangen 
- DVB-C of Dcab: Digital Cable Television: via kabel verzonden en ontvangen 
- DVB-S of Dsat: Digital Satellite Television: via communicatiesatelliet verstuurd en via 

paraboolantenne ontvangen 
 
Figuur: Drie versies van DVB-standaard voor transmissie van digitale televisiesignalen 

 
 
De meeste pioniersinitiatieven betroffen zoals gezegd terrestriële (DVB-T) initiatieven (bv. ON 
Digital, Senda), maar in termen van de zo belangrijke bandbreedte is digitale terrestriële 
televisie (DTT) in vergelijking met kabel en satelliet het zwakkere broertje (Tobin, 1999c: 38; 
Price, 2000b: 18). Als voorbeeld van DVB-S of digitale televisie via de satelliet kunnen we op 
het Franse TPS (40 zenders) en het Amerikaanse Discovery (6 zenders) via de Eutelsat-
satellieten, of het Nederlandse CanalPlus (13 zenders) en het Franse Canal Satellite 
Numerique (59 zenders) via de Astra-satellieten wijzen als een aantal van de bekendste 
digitale zenderpakketten. Een voorbeeld van DVB-C vinden we dichter bij huis het DTV-
aanbod van Telenet.  
 

                                                      
36 MHP: Multimedia Home Platform 
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We mogen echter niet de fout maken voor de transmissie van het televisiesignaal te blijven 
redeneren in termen van de klassieke drie transmissiepaden voor dat signaal (kabel, 
terrestrieel/ether, satelliet). Eerder wezen we reeds op de toenemende convergentie en 
ontvlechting van het lagenmodel, waardoor ook televisie via andere platformen, netwerken 
of technologieën mogelijk is geworden (Wallace, 1999: 84; Mole et al., 2000: 13), zoals pda, 
mobiele telefoon (UMTS) en vooral ook via PC. De digitalisering van de breedbandnetwerken 
(kabel, ADSL, ...) maakt immers ook PC-TV perfect mogelijk37. En met de opmars van de 
mobiele technologieën, gaat momenteel ook de opmars van een nieuwe DVB-standaard 
gepaard, nl. DVB-H (Digital Video Broadcasting-Handhelds): de standaard voor mobiele 
(digitale) televisie. Verder blijkt televisie door de convergentie ook op het terrein van de 
telefoontechnologieën en -netwerken terecht gekomen te zijn (bv. Belgacom TV via DSL). 
Voor applicaties als VOD, en DTV in het algemeen, is deze DSL-technologie vaak zelfs een 
betere oplossing dan kabel in landen die minder dicht bekabeld zijn (Kenny, 2002b 17). De 
upgrade van kabelnetwerkinfrastructuur kost immers gigantisch veel geld, wat heel wat 
VOD-providers naar de DSL-technologie doet uitwijken om Video-On-Demand in de 
huiskamer te brengen. Het Sesame-TV-initiatief in Monaco is daar een voorbeeld van 
(Thomson, Wynn, 2003: 50; Abrahams, 2003-03-05: 18). In dichtbekabelde landen als België 
en Nederland stelt die problematiek zich echter niet. In Vlaanderen hebben we de ‘luxe’ 
zowel een grote dekking van zowel het kabel- als het DSL-netwerk te kennen. Dat resulteerde 
dan ook in een situatie van een DTV-aanbod over beide netwerken (Telenet via kabel en 
Belgacom over DSL), maar of dat ook een ‘luxueuze’ en goede zaak voor digitale televisie in 
Vlaanderen betekent, is een andere vraag ... 
 
Waar men (voorlopig) wel nog de 
piste van de ‘klassieke 3 
transmissiepaden voor het 
televisiesignaal’ volgt, is voor de 
toekomstvoorspellingen omtrent het 
potentieel van digitale televisie. 
Veelbelovende, of tenminste positieve 
voorspellingen zijn bijvoorbeeld die 
van het onderzoeksbureau Forrester 
dat tegen 2007 een gemiddelde 
Europese penetratie van 44% 
voorspelt. 55% daarvan zou via 
satelliet gebeuren, 34% via de kabel en 11% terrestrieel of via de ether (MarketingOnline, 
2002a). Ook de Datamonitor-voorspellingen voor eenzelfde periode (cf. figuur) wijzen in 
eenzelfde richting.  
 
Toch is niet iedereen even overtuigd van het potentieel van digitale televisie, en blijven de 
meningen verdeeld (De Vos, 2000: 49). Sommigen zijn in het algemeen sceptisch over het 
potentieel van en de behoefte aan digitale televisie (Dejonghe, 2004: 43; Heuvelman, 
Peeters, 1999: 90; Orme, 1996: 60). Anderen uitten hun scepticisme meer ten aanzien van 
specifieke applicaties die door anderen als ‘killer applications’ voor digitale televisie naar voor 
worden geschoven. Kenny (2002: 42) deed dat bijvoorbeeld ten aanzien van ‘gaming’; 
Thomson (2002b: 42) voor het ‘gokken’. 
 
Het is in ieder geval wel duidelijk dat ‘content’ zeer belangrijk geworden is voor de toekomst 
van digitale televisie (Mole et al; 2000: 8; Callard, 1999: 28; Rattley: 50). ‘Content is king’ in het 
digitale tijdperk, zegt men. Rattley (1999: 50) heeft het over content als ‘Currency’: Iets wat 
we recentelijk nog geïllustreerd zagen met content als ‘De Matroesjka’s en ‘LOST (seizoen 2)’ 
waartoe digitale televisie-abonnees van Telenet een half jaar eerder het voorrecht hadden. 

                                                      
37 Op 17 februari 2005 startte Telenet bijvoorbeeld met een ‘video-on-demand (VOD)’-dienst via PC-TV, waarbij 
men voor 3à4 euro een film (in DVD-kwaliteit) kan kiezen uit een aanvankelijk beperkt aanbod van 40 recente 
films (DBJ, 2005-02-18: 25; Hendrickx, 2005-02-18: 1). 
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‘Content’ - en meer specifiek betalende content - is ongetwijfeld één van de centrale 
strijdwapens in de DTV-arena, maar daarmee is wel nog geen antwoord gegeven op de 
vraag met welke content die strijd dan gestreden moet worden. Sport (Ryan, 1999: 26) is 
wellicht één van de voornaamste troefkaarten. Maar welke sport? Voetbal? Belgacom is 
alvast overtuigd van wel, want het speelde dat als voornaamste USP uit bij zijn DTV-
introductie in het najaar van 2005. 
 
Met de zomer van 2005 trad Vlaanderen relatief laat het DTV-tijdperk binnen. In de aanloop 
naar dit moment kende Vlaanderen een tweetal ‘grote’ pilootprojecten die ook 
overheidssteun genoten: enerzijds het door de VRT getrokken e-VRT- of IO-project38 (2001-
2003); anderzijds het door Telenet getrokken iDTV-project39 (2004). In tegenstelling tot het 
eerste project leek dit tweede project lange tijd ook het DTV-scenario voor Vlaanderen in te 
houden. Het behelsde immers de logische keuze voor de kabel als platform, het verenigde de 
voornaamste spelers onder één koepel (Telenet, Interkabel, VMMa, VRT en SBS/VT4), en er 
werd voor de MHP-standaard gekozen. 
 
De idee van een harmonieuze samenwerking onder één en dezelfde ‘kabel’-koepel werd 
echter al snel een illusie toen ‘slapende reus’ Belgacom eind 2004 zijn intentie bekend 
maakte om ook met digitale televisie over zijn DSL-netwerk van start te gaan. Hiermee zag de 
toekomst voor de residentiële Vlaamse gebruiker er plotseling ook heel wat ‘Engelser’ uit. 
Naast de vraag ‘adopteer ik DTV?’, moest hij/zij zich hierdoor ook de vraag gaan stellen ‘Van 
welke aanbieder adopteer ik DTV?’ (Belgacom/Telenet). Met de set-top-box van Telenet kan 
men immers niet het DTV-aanbod van Belgacom ontvangen, en omgekeerd.  
 
Toen Belgacom vervolgens ook de uitzendrechten voor het Belgische voetbal kocht vanaf 
het seizoen 2005-2006 kwam alles in een stroomversnelling voor digitale televisie in 
Vlaanderen. Gevolg: tegen het begin van het voetbalseizoen  had de Vlaming zowel via 
kabel (3 september) als ADSL (30 juli) digitale televisie ter beschikking. In een behoorlijke 
basisversie40 weliswaar, want de twee concurrenten hadden elkaar sterk zitten ‘opjagen’. 
Belgacom positioneerde zich aanvankelijk op de USP ‘voetbal’; Telenet trok de kaart van het 
‘comfortaanbod’. Welke van de twee nu de beste strategie is, zal de toekomst moeten 
uitwijzen. In deel 5 en 6 geven we op basis van het gevoerde onderzoek alvast onze mening 
daaromtrent. Afgaande op de eerste penetratiecijfers lijkt Telenet het alvast een stuk beter te 
doen dan Belgacom. Begin 2006 ligt het gezamenlijke aantal DTV-abonnees hoogstens op 
150000 volgens Dejonghe (Decaestecker, 2006-01-18: 1). Telenet maakte zich eind januari 
2006 sterk reeds 100000 Digiboxen te hebben verkocht (NNA, 2006-01-27).  
 
Naast de twee grote alternatieven Belgacom TV en Telenet iDTV, kwamen vier kleinere 
Vlaamse kabelmaatschappijen (Integan, Interelectra, PBE, WVEM) in december 2005 met het 
‘iN.Di’-alternatief voor de dag (Biesemans, 2005-11-29). Het aanbod omvat een pakket van 52 

                                                      
38 Het e-VRT-project, dat op €2.5 mio Vlaamse overheidssteun kon rekenen, liep van augustus 2001 tot juni 2003, 
en betrof een testmarkt bij 100 testgezinnen in Schoten, die elk een set-top-box (Fujitsu-Siemens) met DVD-speler, 
een 80GB harde schijf en ADSL-aansluiting (als retourkanaal) ter beschikking kregen. Vreemd genoeg werd in een 
dichtbekabeld land als België gekozen voor een terrestriële (ether) manier om het digitale signaal over te 
brengen. Dit project was ook beperkt tot de openbare omroep (VRT, Canvas, Ketnet) en had dus geen enkele 
commerciële zender als partner. Het project kampte ook met diverse technische problemen (zowel voor VOD, 
time shifting en interactiviteit), … (Van Den Broeck, Pierson, Pauwels, 2004: 102; deCURSOR, 2003-09-15b: 6-7; 
KDM, 2003-03-05: 18). Algemeen wordt dit project dan ook als een ‘flop’ beschouwd. 
39 Het ‘Vlaanderen Interactief’-project (2004, €12.4 mio Vlaamse overheidssteun (Heyvaert, 2003)) daarentegen 
werd wel door alle voorname spelers op het Vlaamse AV-landschap (Interkabel, Telenet, VMMa, VRT en VT4) 
gedragen. Hier werd wel de logische keuze voor kabel gemaakt, en werd ook voor de open MHP-standaard 
gekozen (Heyvaert, 2003; Hanssens, 2003-06-07: 15). In het ‘Vlaanderen Interactief’-proefproject kregen 300 
huisgezinnen een set-top-box, en werd een waaier aan toepassingen getest: surfen, e-mail, epg, spelletjes, time 
shifting, e-government-portaal, content van derden (Spector-fotodienst, elektronisch bankieren, ...) (Meeus, 2004-
06-03: 1). 
40 Beide operatoren konden van begin af bijvoorbeeld geen set-top-box met ingebouwde harde schijf aanbieden. 
Daarvoor was het wachten tot begin 2006. 
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zenders, de settopbox kan gekocht (€99) of gehuurd (€4.95 per maand) worden en er is ook 
een smartcard (€25) nodig. Om de kijker ook via kleine en mobiele televisietoestellen, in het 
buitenland, en ook diegenen die geen toegang tot kabel of DSL hebben te kunnen bereiken, 
lijken zowel Belgacom als Telenet ook de intentie te hebben met DVB-T van start te gaan 
(N.N., 2005-02-02). Met TV Vlaanderen hebben we ook een digitaal aanbod via de (Astra)-
satelliet (DVB-S). 

2.3.1.1.3. TV als technologie voor tekstgebaseerde communicatie: is de cirkel rond? 

aast de ‘hoofdmissie’ van het doorsturen van bewegende beelden, is de tv-technologie 
ook al snel gebruikt geweest voor het doorsturen van tekstgebaseerde communicatie. 

Iedereen is in dit verband wellicht vertrouwd met teletekst, maar ook de gefaalde 
videoteksttechnologie (met uitzondering van het Franse Minitel-initiatief) dient in eenzelfde 
lijn geplaatst te worden. Met de komst van het internet dreigde het belang van de tv als 
communicatietechnologie voor tekstgebaseerde communicatie op de achtergrond te 
verdwijnen, maar ondanks de negatieve voorspellingen bleef teletekst overeind. Met de 
komst van digitale televisie, en daarmee ook de convergentie tussen tv- en 
internettechnologie, lijkt de cirkel opnieuw rond te zijn en tv opnieuw een volwaardige 
technologie voor de communicatie van tekstgebaseerde communicatie te worden41.  
 
De historiek van televisie als technologie voor de communicatie van tekstgebaseerde 
communicatie kan als volgt geschetst worden. Teletekst en videotekst waren zeker ICT-
innovaties aangezien beide technologieën nieuwe transmissiewegen gebruikten voor de 
overdracht van tekst: teletekst maakte gebruik van het televisiesignaal, terwijl videotekst dat 
deed via de telefoonlijn. Teletekstinformatie wordt gecodeerd in de “vrije” lijnen van het 
televisiebeeld42, maar wegens de beperking tot 24 regels met 40 mogelijke lettertekens en 
symbolen blijft het een ‘pover medium’ qua beeldinhoud. Met de consultatie aan de hand 
van paginakeuze op basis van de nummertoesten op de afstandsbediening was teletekst wel 
één van de eerste ‘interactieve communicatietechnologieën’. 
 
Videotekst of Videotex dan, kende zijn oorsprong eind jaren ‘70/begin jaren ’80, en 
borduurde verder op deze interactiviteit. Het wordt door velen ook als de voorloper van het 
internet beschouwd, omdat het voornamelijk bedoeld was om een interactieve 
communicatie tot stand te brengen tussen bedrijven en een ruim publiek, en de massamarkt 
van elektronische informatie te voorzien (Bouwman, Christoffersen, Ohlin, 1992: 165; 
Baldwin, Stevens McVoy, Steinfield, 1996: 65; Dejonghe, De Bens, 2004: 198). In 
tegenstelling tot teletekst werd de in computerdatabases gestockeerde informatie bij 
videotex niet via de televisiesignalen, maar via de telefoonlijn naar de decoder (speciale 
terminal, tv+decoder of pc+modem) gestuurd (Boczkowski, 2004: 258). Verder werden 
dezelfde elektronische schakelingen als bij teletekst gebruikt, en dus ook hetzelfde format van 
bladzijden van 24 regels van 40 karakters. Hierin ligt volgens Dejonghe en De Bens (2004: 
12) één van de problemen voor videotex: dit formaat is immers gericht op de korte 
consultatie vanop kijkafstand (‘lay back’), terwijl de videotex-toepassingen gericht waren op 
een intensieve consultatie in een werkomgeving (‘lean forward’). Ondanks diverse 
overheidsinitiatieven werd videotex via de combinatie televisie-telefoon overal43 al snel een 

                                                      
41 In termen van applicaties hebben we dan zowel de consultatie van achtergrondinformatie, als de echte 
communicatie-applicaties (SMS, e-mail, ...) voor ogen.  
42 Een televisiebeeld bestaat uit 625 lijnen waarvan er 575 zichtbare beeldinformatie bevatten. Een beeld wordt 
‘geschreven’ in 2 periodes en in elke periode wordt een halfbeeld of raster gevormd: eerst dat met de oneven 
(313 lijnen waarvan 288 zichtbaar), dan dat met de even lijnen (312 lijnen, waarvan 287 zichtbaar). Zo zijn er per 
raster 25 vrije lijnen waarin allerlei testinformatie en synchronisatie-pulsen zitten. Twee van die vrije lijnen worden 
gebruikt voor het doorsturen van gecodeerde tekstinformatie die samen met of afzonderlijk van het televisiebeeld 
verstuurd kan worden (Dejonghe, De Bens, 2004: 197). 
43 Onder meer in Groot-Brittannië, de VS, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Denemarken, Italië, Zwitserland... . Bij 
deze videotex via de televisie onderscheiden we vooral twee standaarden: de voornaamste is het Britse ‘Prestel’ 

N 
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flop (Schneider et al., 1991: 188; Easingwood, Lunn, 1992: 71; Bouwman, Christoffersen, 
Ohlin, 1992: 168; Kamerer, Bergen, 1995: 48; Baldwin, Stevens McVoy, Steinfield, 1996: 65; 
Burgelman, 2000: 230; Lievrouw, 2002: 191; Boczkowski, 2004: 261). Het enige land waar 
videotekst wel een succes werd, was Frankrijk. Fundamenteel verschil van de Franse ‘Minitel-
strategie’ of het ‘Teletel-project’ met de andere videotex-strategieën was dat de interactieve 
consultatiedienst gescheiden werd van het medium televisie (Baldwin, Stevens McVoy, 
Steinfield, 1996: 65). Het legendarische ‘Plan Télématique’ (1977) stipuleerde immers dat de 
overheid (de Franse PTT) ieder huishouden van een gratis ‘Minitel terminal’ moest voorzien 
(Boczkowski, 2004: 258). Met deze gratis bedeling van de hardware en ook de telefoonboek-
dienst raakte de ‘Franse videotekst’ snel wijd verspreid en ingeburgerd, wat de stap naar de 
‘speciale diensten’ (messageries roses, home banking, home shopping, ....) die videotekst 
winstgevend moest maken, een stuk kleiner maakte (Dejonghe, De Bens, 2004: 199). In 2000 
gingen al deze diensten in Frankrijk uiteindelijk op in het internet.  
 
Met het internet en de ontwikkeling van de muis en de grafische interfaces kwam de digitale 
tekstcommunicatie pas echt ten volle tot ontwikkeling (Dejonghe, De Bens, 2004: 201), maar 
leek de tekstgebaseerde communicatie wel alsmaar verder van het televisiemedium weg te 
drijven. De huidige digitale televisie-ontwikkeling nu, lijkt het pad van die tekstgebaseerde 
communicatie opnieuw in de richting van de tv-technologie te sturen. Digitale televisie zou 
het immers mogelijk moeten maken vanuit de luie zetel in de woonkamer te surfen, te e-
mailen, te chatten, etc ... Hiermee lijkt de cirkel opnieuw rond te zijn, aangezien elektronische 
tekstgebaseerde communicatie op die manier weer terug komt bij de technologie waar die 
met teletekst en videotekst begon; nl. de technologie van de televisie. Het blijft dan echter 
wel de vraag in hoeverre het ‘lay back’ vs. ‘lean forward’-probleem dat videotekst in vele 
landen ‘nekte’, niet opnieuw de kop zal komen opsteken?  

2.3.1.1.4. In de marge van de tv-omgeving: de beeldschermen en de opname- en 
afspeelapparatuur 

Evolutie tot en met de platte en mobiele beeldschermen 
 
‘Een televisiescherm dat als een schilderij aan de muur 
hangt’. Net zoals een aantal andere evoluties op het 
vlak van tv-technologie (cf. supra) kan ook de evolutie 
van de logge beeldbuis naar de ‘esthetische’ platte 
beeldschermen gekaderd worden binnen het streven 
naar de ‘bioscoopervaring in de woonkamer’.  
Sedert de introductie van televisie (midden vorige 
eeuw) is de vormfactor van het televisietoestel eigenlijk 
nauwelijks gewijzigd: een vrij zwaar en log toestel dat 
het best op een vaste plaats blijft staan (Dejonghe, De Bens, 2004: 267). Zeker tot 2002 
waren de grote televisietoestellen met vlak scherm (flat screen tv’s) niet meer dan een 
eeuwig niche-product, dat je als zichzelf respecterende elektronicawinkel in ‘huis’ moest 
hebben om klanten te verlekkeren. Verkoopcijfers bevestigen dit: in gans België werden er in 
2002 volgens het onderzoeksbureau GfK Panel Services slechts 4000 LCD-schermen en 1500 
plasma-schermen verkocht. Voor de meeste mensen bleef dit een ‘te duur’ speeltje (Meeus, 
2003-12-17: 19). Vanaf 2003 kwam echter de ommekeer (Bloomberg, 2004-01-12: 23; EV, 
2004-01-23): volgens hetzelfde marktonderzoeksbureau werden er tijdens de eerste tien 
maanden van 2003 al 5700 LCD-schermen verkocht en maar liefst 4900 plasma-schermen 
(Meeus, 2003-12-17: 19). Vooral LCD lijkt op termijn de toekomst te zullen uitmaken. In 2004 
trok deze positieve trend zich door met een verkoopsstijging van 89% voor plasma en maar 

                                                                                                                                                                      
waar de meeste andere Europese videotex-projecten en ook de latere Amerikaanse videotexprojecten, meer 
bepaald Knight Ridders’s ‘Viewtron’ (US, 1983-1986) en ‘Gateway’ van Times Mirror, zich op baseerden; maar ook 
het Duitse ‘Bildschirmtext’.  
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liefst 525% voor LCD (bron: GfK Panel Services). In 2005 werden maar liefst 225000 platte 
televisietoestellen verkocht in België (bron: GfK) (Meeus, 2006-01-24: 8); en daarvan nam 
LCD er meer dan 150000 voor zijn rekening (EV, 2005-11-29: 3). De gemiddelde prijs voor 
een ‘flat screen’ schommelde 2 jaar terug nog tussen €3500 en €10000. Anno 2006 is dat 
prijskaartje reeds onder de psychologisch belangrijke drempel van €2500 gedoken. Voor de 
kleinere ‘diameters’ heeft dat prijskaartje zelfs al de €999-grens bereikt. 
 
Op de markt van de ‘flat screen tv’s’ spelen dus een tweetal technologieën: Plasma en LCD. 
Plasmaschermen leveren hun beeld door middel van een gasmix die tussen twee met 
elektroden uitgeruste glasplaten wordt geperst. Aanvankelijk stond het zware gewicht en het 
hoge prijskaartje de diffusie van deze plasmatoestellen in de weg (Dejonghe, De Bens, 2004: 
278), maar vanaf eind 2003 begonnen deze toestellen toch aan hun opmars (ondanks de 
toen nog zeer hoge prijzen). LCD-schermen daarentegen persen geen gas tussen twee 
glasplaten, maar prangen een reeks elektrisch geladen vloeibare kristalletjes tussen de twee 
glasplaten. De eerste vlakke schermen op basis van deze LCD of Liquid Cristal Display-
technologie kenden hun toepassing in de kleinere laptop-schermen (14-inch). Tot 2000 kon 
men op basis van deze LCD-technologie geen televisietoestellen van aanvaardbare grootte 
voor huiskamergebruik voortbrengen. Sedert 2002 is dat echter wel mogelijk (Dejonghe, De 
Bens, 2004: 278), maar anno 2004 heeft LCD (voorlopig nog) één groot nadeel ten opzichte 
van plasma, nl. de grootte van de schermen. De grotere LCD-schermen hebben (slechts) een 
diagonale schermgrootte van zo’n 83 tot maximaal 102 centimeter, terwijl de schermgrootte 
van grotere plasmaschermen eigenlijk pas bij dat formaat begint. Het gemiddelde 
plasmascherm is 100 centimeter groot, de grotere versies zelfs 160 cm. De mensen met een 
voorkeur voor plasma hebben dat vooral omwille van het grotere scherm, bij LCD is dit 
omwille van de hogere resolutie (RMe, 2004-04-14: 18). Volgens Katrien Corluy van GfK is het 
eind 2003/begin 2004 vooral de schermgrootte die de keuze van de consument bepaalt 
(Meeus, 2003-12-17: 19).  
 
Corluy verwachtte het aantal verkochte LCD-schermen in België zoals gezegd rond de 40 à 
50000 tegen eind 2004. Wereldwijd voorspelde het Amerikaanse onderzoeksbureau iSuppli 
(Meeus, 2003-12-17: 19) zo’n vier miljoen LCD-televisietoestellen tegen het einde van 2003. 
Voor 2005 bedroeg die voorspelling eind 2003 al 14 miljoen LCD-televisies (Marketing 
Online, 2003-11-03). Het grote heil voor de grote digitale televisieschermen wordt dus van 
LCD, en niet van plasma verwacht. LCD is immers de technologie die reeds in computers is 
geïntegreerd, en eenmaal het ‘grootte-probleem’ overwonnen zal worden, kan plasma niet 
meer concurreren op prijs en kwaliteit, waar LCD sowieso beter op scoort. Plasma wordt 
daarom door velen ook maar als een ‘tussengeneratie’ beschouwd (Rme, 2004-04-14: 18). 
Het groeiende belang van LCD blijkt ook uit de praktijk: van de aangekondigde 
nettojaarwinst van 550 miljoen euro die Philips in april 2004 bekendmaakte, blijkt zo’n 215 
miljoen euro op het conto van het joint venture LG.Philips te komen. Een derde van de winst 
van Philips in 2003-2004 was dus te danken aan de verkoop van LCD-televisieschermen en -
computermonitoren.  
 
In de marge van deze evolutie naar platte beeldschermen, vermelden we ook kort televisie 
op basis van projectie. In gunstige lichtomstandigheden laten die immers toe videobeelden 
van een behoorlijke kwaliteit voor een groot publiek te projecteren (dus ook op een plat 
scherm), maar voor het residentiële huiskamergebruik zijn die minder geschikt (Dejonghe, De 
Bens, 2004: 279). Naar de markten van bedrijven, onderwijsinstellingen en horecazaken 
lijken deze projectoren wel hun weg gevonden te hebben. Naar de toekomst toe lijkt ook 
3D-TV of de driedimenstionele televisie niet meer zo ver af te zijn (Wuyts, 2005-09-24: 49). In 
2003 bundelden een aantal vooraanstaande 
beeldschermproducenten zich immers in een consortium dat 
zich over de ontwikkeling van stereoscopisch (3D)-beeld moest 
buigen en de rood-blauwe brilletjes overbodig moest maken om 
een 3D-effect te bekomen. Eind 2005 presenteerde Philips een 
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aantal prototypes op de IFA-elektronicabeurs in Berlijn, en tegen 2006 zouden de 3D-TV-
toestellen voor de consument te koop moeten zijn. 
 
Als kenmerk van de huidige ICT-omgeving wezen we eerder reeds op de toenemende 
miniaturisering en mobiliteit. Op het vlak van de beeldschermen uit zich dat in de draagbare 
of mobiele beeldschermen. Net zoals het platte beeldscherm lang een nichemarkt is 
gebleven, is ook het draagbare televisietoestel meer een gadget. De noodzakelijke 

aansluiting op een distributienet of individuele antenne maakt een echt 
mobiel gebruik van televisietoestellen ook praktisch onmogelijk volgens 
Dejonghe en De Bens (2004: 289). Een oplossing kan volgens hen 
gevonden worden in het invoeren van Single Frequency Networks (SFN): 
geografische netwerken van kleine televisiezenders die allen hetzelfde 

programma uitzenden op dezelfde frequentieband. Maar ook de mobiele televisies lijken hun 
nichestatus wat te ontgroeien. Onder meer de WiFi-technologie voor 
geografisch beperkte netwerken betekende een stap voorwaarts in de 
ontwikkeling van de mobiele beeldschermen. Medio 2003 ontwikkelde 
Sony bijvoorbeeld een televisieset met plasmascherm en LCD-
afstandsbediening, waarbij ook WiFi-technologie is ingebouwd om het 
tweede kleine mobiele televisiescherm (LCD) bijvoorbeeld te kunnen 
meenemen naar de tuin (deCursor, 2003-08-08). Met oplossing zoals ‘TV 
Anywhere’ (Marmitek, €149,95) zijn sedert 2005 ook betaalbare kits op 
de markt, maar daar kunnen we ons de vraag bij stellen of we wel effectief van mobiele 
televisie kunnen spreken. De antennes van zender en televisie moet al heel precies naar 
elkaar gericht staan, en bij beweging (mobiliteit !) blijft het zeer ruisgevoelig. Het Marmitek-
product maakt televisiekijken in ieder geval draadloos in een beperkte ruimte. Mobiel is een 
andere vraag. 
 
Op het vlak van de afspeelapparatuur resulteerden de miniaturiserings- en 
mobiliteitstrend in draagbare afspeelapparatuur zoals de draagbare DVD-
speler (cf. figuur rechts). De meest recente evolutie op dit vlak zijn de 
draagbare digitale handvideospelers of ‘portable media players’ (Vanlaer, 
2005-09-09; Marriot, 2003-07-22: 4-5; Meeus, 2004-03-20: 18), die als 
afspeelapparatuur in handpalmformaat voor zowel MP3, foto’s, muziekclips, 
tekenfilms, videofilms, ... een duidelijke uiting zijn van de convergentiespiraal waar de huidige 
ICT-omgeving zich in bevindt. Met een ‘organiser’ met Outlook-synchronisatie en een klok 
lonkt de Zen Vision van Creative (eind 2005) zelfs ook naar de PDA (Vanlaer, 2005-09-09). 
Deze toestellen zijn ontworpen als een goedkoper en handiger alternatief voor de draagbare 
DVD-spelers die reeds een paar jaar op de markt zijn. Het is echter niet de bedoeling van 
deze handvideospelers om ook DVD’s af te spelen44. De enige functionaliteit is het afspelen 
van videobeelden die ofwel op de harde schijf zijn opgeslagen, ofwel op een geheugenkaart. 
In 2003 kostten de eerste topmodellen (bv. AV320 Cinema to Go) zo’n €600, en werd ook 
een handvideospeler voor kinderen op de markt gebracht voor €50: de ‘Videonow’ van 
Hasbro, dat filmpjes van een halfuur kan afspelen. Naast deze minder bekende merken als 
Hasbro stortten ook de meer bekende merken (Viewsonic, Samsung, Sony ...) zich op deze 
markt. De meest opmerkelijke namen zijn waarschijnlijk die van de klassieke ‘spelconsole-
spelers’ Sony en Nintendo. Sony werkte de Playstation Portable uit waarmee niet alleen 
games kunnen worden gespeeld, maar die ook toelaat muziek te beluisteren en video’s te 
bekijken. Maar het is vooral die andere gamesfabrikant Nintendo die de ontwikkeling van 
deze minivideo’s in een stroomversnelling bracht. Nintendo is er immers van overtuigd dat 
deze nieuwe gadgets vooral jonge mensen (en in het bijzonder jongens) zullen aanspreken, 
aangezien die het gewoon zijn om te spelen op kleine schermen met een relatief lage 
resolutie. De eerste generatie van de Nintendo-handvideospelergadgets worden dan ook 
vanuit de GameBoy-spelletjesmarkt geïntroduceerd. Samen met Nintendo hebben een viertal 

                                                      
44 Wegens kannibalisatiegevaar 

TV Anywhere 

Sony mobile TV 
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elektronicafabrikanten reeds methoden ontwikkeld om op het scherm van de Game Boy 
Advance SP zowat alles, van speelfilms tot cartoons, te kunnen afspelen. Het ‘Game Video 
Pak’ bestaat uit een aantal cartridges die je kan vergelijken met de spelletjescartridges zoals 
die nu voor de Game Boy bestaan. Wanneer een dergelijke cartridge wordt ingebracht 
verandert de console in een videospeler, compleet met stereo, breedbeeld en de functies van 
een DVD. Deze cartridges kunnen zo’n 90 minuten videomateriaal bevatten (Marriott, 2003-
07-22: 5). Dit is echter nog steeds onvoldoende voor de meeste langspeelfilms, en de 
beeldkwaliteit haalt lang nog niet die van de tv-standaard. Als we daarbij nog eens het kleine 
afspeelscherm in rekening brengen, hebben we waarschijnlijk meteen een verklaring 
waarom deze markt van handvideospelers maar niet van de grond lijkt te komen. Ook de 
meer recente (2004/2005) toestellen (die eveneens in de prijsklasse van €600/700 zitten) die 
over een harde schijf van 20 tot 40 Gigabyte beschikken en daarmee zo’n 175 uur 
videobeelden, 10000 liedjes of 100000 foto’s (via kabelverbinding met je pc te downloaden) 
mogelijk maken (Meeus, 2004-03-20: 18) lijken op het eerste zicht weinig verandering te 
kunnen brengen in de toekomst van deze markt. Maar met deze draagbare handvideospelers 
zijn we eigenlijk al op het terrein van de opname- en vooral afspeelapparatuur aanbeland ... 
 
 
Opname- en afspeelapparatuur: VCR, DVD, PVR, ... 
 

anneer we het in de tv-omgeving over opname- en afspeelapparatuur hebben, 
hebben we het vandaag vooral over de DVD-speler, en naar de toekomst toe over de 

PVR. Vanaf de jaren ’70 tot de eeuwwisseling genoot de VHS-videorecorder zowat de 
alleenheerschappij in deze markt van opname- en afspeelapparatuur. Diverse alternatieve 
formaten, zoals de Laserdisc of de CD-I, om vooraf opgenomen audiovisueel materiaal in de 
huiskamer te brengen, flopten (Dejonghe, De Bens, 2004: 275). Pas met de DVD kwam een 
eerste serieuze uitdager voor de VHS, waarvan ondertussen duidelijk is geworden dat deze 
de strijd heeft gewonnen45. Niettegenstaande er in de huidige ICT-omgeving geen 
noemenswaardige innovaties meer plaats vonden op het vlak van de videorecorder, lichten 
we toch kort zijn historiek toe, al was het maar omwille van het feit dat de ‘Betamax vs. VHS’-
strijd een steeds terugkerend voorbeeld is in de literatuur omtrent de diffusie van ICT. Voor 
de voornaamste evolutie op het vlak van de DVD verwijzen we verder in dit hoofdstuk naar 
de paragrafen over de grote ‘CD-familie’. De ‘blik vooruit’ inzake opname- en 
afspeelapparatuur is in deze paragrafen vooral op de PVR gericht.  
 
De markt van de opname- en afspeelapparatuur kende zijn aanvang reeds in 1956 met de 
introductie van de Ampex-bandopnemer (InstaVideo) en later de U-Matic van Sony (Rosen, 
Schroeder, Purinton, 1999: 12). De eerste echte videocassetterecorder kwam er in 1971 
(Philips). Het tijdsoverbruggend voordeel dat deze cassettes aan de gebruiker boden en de 
overname van het Philips-systeem door een aantal Europese fabrikanten leek Philips 
aanvankelijk een dominante positie te bezorgen op deze markt. Halverwege de jaren ’70 
werd deze positie echter bedreigd door twee Japanse merken. In 1974 was er Sony met de 
Betamax recorder (60 min cassettes) en in 1976 volgde JVC met de VHS recorder. Deze 
laatste was technisch inferieur ten opzichte van de concurrentie, maar bood wel 120 
minuten opnamecapaciteit, wat voor de gebruiker alvast een groot pluspunt was aangezien 
alleen deze laatste het mogelijk maakte om een langspeelfilm van meer dan een uur op te 
nemen (Dejonghe, De Bens, 2004: 268). Als reactie hadden Philips en Grundig in 1980 de 
‘V2000’ op de markt gebracht: technisch superieur en een nog compactere cassette dan de 
Betamax-cassettes die bovendien ook kon worden omgedraaid waardoor tot 8 uur video kon 
worden opgenomen op één cassette. De strijd om de standaard tussen deze drie (Philips, 
Sony, JVC) werd uiteindelijk beslecht in het voordeel van het technisch inferieure VHS van 
JVC, omwille van een aantal kapitale inschattingsfouten en marketingblunders (Dejonghe, 

                                                      
45 Philips denkt er zelfs aan tegen 2007 te stoppen met de VCR-productie, en ook bij producten als JVC en Sony 
stellen we vast dat het gamma videorecorders ondertussen tot 3 à 4 toestellen beperkt is, terwijl ze tientallen 
verschillende DVD-spelers in hun portefeuille hebben (RMe, 2004-08-23: 30) 

W 
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De Bens, 2004; 269) van Philips en Sony. Voor de gebruiker lag de stimulans voor de adoptie 
van een videorecorder niet alleen in het tijdsoverbruggend voordeel en de lengte van de 
opnamecapaciteit, maar sedert de vroege jaren ’80 ook in de mogelijkheid tot het huren van 
vooraf opgenomen videocassettes. Philips verwaarloosde deze markt van verhuurcassettes 
en Sony weigerde in zijn beschermingsdrang zelfs licentieovereenkomsten af te sluiten met 
andere constructeurs. JVC daarentegen sloot wel volop overeenkomsten af met andere 
constructeurs en met content-providers voor de cassetteverhuur. Hierdoor waren VHS-
cassettes op verschillende merken van videocassetterecorders af te spelen, waardoor de 
filmindustrie een argument meer had voluit voor de VHS-standaard te gaan. In de verhuur 
kwamen daardoor bijna uitsluitend VHS-cassettes terecht, en voor de eindgebruiker was de 
keuze dan ook snel gemaakt. VHS haalde het van de nochtans superieure Betamax, en toen 
ook Europese spelers als Thomson en Thorn in de jaren ’80 overeenkomsten met JVC 
begonnen af te sluiten, moest ook het Europese V2000-systeem van Philips de duimen 
leggen voor (het Aziatische) VHS. Deze laatste schakelde in 1985 uiteindelijk zelf over naar 
VHS, en in 1988 deed ook Sony dat (Dejonghe, De Bens, 2004: 270). Deze VCR-strijd van de 
jaren ‘80 geldt zowel in de communicatiewetenschappelijke als economische 
marketingliteratuur als een schoolvoorbeeld om aan te tonen hoe kapitaal standaarden, 
content en marketing(inschattingsfouten) kunnen zijn voor de diffusie van nieuwe 
technologieën. 
 
Sedertdien genoot VHS meer dan een decennium lang de 
alleenheerschappij in de markt van opname- en afspeelapparatuur. Pas 
met de digitalisering, de optische schijfjes als opslagmedium, en meer 
specifiek de DVD-schijfjes die ook de opslag van audiovisueel materiaal 
perfect mogelijk maakten, luidde de eeuwwisseling het einde van die 
alleenheerschappij in (Dejonghe, De Bens, 2004: 275). Andere formaten van optische 
schijfjes die eerder werden geïntroduceerd (Laserdisk, CD-DV, CD-I), flopten echter. De 
laserdisc (figuur rechts) flopte in Europa en kende in Japan en de VS een beperkt succes. In 
Japan was dat succes vooral beperkt tot de karaokebars en in de VS kwamen in de 
Amerikaanse NTSC-versie voldoende titels op de markt om de videoliefhebber tot aankoop 
van een dure speler te overhalen. De opkomst van de DVD maakte de aanschaf van de 
laserdisc-afspeelapparatuur echter al snel waardeloos, omdat de kleine DVD-schijfjes het 
aanbod van de laserdisc-platen al snel tot 0 reduceerde. Ook andere telgen uit de CD-familie 
flopten. De CD-DV of Video CD kon slechts 72 minuten beeld opslaan, wat te kort was voor 
de langspeelfilms. De CD-I (figuur supra) richtte zich op interactieve toepassingen via het 
televisiescherm, maar die bleken meer aan te slaan via de PC.  
De echte doorbraak van de digitale opname- en afspeelapparatuur en het einde van het 
VHS-monopolie kwam er dus met de DVD of Digital Versatile Disk. Voor meer over deze 
DVD-evolutie verwijzen we naar de paragrafen over de grote ‘CD-familie’ (cf. infra).  
 
Een uitbreiding van de afspeelapparatuur voor deze DVD-schijfjes zijn 
de home cinema’s die de laatste jaren een enorme opgang kenden. 
Vooral sedert 200346 manifesteert deze home-cinema-technologie 
zich als één van de rijzende sterren aan het ICT-firmament. Deze 
home-cinema’s kunnen omschreven worden als een alles-in-één 
toestel met CD en DVD dat bovendien ook zelf gebrande cd’s met 
MP3’s kan afspelen en vergezeld is van een woofer en een setje 
satellietluidsprekers. Ook de sterke prijsdaling (tot €150 en minder) 
speelde vanaf 2003 in de kaart van de sterke diffusie van de ‘home cinema’ (Meeus, 2004-12-
10: 15). Ondanks hun ‘jonge leeftijd’ (cf. korter wordende PLC) stellen we voor zowel DVD- 
als home cinema-markt toch vast dat die reeds in een ‘uitmelk’-fase zijn terechtgekomen. 
Winkelketens als Aldi en Carrefour komen immers geregeld met DVD-spelers en home 
cinema’s van ‘obscure’ merken als ‘Mustek’, ‘Daytek’, ‘Cyberhome’, … voor de dag, tegen 
                                                      
46 Van januari tot oktober 2003 steeg de verkoop van deze home cinema’s met zo’n 47%. In absolute cijfers komt 
dat voor deze tien maanden neer op 49000 verkochte exemplaren.  
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prijzen die tussen de €50 en €100 schommelen. De komst van deze goedkope 
discountmerken of B-merken maken dat de duurdere A-merken wel moeten volgen in die 
sterke prijsdaling, waardoor de DVD- en home cinema- markt relatief snel opengebroken 
werd (EV, 2003-12-17).  
 
De snelle evolutie op deze markten van DVD en home cinema kan geïnterpreteerd worden 
als een uiting van de korter wordende productlevenscyclussen en het uitmelken van markten 
in hun maturiteitsfase, maar kan ook beschouwd worden als het uitmelken van de markt als 
voorbereiding voor wat komen gaat, nl. de PVR. Bij de beschrijving van digitale televisie 
haalden we reeds het gemak van de Personal Video Recorder (PVR) aan. In grote lijnen gaat 
het met de PVR om een geavanceerde VCR/DVD, die de opslag van programma’s op 
cassettes/schijfjes overbodig maakt omdat die voortaan op een harde schijf worden 
opgeslagen (hetzij als apart apparaat of geïntegreerd in STB of TV (IDTV47)). In tegenstelling 
tot de traditionele VCR/DVD kan deze PVR - op basis van een ingesteld persoonlijk profiel 

met voorkeuren - zelf beslissen om programma’s 
op te nemen die aan dat profiel beantwoorden 
(Pace, 2000: 51). Als fan van George Clooney 
kan je de PVR bijvoorbeeld alles laten opnemen 
waarin Clooney meespeelt, of kan je ook de 
verschillende Champions League-wedstrijden 
die op dinsdag- of woensdagavond op 
verschillende zenders tegelijkertijd lopen, laten 

opnemen. De voordelen van deze PVR tegenover de klassieke 
VCR/DVD worden door Whittingham (2000) weergegeven in onderstaande tabel: 
 

VCR issue PVR solution 
- te moeilijk om te gebruiken (complexiteit) - het ‘on screen menu’ maakt het makkelijker om te 

specificeren en te controleren wat je doet 
- vergeten de VCR in te stellen 
- pas achteraf te weten komen dat het programma 
werd uitgezonden 

- bepaalde favoriete programma’s kunnen opgegeven 
worden om steeds te worden opgenomen 
- zelfs bepaalde onderwerpen als multimedia of handbal 
kunnen worden ingesteld om altijd automatisch op te 
nemen 
- zelfs door een eenvoudige druk op de knop tijdens 
een trailer of in de EPG (indien mogelijk via digitale 
televisie) kan worden opgenomen 

-indien je gestoord wordt door telefoontje, bezoek, …, 
kan je wel op ‘record’ duwen om de rest op te nemen, 
maar moet je wel wachten om verder te kijken totdat 
het programma volledig gedaan is 
-iets opnemen en ondertussen iets anders bekijken 
tegelijk, is niet mogelijk 

-tegelijk kijken en opnemen is mogelijk 
-zelfs verschillende kanalen tegelijk opnemen is mogelijk 

-beperkte capaciteit: er moeten steeds nieuwe cassettes 
gebruikt worden, … 

-zeer hoge opslagcapaciteit, zonder dat er zelfs cassettes 
nodig zijn 

-veel cassettes hebben, maar niet goed kunnen 
bijhouden wat je reeds gezien hebt 

-alle content wordt op één centrale plaats bewaard 
-on-screen menu laat makkelijk management van de 
content toe 

-kwaliteit van opnames vermindert doorheen de tijd en 
na veelvuldig gebruik 
 

-constante hoogstaande digitale kwaliteit 

 
In 2000 kwamen de eerste PVR’s (als losse toestellen of ‘stand alone’s’) op de markt. Twee 
Californische bedrijven, nl. Tivo en Replay, waren hierbij de voortrekkers. Beiden boden 
dezelfde functionaliteiten aan: super-fast forward, instant replay en pauze-functionaliteiten 
(time shifting!!), …. De Tivo-boxen werden door Sony en Philips vervaardigd en werden anno 
2000 aangeboden tegen een prijs van 199 dollar + een maandelijkse abonnementsprijs van 
9.95 dollar per maand. De Replay-boxen daarentegen had men voor een éénmalige 
hardware-kost van 600 à 700 dollar (zonder maandelijks abonnementsgeld). In de VS werd 

                                                      
47 IDTV: Integrated Digital Television 
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deze PVR-technologie in de zomer van 1999 gelanceerd en zowel Tivo als Replay bleek een 
behoorlijk succesvolle adoptie/diffusie te kennen (Price, 2000: 52).  
 
Buiten de VS kenden deze ‘stand alone PVR’s’ echter een veel minder succesvolle diffusie 
(Marsh, 2003: 14). In september 2002 waren er in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld 
slechts 100000 huishoudens met een dergelijk toestel in huis (Price, 2000: 54). Eén van de 
oorzaken daarvoor ligt onder meer in de weerstand van omroepen ten opzichte van deze 
PVR’s omwille van de ‘commercial skip feature’ die hun reclame-inkomsten zouden kunnen 
ondermijnen als ze hun adverteerders niet kunnen garanderen hoeveel mensen nog naar de 
reclames zullen kijken (Price, 2000: 52). Ook Stacey Smith (chief information Intel, & DLNA) 
wijst op de weerstand van de tv-wereld als software-leverancier ten opzichte van de PVR 
(Van Dormael, 2004-07-14: 59).  
 
Toch is Smith niet pessimistisch omtrent de toekomst van de PVR. Hij is er immers van 
overtuigd dat de omroepen wel zullen bijdraaien wanneer ze van het denkpatroon van de 
traditionele manier van werken (vaste blokken reclame, verkocht per kijkdichtheid, ...) kunnen 
afstappen en op een creatieve manier nieuwe werkwijzen uitwerken. Van zodra de 
omroepen echter zullen gaan inzien dat ze via de PVR ook meer gerichte 
reclameboodschappen kunnen gaan versturen, ligt de weg voor de PVR wijd open volgens 
Smith. De PVR-ontwikkelaars deden dan ook verschillende pogingen om aan deze weerstand 
en verzuchtingen van de omroepen tegemoet te komen (bv. XTV48) (Price, 2000: 52), maar 
de grote drijfveer achter de PVR-diffusie zal ongetwijfeld digitale televisie zijn (Marsh, 2003: 
14). Deze PVR’s lijken immers meer en meer standaard te worden ingebouwd in de set-top-
boxen die noodzakelijk zijn voor de ontvangst van digitale televisie op de klassieke analoge 
beeldschermen. Velen beschouwen deze PVR als één van de top- zoniet dé killer applicatie in 
de evolutie naar een meer gepersonaliseerde tv-ervaring (Marsh, 2003: 15). De eerste set-top-
boxen met geïntegreerde PVR werden - hoe kan het ook anders - in Groot-Brittannië 
geïntroduceerd. Eind 2001 was er de ‘Sky Plus Box’ aan een introductieprijs van 300 pond, 
met daarbovenop een maandelijks abonnementsgeld van 10 pond49. In diezelfde periode 
werd ook de ‘Pilotime’ geïntroduceerd. Deze was een pak duurder (20 pond per maand), 
maar bood wel 80 GB opslagcapaciteit, een 56K-modem, USB-connectiviteit, e-mail-
applicaties en dolby surround. In Vlaanderen was het tot 2006 wachten tot Telenet de 
‘Digibox met harde schijf (Digicorder)’ (€299) op de markt bracht.  
 
Naast de evolutie op het vlak van DVD- en PVR-technologieën, bracht de digitalisering ook 
nog andere evoluties met zich mee in de markt van de opnameapparatuur voor bewegende 
beelden. Na de digitale studiocamera’s volgden midden jaren ’90 bijvoorbeeld ook de eerste 
amateurcamera’s voor de residentiële gebruiker met de ‘mini-DV’ en ‘Sony’s Digital 8’. 
Eigenlijk luidde de digitale technologie een gelijkaardige (r)evolutie in de videowereld in als 
in de audiowereld. Creatief gezien werd het ook hier immers mogelijk voor Jan Modaal om 
zijn eigen mix te maken en op de eigen huiscomputer zijn eigen ‘filmproductie’ te realiseren. 
Ook de distributie is hierdoor niet meer aan de fysieke drager gebonden en kan ook virtueel 
gedistribueerd worden, wat op het professionele vlak ook de verdeling naar filmzalen e.d. 
veel flexibeler maakt. Nog meer dan op het residentiële niveau, had deze digitalisering een 
impact op het niveau van de professionele filmindustrie, zowel in de preproductie (opname) 
als in de postproductie (montage, bewerking). Enkel de digitalisering van de laatste stap, nl. 
van het medium cinema, liet wat op zich wachten. De hoeveelheid informatie die in de 
bioscoop moet worden verwerkt is immers gigantisch groot, zeker wanneer een nog betere 
kwaliteit dan de klassieke 35mm-projecties wordt nagestreefd. Qua beeldschermgrootte en 
resolutiehoogte valt dat niet met een gewoon tv-scherm te vergelijken. Net zoals de 
luidspreker als allerlaatste schakel in de audioreproductie nog altijd een analoog instrument 
is, bleef ook de eindfase van de beeldvorming (de projector) een analoge techniek 
(Meuleman, 2002: 100). Sedert de eeuwwisseling is daar echter verandering in gekomen. 
                                                      
48 Hierbij kwam ‘time shifting’-controle bv. meer bij de omroepen te liggen. 
49 Deze eerste STB met PVR had een harde schijf van 40 GB en bood zo’n 40 uren opnamecapaciteit aan. 
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Wegens voorlopig te duur voor het residentiële niveau blijft de introductie van digitale 
projectoren echter beperkt tot het professionele circuit van bioscopen. De (voornaamste) 
technologie achter deze doorbraak van digitale projectie is DLP of Digital Light Processing50. 
Deze maakt een puur digitale projectie van een dito filmkopie mogelijk. Voor de productie 
van deze op DLP-technologie gebaseerde digitale projectoren sloot Texas Instruments met 
een heel beperkt aantal bedrijven een overeenkomst: onder meer met het Belgische Barco. 
De introductie van digitale projectie blijft voorlopig dus beperkt tot het bioscoopgebeuren, 
waar het als ‘officiële geboortedatum’ 18 juni 1999 meekreeg. Dat is de datum waarop de 
eerste digitale vertoning van ‘Star Wars: Episode I - The Phantom Menace’ in twee Noord-
Amerikaanse zalen te zien was (Meuleman, 2002: 102). In de loop van 2000 werden de 
eerste prototypes in Europa in gebruik genomen. In 2004 sloot Barco zijn eerste twee ‘grote’ 
contracten af voor digitale projectoren met onze ‘eigen’ Kinepolisgroep en de in Singapore 
gevestigde Eng Wah-groep (Melders, 2004-01-05: 24). DLP is echter niet de enige 
technologie op de markt van de digitale projectie. Ook Kodak ontwikkelde zijn eigen 
projector op basis van JVC’s D-ILA (Direct Drive Image Light Amplifier) chiptechnologie en 
ook Sony ontwikkelde zijn op lasertechnologie gebaseerd systeem voor digitale projectie 
(Meuleman, 2002: 102). Het gevaar van deze ‘parallelle’ ontwikkeling van technologieën 
voor digitale projectie is ‘incompatibiliteit’ en het nefaste gevolg dat dit zou kunnen hebben 
op de diffusie en aanvaarding van digitale projectie. Meuleman (2002: 102) wijst op de 
‘onprettige’ situatie van de jaren ’90 waarin digitaal geluid geïntroduceerd werd en er geen 
enkele overeenkomst bestond inzake standaarden, waardoor er drie verschillende digitale 
geluidsystemen courant naast elkaar werden gebruikt. Om een herhaling van een dergelijk 
scenario op het vlak van digitaal beeld te voorkomen, hebben de zeven Amerikaanse 
filmstudio’s alvast en gezamenlijk initiatief opgezet om technische standaarden vast te 
leggen.  

                                                      
50 Een dergelijke DLP-projector bestaat uit één of meerdere Digital Micromirror Device of DMD-chips, een 
technologie van Texas Instruments die zijn wortels reeds in de jaren ’80 liggen heeft. Deze DMD’s zijn 
lichtschakelaars die niet minder dan 1,3 miljoen microscopisch kleine, scharnierende spiegeltjes bevatten die –in 
functie van de toegevoerde digitale informatie- over diagonaal geplaatste scharniertjes kantelen. Naargelang de 
spiegeltjes in stand 0 of stand 1 staan, zullen ze al dan niet een invallende lichtbundel naar de optische, 
beeldvormende component van het systeem reflecteren (Meuleman, 2002: 101). Oorspronkelijk dacht Texas 
Instruments de technologie te kunnen implementeren in beeldapparatuur voor de consumentensector. Onder 
meer Nokia sloot destijds (toen het nog televisietoestellen maakte) bijvoorbeeld een overeenkomst met Texas 
Instruments af om deze lichtschakelaar in televisietoestellen in te bouwen (Meuleman, 2002: 102). Tot op 
vandaag is dit echter nog steeds te gecompliceerd en te duur om voor consumptie op residentieel niveau in 
aanmerking te komen (de omschakeling voor een bioscoop van 35mm-projectie naar digitale projectie over te 
gaan kost al zo’n slordige 200000 Euro).  
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Conclusie 
 
Tot op de dag van vandaag is de ‘TV-omgeving’ voor de meesten onder ons nog steeds de 
‘logge’ kijkkast waarop randapparatuur als een videorecorder, DVD-speler en in sommige 
gevallen ook een home cinema systeem is aangesloten, en waaraan we gemiddeld zo’n 2 à 
3 uur per dag spenderen om de ‘vaste uitzendschema’s te volgen van zo’n 30-tal 
verschillende zenders. Als we de voorspellingen mogen geloven, ziet die ‘TV-omgeving’ er 
binnen 5 à 10 jaar echter totaal anders uit: tegen dan zouden de klassieke beeldkasten 
moeten vervangen zijn door de platte beeldschermen die als ‘schilderijen’ aan de muur 
hangen, aangevuld met een set-top-box met ingebouwde personal video recorder. Samen 
met de toegenomen digitale kwaliteit, moeten de grotere platte beeldschermen er voor 
zorgen dat het ‘bioscoopgevoel’ definitief de residentiële huiskamer binnendringt. De kijker 
zou ook los komen van het ‘vaste uitzendschema’ van de zenders, de tv-ervaring veel meer 
kunnen personaliseren en dankzij interactieve en digitale televisie ook een veel ruimere 
keuze hebben aan zenders en programma-ondersteunende toepassingen en diensten. In 
grote lijnen vallen de nieuwe DTV-mogelijkheden samen te vatten onder de noemers 
‘zapping’, ‘reacting’, ‘acting’, en ‘exchanging/interacting’. In Vlaanderen hebben we sedert 
de tweede helft van 2005 DTV. Telenet levert dit via de kabel, concurrent Belgacom via DSL. 
 
Bescheiden PC-TV-initiatieven als die van Telenet en bepaalde lokale omroepen illustreren 
dat ook de ‘tv-omgeving’ duidelijk in de convergentiespiraal is terecht gekomen. Dankzij de 
digitalisering is televisie vandaag niet meer het exclusieve domein van de ether, de kabel en 
de satelliet; maar voortaan ook van andere dragers zoals de pc, de pda of de mobiele 
telefoon. Omgekeerd worden via digitale televisie ook diensten mogelijk die oorspronkelijk 
enkel via pc (chatten, mailen, ...) of mobiele telefoon (SMS) mogelijk waren. 
 
Het blijft echter de vraag of deze fundamentele overgang van een ‘lean back’ naar een ‘lean 
forward’-omgeving effectief ook de ‘tv-omgeving’ is waar de gebruiker op zit te wachten. 
Diverse tegenvallende en mislukte initiatieven met de stand-alone PVR’s of interactieve en 
digitale televisie (ITV, Quiero TV, Casema, ...) dwingen ons toch deze evolutie met de nodige 
scepsis te bekijken.  
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2.3.1.2. Mobiele Communicatie 

erwijzend naar de opdeling in communicatievormen (cf. supra) en de daaraan 
verbonden technologieën, zitten we met ‘mobiele communicatie’ in de oorspronkelijke 

domeinen van de communicatie van stemgeluid en de technologie van de vaste telefonie of 
de zogenaamde POTS (Plain Old Telephone Service) of PSTN (Public Switched Telephone 
Networks). Deze technologie kende doorheen de jaren een grondige evolutie: de 
complexiteit werd weggenomen door het druktoetstoestel, met de draadloze telefoon werd 
het plaats-, en met het antwoordapparaat het tijdsgebonden probleem overwonnen 
(Dejonghe, De Bens, 2004: 11); en met onder meer ‘caller ID’, ‘distinctive ringing’, call 
forwarding’, ‘televoting’, ... werd het dienstenaanbod continu uitgebreid (Bouwman et al., 
2000: 60-61). Ondanks de continue evolutie op het vlak van de technologie kende deze 
communicatievorm nauwelijks grote wijzigingen (Dejonghe, De Bens, 2004: 11): stemgeluid 
bleef in een elektrisch signaal omgezet worden en omgekeerd51. Waar er zich wel grote 
veranderingen voordeden, was op het vlak van de netwerken: er was de overgang van 
mechanische naar elektronische schakelingen, maar vooral die van de bekabelde naar de 
draadloze netwerken die het tijdperk van de mobiele communicatie inluidde. Aangezien we 
ons met deze scriptie op de huidige ICT-omgeving focussen, besteden we verder geen 
aandacht aan de historiek van de vaste telefonie, maar focussen we ons enkel op de 
ontwikkelingen in het huidige mobiele tijdperk.  
 
Bij de aanvang van dit mobiele tijdperk in de jaren ’70 ging het nog louter om telefonie, en 
dus de communicatie van het stemgeluid. Pas met de digitalisering en de exponentiële groei 
in de jaren ’90 breidde de mobiele communicatie zich geleidelijk aan uit naar 
tekstgebaseerde en andere vormen van telecommunicatie (Bouwman et al., 2000: 53, 
Shahin, Heinonen, Terzis, 2002: 8). Een uitbreiding met andere woorden van mobiele 
telefonie naar de ruimere mobiele communicatie, waarin het concept van mobiel internet de 
laatste jaren alsmaar centraler is komen te staan (cf. infra).  
 
De technologie voor deze mobiele telecommunicatie bestond volgens Gruber en Verboven 
(2001: 578) reeds in de jaren ’60, maar kwam pas een paar decennia later (jaren ’90) tot volle 
ontwikkeling onder invloed van een belangrijke technologische ontwikkeling en een aantal 
regelgevende beslissingen op het vlak van licenties voor de verdeling van het spectrum, het 
zoeken naar een gemeenschappelijke technische standaard en het toelaten van competitie. 
Voor de structurering van onderstaande paragrafen baseren wij ons vooral op de 
belangrijkste technologische ontwikkelingen. Deze zijn vooral gedreven door de ambitie om 
het schaarse goed van het spectrum52 zo goed mogelijk te exploiteren (Bouwman et al., 
2000: 53; Gruber, 2001a: 23), en laten toe een aantal generaties van mobiele 
telecommunicatie te onderscheiden. De eerste analoge generatie (1G) situeert zich in de 
jaren ‘70/’80 en gebruikte delen van het spectrum rond de 450 MHz, in een latere fase 
uitgebreid naar het spectrum rond de 900 MHz. Met de overgang van analoge naar digitale 
technologieën werd de tweede generatie (2G) mobiele telefonie ingeluid; wellicht beter 
bekend als de ‘GSM-generatie’ waar we allen mee vertrouwd zijn, en die voor de grote en 
snelle doorbraak van mobiele telefonie zorgde. Aanvankelijk functioneerde ook deze tweede 
generatie enkel in het 900 MHz-spectrum, maar dat werd later uitgebreid tot het spectrum 
rond de 1800 MHz. Tot op vandaag blijft het ‘mobiele diensten’-gebruik van de meesten 
onder ons beperkt tot de diensten van deze tweede generatie mobiele telefonie, nl. 
communicatie van gesproken boodschappen en korte tekstboodschappen via SMS. De grote 

                                                      
51 Stemgeluid ontstaat immers als trillingen van stembanden in de mondholte. Door de lucht die hierdoor aan het 
trillen wordt gebracht, ontstaan er geluidsgolven die via een microfoon in elektrische golven worden omgezet en 
over een netwerk worden gestuurd tot bij de ontvanger. Bij deze laatste worden de elektrische golven via een 
luidsprekertje opnieuw in stemgeluid omgezet. 
52 We hebben het hier over het ‘radiospectrum’. Telecommunicatie is mobiel geworden doordat radiotransmissie 
de fysieke connectie tussen eindgebruiker en basisstation is gaan vervangen. 
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uitdaging in dit mobiele tijdperk ligt echter in de uitbreiding naar datacommunicatie (Gruber, 
Hoenicke, 2000: 159). In het kader van deze uitbreiding zijn ondertussen wel een aantal 
overgangsgeneraties geïntroduceerd, maar de realisatie ervan komt er pas echt met de derde 
generatie (3G). De veel hogere datatransmissiesnelheid van deze generatie belooft de 
convergentiedromen van mobiel internet, streaming video, etc ... via ‘het mobieltje’ waar te 
maken, maar komt (zeer) traag uit de startblokken. In die mate zelfs, dat sommigen reeds 
suggereren dat deze 3G wel eens op snelheid zou kunnen worden ‘genomen’ door de 
vierde generatie (4G) mobiele telefonie. 
 
 
De eerste generatie (1G) 
 

e oorsprong van het mobiele communicatietijdperk situeert zich zoals gezegd in de 
jaren ’70 (Min Lee, 2002: 17). Deze eerste generatie (1G) draadloze of mobiele telefonie 

gebruikte het 450 MHz-spectrum en was niet meer dan een uitbreiding van het bestaande 
vaste telefonienetwerk met ‘analoge draadloze telefonie’: op basis van een ‘low-power’ 
radiosignaal kon draadloos getelefoneerd worden in een beperkte straal rond het 
basisstation in huis (Baldwin, Stevens McVoy, Steinfield, 1996: 56). De ‘echte mobiele 
telefonie’ kwam er met de draadloze telefoon die ook buiten de beperkte huiselijke 
omgeving te gebruiken was. Ook deze was op radiosignalen gebaseerd, meer bepaald op 
een gedeelde radio-dispatchdienst via antennes in de verstedelijkte gebieden. Deze 
technologie had niet meteen een markt bij de residentiële gebruiker, maar veeleer bij 
ondernemingen als taxibedrijven en bewakingsdiensten. Een exponent van deze evolutie 
waren de eerste autotelefoons in de jaren ’70, die toen niet meer waren dan rijdende 
‘zender-ontvangers’ die via een radiosignaal in het ‘vaste net’ terechtkwamen (Dejonghe, De 
Bens, 2004: 57). In de zoektocht naar een oplossing voor de problemen in verband met ruis, 
storingen en de zogenaamde ‘hand over’ van het signaal tussen verschillende zones, 
evolueerde deze eerste analoge generatie mobiele telefonie op die manier geleidelijk aan 
naar de (analoge) cellulaire mobiele telefonie. Voor sommigen vat de eerste generatie 
mobiele communicatie dan ook pas echt aan met deze cellulaire netwerken van de jaren ’80 
die van het spectrum rond de 900 MHz gebruik maakten (Gruber, 2001a: 23; Gruber, 
Verboven, 2001: 579). In België vertaalde deze eerste generatie mobiele telefonie zich in 
1977 concreet in de analoge technische norm mob1. Halverwege de jaren ’80 was dit mob1-
netwerk met zo’n 4000 abonnees (voornamelijk zakenmensen) reeds volledig verzadigd, en 
werd in 1987 naar de volgende generatie van de analoge standaard overgeschakeld: mob2. 
Met een samenstelling uit kleine, onderling verbonden radiozones vormde dit mob2-netwerk 
de basis voor de eerste cellulaire netwerken in België (Nackaerts, 2003-12-24), en daarmee 
ook de start van de eerste generatie mobiele communicatie in België. 
 
Al bij al kende deze eerste generatie (1G) slechts een beperkte penetratie. In België kende het 
mob2-netwerk op zijn hoogtepunt slechts 60000 aansluitingen (Dejonghe, De Bens, 2004: 
57). Een eerste oorzaak daarvoor is de monopolistische marktstructuur van deze 1G-markt 
(Gruber, 2001a: 23), waardoor het gebrek aan concurrentie de prijzen hoog hield (Min Lee, 
2002: 17). De overgang naar het 900 MHz-spectrum maakte in principe wel competitie 
mogelijk, maar deze bleef uit in de meeste Europese landen (Gruber, 2001a: 23). Een tweede 
grote oorzaak voor de beperkte penetratie van deze eerste generatie is de incompatibiliteit 
op het vlak van standaarden (Min Lee, 2002: 17): het NTT-systeem (1979, Nippon Telephone 
and Telegraph), NMT (1981, Nordic Mobile Telephony), AMPS (1983, Advanced Mobile 
Phone Service), TACS (1985, Total Access Communication System), ... zijn een paar van deze 
incompatibele normen die allen op de FDMA-technologie (Frequency Division Multiple 
Access) gebaseerd waren (Min Lee, 2002: 17; Shahin, Heinonen, Terzis, 2002: 9).  
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De tweede generatie (2G) 
  

ndertussen was in 1982 een Europese werkgroep met de benaming Groupe Speciale 
Mobile (GSM) opgezet met het doel een pan-Europese standaard voor digitale cellulaire 

mobiele telefonie te gaan opstellen. Met deze tweede generatie kwam de grote ommekeer 
(Min Lee, 2002: 18): de overgang van analoge naar digitale transmissie werd ingeluid, en 
daarmee ook de overgang van ‘voice’ naar ‘data’53, en van ‘communicatie’ naar ‘content’ 
(Shahin, Heinonen, Terzis, 2002: 8). Een overgang die zich verder zal voltrekken in de 2.5G 
en de 3G. 
 
Het werk van deze GSM-werkgroep resulteerde in 1990 in de definiëring van de GSM-
standaard of de Europese technische norm voor digitale mobilofonie door het ETSI 
(European Telecommunications Standards Institute) (Baldwin, Stevens McVoy, Steinfield, 
1996: 58; Shahin, Heinonen, Terzis, 2002: 9). Sedertdien staat het GSM-acroniem voor ‘Global 
System for Mobile communication’. Maar deze Europese GSM-standaard was niet de enige 
standaard. Ook voor deze tweede generatie mobiele telefonie slaagde men er niet in tot een 
wereldwijde standaard te komen (Gruber, Hoenicke, 2000: 164). In Japan had men 
bijvoorbeeld voor de PDC-standaard gekozen (Personal Digital Cellular). En in de VS kwam 
het zelfs niet tot één nationale standaard. Diverse normen werden toegelaten in de VS, 
waaronder de ANSI-136 en ANSI-95 (American National Standard Institute) standaarden de 
meest populaire waren. Behalve ANSI-95 die op de CDMA-technologie (Code Division 
Multiple Access) draaide, waren alle andere systemen op de TDMA-standaard (Time Division 
Multiple Access) gebaseerd (Min Lee, 2002: 18). Niettegenstaande de meeste mensen 
daartoe geneigd zijn, mag mobiele telecommunicatie dus niet zomaar worden gelijk 
geschakeld aan GSM. Deze laatste is slechts één van de standaarden, nl. de succesvolle 
Europese standaard voor 2G (Gruber, 2001a: 23; Gruber, Verboven, 2001: 579). Deze 
verschillende standaarden voor de tweede generatie (2G) mobiele telefonie zijn stuk voor 
stuk voorbeelden van digitale cellulaire mobiele systemen: een reeks lokale basisstations met 
zenders en ontvangers voor mobiele telefoons binnen een bepaalde straal rond dat station, 
opgesteld in zeshoekige cellen, die met elkaar54 en het vaste telefonienetwerk verbonden zijn 
via kabels (Bouwman et al., 2000: 54). In Europa werd aanvankelijk het 900 MHz-spectrum 
exclusief voor deze cellulaire toepassing gereserveerd (Gruber, 2001a: 23; Gruber, Verboven, 
2001: 579), en later ook nog uitgebreid naar de 1800 MHz-frequentieband. Naast deze 
cellulaire mobiele systemen valt er echter ook een tweede - weliswaar minder ontwikkelde - 
soort van 2G te onderscheiden, nl. PCS. Binnen deze PCS-markt ontwikkelden de Europeanen 
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications), terwijl de Japanners voor PHS 
(Personal Handy Phone System) opteerden en binnen de USA zeven standaarden ontwikkeld 
werden (Min Lee, 2002: 18).  
 
In België was Proximus de pionier op het vlak van deze mobiele telefonie van de tweede 
generatie. In 1994 werd ‘Belgacom Mobile’ opgericht als een dochtermaatschappij van 
Belgacom dat de uitbating van het mob2-netwerk en van het nieuwe gsm-netwerk onder de 
naam Proximus moest verzorgen. In 1999 werd het mob2-netwerk stopgezet, zodat men zich 
volledig op de uitbouw en ondersteuning van het Proximus gsm-netwerk kon gaan richten. 
Op 27 augustus 1996 ging de tweede mobiele operator in België van start, Mobistar, en in 
1999 volgde de derde operator Orange, nu Base. Proximus blijft met 48% duidelijk de 
marktleider, maar blijft marktaandeel verliezen aan Mobistar (34%) en Base (27%) (Meeus, 
2005-11-08: 22). 
 
                                                      
53 Onder meer SMS, multimediadiensten, WAP en internettoegang werden hierdoor mogelijk via het ‘gsm’-toestel 
(Shahin, Heinonen en Terzis 2002: 8). De grote SMS-doorbraak kwam er in 1992 toen een aantal Engelse 
experimenteerders er in slaagden een korte tekstboodschap via een PC over het Vodacom netwerk naar een gsm 
te sturen (Dejonghe, De Bens, 2004: 59). Ondertussen zijn deze SMS’jes of korte tekstberichtjes een volwaardige 
massatoepassing geworden van de gsm-technologie, die ook zijn eigen ‘lexicon’ heeft gecreëerd. 
54 De onderlinge verbinding tussen deze cellen zorgt er voor dat een gesprek perfect van de ene naar de andere 
cel overdraagt (‘hand over’) zonder onderbroken te worden. 
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Niettegenstaande men er, net als voor de eerste generatie, ook voor deze tweede generatie 
mobiele telefonie niet in slaagde tot een wereldwijde standaard te komen, groeide deze 2G 
wel uit tot een groot succes op het vlak van adoptie en penetratie (Koski, Kretschmer, 2003: 
67). Samen kenden deze standaarden eind 2000 wereldwijd 689.3 miljoen abonnees (Min 
Lee, 2002: 11; Groeber, Hoenicke, 2000: 159). Sedert februari 2004 is zelfs het miljard 
overschreden (Meeus, 2004-02-26: 14). Onderstaande figuur illustreert de hoge vlucht die de 
penetratie van deze gsm-generatie nam in Europa sedert het einde van de jaren ’90.  
 
In 1998 waren volgens 
onderzoeksbureau GfK in België 
nog maar 830000 gsm’s 
verkocht. Een aantal dat in 1999 
reeds tot 1,2 miljoen was 
opgelopen, en in 2001 tot meer 
dan 2 miljoen. In 2003 was dat 
reeds 2,4 miljoen. (Meeus, 2004-
01-22: 18). Vooral in Europa 
leidde de gsm-revolutie tot een 
onverdeeld succes. Het Europese 
beleid, gericht op het stimuleren 
van concurrentie (en daarmee 
ook scherpe prijzen voor de 
gebruiker), is daar ongetwijfeld 
één van de verklaringen voor 
(Gruber, Hoenicke, 2001: 578-579)55. In 2001 waren er maar liefst reeds meer dan 400 
operatoren in 157 landen die zich van deze Europese GSM-standaard bedienden (Shahin, 
Heinonen, Terzis, 2001: 10). In Japan en de VS daarentegen kende 2G iets minder succes. 
Ondanks de succesvolle penetratie in de eigen markt, bleven de Japanse PDC- en PHS-
standaarden voor 2G immers geïsoleerd van de rest van de wereld. Volgens Min Lee (2002: 
18) dient hierin trouwens ook de reden gezocht te worden voor de actieve participatie van 
de Japanse overheid en telecommunicatiebedrijven bij de internationale coördinatie van de 
3G-standaard. Ze willen namelijk ten allen koste vermijden verder geïsoleerd te blijven 
wegens een andere standaard. In de VS ondervond 2G-diffusie vooral problemen omdat er 
concurrentie tussen verschillende standaarden werd toegestaan. 
 
Het succes van deze tweede ‘gsm’-generatie is zelfs van die aard dat alsmaar meer op de 

verzadiging van deze markt wordt gewezen (Venkatesan, Kumar, 2002: 644). 
In juli 2004 is met Zweden voor het eerst een markt boven de 100% 
penetratie gestegen56, en met een penetratie van 76%, of iets meer dan 8 
miljoen gsm-gebruikers, hadden zowel Proximus als Mobistar het in januari 
2004 reeds over een ‘bijna verzadigde Belgische gsm-markt’. Doorgaans 
wordt die markt gedefinieerd als de populatie tussen 15 en 66 jaar, maar op 
het vlak van gsm’s stellen we vast dat de markt zich (omwille van die 

verzadiging?) zelfs buiten deze grenzen uitbreidt. Vandaag de dag zijn zelfs 
speciale toestellen ontworpen voor de zeer jonge of zeer oude gebruikers. Zo 
kwamen in oktober en november 2004 bijvoorbeeld respectievelijk de 
‘Secufone’ (cf. figuur links) en de ‘Mymo’ (figuur rechts) op de Belgische markt. 
De doelgroep voor de Mymo zijn de min-10-jarigen; die voor de Secufone zijn 
de senioren. Bij beide toestellen is de complexiteitsdrempel zeer laag 
gehouden. Naast de hoge gebruiksvriendelijkheid, werden deze toestellen 

                                                      
55 Op Europees niveau was er bijvoorbeeld de ‘Mobile Telecommunications Directive’ van 1996 die stelde dat er 
minstens twee aanbieders van GSM-diensten moesten zijn op de 900Mhz-frequentieband (voor België zijn dat 
Proximus en Mobistar), en ook de 1800Mhz-frequentie voor minstens één aanbieder moest worden vrijgemaakt 
(in België was dat Orange, in 2002 van naam veranderd in ‘Base’) (Gruber, Hoenicke, 2000: 162). 
56 Meer dan 1 sim-kaart per inwoner dus 

Secufone 

Mymo 
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specifiek ontworpen in functie van de behoeften van deze doelgroepen. De Mymo (€99, met 
3 grote knoppen waarmee slechts 5 voorgeprogrammeerde nummers kunnen worden 
gebeld) laat kinderen toe om via één druk op de knop naar een voorgeprogrammeerd 
nummer van bijvoorbeeld hun ouders te bellen, en het stelt de ouders zelfs in staat hun kind 
te lokaliseren. De Secufone (geïntroduceerd aan €850, met slechts vier menuknoppen) laat 
senioren met één druk op de knop toe om in geval van nood gelokaliseerd te worden, de 
nodige hulpdiensten ter plaatse te laten komen en verwanten te verwittigen.  
 
Het succes van 2G heeft in de huidige ICT-omgeving ook tot gevolg dat de mobiele telefoon 
ook alsmaar meer de vaste telefoon gaat vervangen (Fisch, 2004: 6). Onderstaande grafiek 
uit de jaarlijkse ADL-EXANE-studie naar mobiele communicatie in Europa illustreert dat. De 
jaarlijkse toename van het aantal ‘mobiel gebelde minuten per inwoner’ in diverse Europese 
landen, gaat ten koste van het aantal ‘vast gebelde minuten’. Onderzoek van Mobistar in dit 
verband wees uit dat de penetratie van vaste telefonie in België tussen 1999 en 2003 van 85 
naar 72% zakte, terwijl de 
gsm van 31 naar 78% steeg 
in diezelfde periode (Meeus, 
2004-05-22: 39). De 
substitutietrend doet zich het 
duidelijkst voor bij de 
jongeren onder de 35 jaar: 
tegenover een bijna 
volledige penetratie van de 
mobiele telefoon, heeft 
slechts 51% van hen ook nog 
een vaste lijn. Bij de oudere 
Belgen is die trend iets 
minder uitgesproken.  
 
 
De derde generatie (3G) 
 

et de tweede generatie bleef mobiele telefonie vooral beperkt tot de communciatie van 
gesproken boodschappen en korte tekstboodschappen via SMS (Ballon et al., 2002: 12). 

De grote uitdaging voor mobiele telefonie situeert zich echter op het vlak van 
datacommunicatie (Gruber, Verboven, 2001: 579). Omdat de datatransmissiesnelheid van de 
tweede generatie (9.6 Kbps) ontoereikend is voor de veeleisende nieuwe applicaties en om 
tegemoet te komen aan de nood aan mobiele breedbandcapaciteit (bv. voor video-
conferencing, toenemende e-mail-volumes, ... ) (Min Lee, 2002: 11) werd de derde generatie 
ontwikkeld. Een generatie die zich op nieuwe algoritmen baseert om het spectrum te gaan 
verdelen voor transmissie (Sawyer, Allen, Lee, 2003: 123), en niet zoals 1G en 2G binnen de 
nationale of regionale grenzen beperkt blijft, maar een wereldwijde connectiviteit en ‘global 
roaming’ mogelijk moet maken. Het was de ITU (International Telecommunication Union) die 
zijn schouders onder de ontwikkeling van deze nieuwe internationale standaard voor de 
derde generatie mobiele telefonie zette. De inspanningen van het ITU resulteerden in een 
raamwerk dat de naam ‘International Mobile Telecommunications-2000’ of korter ‘IMT-2000’ 
mee kreeg (Min Lee, 2002: 19). Aangezien deze 3G- of UMTS- standaard binnen de schoot 
van de ITU is ontwikkeld, gaat het om een ‘voluntary consensus standaard’ (en niet om een 
‘de jure’, ‘de facto’ of ‘user choice’ standaard). Het is ook een ‘ex ante standaard’ aangezien 
de standaard werd vastgelegd vooraleer de eigenlijke marktontwikkeling zich voltrok (Min 
Lee, 2002: 14-15). Toch blijkt het ook voor deze 3G moeilijk om tot één mondiale standaard 
te komen. Tegengestelde regionale en nationale belangen maakten de initiële ITU-plannen 
om tot één 3G-standaard te komen onmogelijk. Terwijl Europa en Japan voor de UMTS-
standaard opteerden, kozen de VS en Zuid-Korea voor de CDMA2000-standaard (Gruber, 
Hoenicke, 2000: 164). Het uiteindelijke resultaat is dat de 3G- of IMT-2000-standaard een 
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familie van standaarden werd, die wel compatibel zijn en dus wereldwijde roaming toelaten, 
maar het prijskaartje voor de uiteindelijke eindgebruiker er niet goedkoper op maken57 
(Gruber, Hoenicke, 2000: 164). In deze uiteindelijke flexibele benadering nam de ITU op de 
Helsinki-meeting van Oktober/November 1999 vijf 3G-standaarden aan: IMT-DS (Direct 
Spread), IMT-MC (Multi Carrier), IMT-SC (Single Carrier), IMT-TC (Time Code) en IMT-FT 
(Frequency Time). De eerste drie zijn de meest dominante. 
 
In de geleidelijke overgang naar deze derde generatie zagen ondertussen reeds een aantal 
tussengeneraties het levenslicht (Gruber, Hoenicke, 2000: 164; Ballon et al., 2000: 12; 
Björkdahl, Bohlin, Lindmark, 2004: 72). Sommigen hebben het enkel over GPRS (Global 
Packet Radio Service) of 2.5G als tussengeneratie of ‘stepping stone’ naar de derde UMTS-
generatie, terwijl anderen ook op een andere tussengeneratie als EDGE (Enhanced Data 
rates for GSM Evolution), WAP of i-Mode wijzen. De belangrijkste, en voor ons wellicht ook 
bekendst in de oren klinkende naam is die van de generatie 2.5: GPRS of ‘Global Packet Radio 
Service’. Deze maakt in vergelijking met 2G gebruik van ‘packet switching technology’ voor 
de datatransmissie, maar beroept zich wel nog steeds op het klassieke ‘circuit switching’ voor 
het gewone stemgebaseerde dataverkeer (Shahin, Heinonen, Terzis, 2002: 10). In 
vergelijking met de trage 2G (9.6 Kbit/s) haalt GPRS reeds een datasnelheid van 115 Kbit/s. 
Deze GPRS-dienst is in België actief sinds juli 2001, maar kan volgens Nackaerts (2003-12-24) 
niet als een volwaardig mobiel communicatienetwerk worden beschouwd, maar louter als 
een aanvulling op het bestaande GSM-netwerk. EDGE (Enhanced Data GSM 
Environment(Evolution)) op zijn beurt, is net als GPRS een technologie die een sneller 
transport op basis van de 2G-standaard mogelijk maakt, nl. 384 Kbit/s (Bouwman et al., 2000: 
55). Ook i-Mode en WAP (cf. infra), de eerste technologieën die ons het ‘mobiele internet’ 
beloofden via de mobiele telefoon, worden als ‘tussengeneraties’ naar 3G of het echte 
mobiele internet beschouwd. In België ondersteunt Base de i-Mode-technologie (via GPRS), 
en Proximus (~Vodafone Live!) en Mobistar (~Orange World) de WAP- en GPRS-technologie. 
In de zomer van 2005 maakten Mobistar en Proximus de upgrade van GPRS naar EDGE 
(Biesemans, 2005-06-27). 
 
Elk van deze tussengeneraties was voor de meesten echter ontgoochelend58 wanneer het op 
de belofte van ‘mobiel internet’ aankwam. De meeste consumenten die al tot het proberen 
van deze tussengeneraties kwamen, interpreteerden dit ‘mobiele internet’ immers als het 
‘internet’ dat ze via de pc kenden. De confrontatie met de beperkte i-Mode of WAP-diensten 
was/is voor de meeste mensen dan ook ontgoochelend. Om, in afwachting van de derde 
generatie, aan dit probleem tegemoet te komen, introduceerde Nokia zogenaamde Opera-
browsers voor zijn multimediatelefoons (Nokia 6600) die ook de consultatie van gewone 
webpagina’s via het gsm-toestel mogelijk moeten maken. Deze browsers hakken de ‘normale 
webpagina’s dan in stukken zodat je niet eindeloos horizontaal moet scrollen (deCursor383, 
2003-10-30: 5).  

 
Centraal in deze ontwikkeling naar de derde UMTS-generatie staat de toename van de 
datatransmissiesnelheid (Bouwman et al., 2000: 56), zoals onder meer uit de definitie van 
Gruber en Hoenicke (2000: 160) blijkt. Zij omschrijven deze derde UMTS-generatie als 
‘representing a substantial innovation, designed to provide new services over the mobile 
telecommunications network enabled by high speed data transmission’. Ballon et al. (2000: 
14) vatten de snelheden van deze UMTS-generatie, in vergelijking met zijn vorige generaties, 
in onderstaande tabel samen. Deze illustreert duidelijk de evolutie naar een hogere 
datasnelheid, maar maakt ook duidelijk dat er een groot verschil bestaat tussen de 

                                                      
57 De fabrikanten moeten omwille van deze verschillende standaarden bv. voorzien in verschillende 
frequentiebanden, etc... 
58 Sinds de lancering van deze laaste in het voorjaar van 2002 bleef de adoptie van i-Mode in het voorjaar van 
2003 op zo’n 336000 gebruikers stokken in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk (MarketingOnline, 2003-04-
07). Ook uit de BIM58 van November 2004 blijkt dat slechts 4,4% van de op het internet aangesloten Belgen een I-
Mode-gsm heeft.  
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theoretische snelheden waar vooral de operatoren mee uitpakken en de snelheid die in 
werkelijkheid slechts mogelijk is omwille van netwerkproblemen, softwareproblemen, etc …. . 

 
Figuur: Transmission speeds (Ballon et al., 2002 : 14) 
 

 In theory 
(Kbit /s) 

In practice 
Top rate (Kbit/s) 

In practice 
Normal rate (Kbit/s) 

GSM ? 14,4 9,6-10 
GPRS 170 40-50 25-30 
EDGE 384 220 Approx. 56 
UMTS 2000 384 ? 
 
Deze hogere datatransmissiesnelheid maakt dat met deze derde generatie een pak nieuwe 
applicaties mogelijk worden. Tvede en Ohnemus (2001: 28) hebben het over een constante 
stroom van video, muziek en software die bijvoorbeeld moet toelaten live sportwedstrijden of 
andere televisieprogramma’s te volgen op de mobiele telefoon, om deel te nemen aan 
videoconferenties of om eenvoudigweg rekeningen te betalen en aankopen te doen. 
Ondanks eerdere mislukkingen met ‘vaste’ videotelefonie (Easingwood, Lunn, 1992: 71; 
Mante-Meijer, Ling, 2001: 2), verwacht men de mobiele videotelefonie als één van de 
killerapplicaties voor deze nieuwe generatie. Op de jaarlijkse mobiele telefoniebeurs van 

2004 in Cannes werden de killer-applicaties voor UMTS 
gestructureerd rond de volgende vijf pijlers: ‘Mobiele 
muziek’, ‘Mobiele Games’, ‘Mobiele Porno’, ‘Mobiele 
Reisgidsen’, en ‘Mobile Messaging’ of ‘Push-to-talk’ (Rme, 
2004-02-28: 24). Het is duidelijk dat deze 3G een 
voortzetting impliceert van de transitie van ‘voice’ naar 
‘data’ en van de convergentietrend die met de 
digitalisering van de tweede generatie was ingezet 
(Shahin, Heinonen en Terzis, 2002: 8). Volgens Mole et al. (2000: 12) zal 

deze convergentie van UMTS ook een perfecte drager voor digitale televisie maken. Dat Mole 
en collega’s het wel eens bij het rechte eind zouden kunnen hebben, bleek onder meer uit 
de 2005 (Cannes)- en 2006 (Barcelona)-edities van de mobiele telefoniebeurs. Daar waar die 
killer-applicaties voor 3G in 2004 nog rond vijf pijlers gestructureerd waren en mobiele 
televisie niet eens één van die vijf was, bleek ‘mobiele tv’ - zowel live tv-diensten als video-on-
demand-diensten - in 2005/6 plots als de killer applicatie bij uitstek voor 3G beschouwd te 
worden (WDP, 2006-02-15; Meeus, 2005-02-16: 3; Mourits, 2005-02-15). In Vlaanderen was 
de primeur voor Proximus en Kanaal Twee weggelegd: via Vodafone Live! 
(multimediaportaal Proximus) kon een speciale mobisode-versie van ‘24’ gedownload 
worden (afleveringen van 60 seconden) (Maes, 2005-12-24: 17).  

 
De toegenomen transmissiesnelheid van de derde generatie moet vooral de droom van het 
mobiele internet waarmaken. Met het succesverhaal van de i-Mode van telecomgigant 
DoCoMo zijn de Japanners zo’n beetje de referentie op het vlak van dit mobiele internet 
(Shahin, Heinonen, Terzis, 2002: 11). DoCoMo startte in 1999 met deze i-Mode dienst, maar 
kreeg al snel concurrentie van onder andere EZWeb en J-Sky. Maar DoCoMo bleef de 
absolute marktleider: van de 40 miljoen mobiele internetters in Japan medio 2001, waren er 
25 miljoen in het bezit van een i-mode van DoCoMo (Van der Lugt, 2001-08-23: 22). Deze i-
mode is echter lang niet het mobiele internet dat ons met de derde generatie mobiele 
telefonie beloofd wordt. Het mobiele internet van i-mode valt nog het best te vergelijken met 
het mislukte WAP in Europa. Net als bij WAP in Europa, sukkelt deze i-mode op technisch vlak 
met slechte geluidskwaliteit en onderbrekingen in de verbinding. En toch groeide i-Mode op 
korte tijd tot een gigantische succes uit en werd WAP een flop (Pouillot, 2002: 184). Eén van 
de grootste verschillen met WAP, en waarschijnlijk ook de reden voor het succes van i-mode, 
is dat deze laatste niet op een geheel nieuwe technologie is gebaseerd zoals WAP dat in 
Europa wel was. DoCoMo koos immers voor een software die op de reguliere HTML-
computer/internettaal gebaseerd was (Shahin, Heinonen, Terzis, 2002: 12). Hierdoor 
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hoefden aanbieders van i-mode-diensten slechts een beperkt aantal ingrepen toe te passen 
om hun reguliere internetsites ook voor i-mode gebruikers toegankelijk te maken (Van der 
Lugt, 2001-08-23: 22) (Voor WAP in Europa daarentegen moest men praktisch volledig 
nieuwe sites maken). Als gevolg hiervan waren er onmiddellijk veel meer i-mode-sites 
beschikbaar in Japan dan WAP-sites in Europa.  
 
Maar ook DoCoMo moet vooruit, en ondanks het succes van de i-mode maakte DoCoMo zich 
al snel op voor de derde generatie mobiele telefonie (3G). Het valt echter te betwijfelen of 
DoCoMo met Foma (zoals DoCoMo zijn derde generatie omdoopte) op het vlak van 3G 
echter evenveel succes zal hebben als met zijn i-Mode-tussenstap. In vergelijking met de 
andere 3G-providers op de Japanse markt heeft DoCoMo alvast een aantal concurrentiële 
nadelen, zowel financieel als technologisch59. Maar hoe de ontwikkeling van 3G in Japan 
ook verloopt, een financieel voordeel dat alle Japanse telecombedrijven hebben ten opzichte 
van buitenlandse en vooral Europese telecomoperatoren, is dat ze niet quasi geruïneerd zijn 
door gigantische bedragen die ze hebben moeten neerleggen voor 3G-licenties. De Japanse 
overheid heeft immers beslist die frequenties niet te verkopen per opbod, maar gewoon als 
publiek goed onder overheidstoezicht te houden (Van der Lugt, 2001-08-23: 22). 
 
In Europa werd echter wel van de UMTS-hype geprofiteerd om de UMTS-licenties (zeer) duur 
te verkopen60. Deze hype maakte echter al snel plaats voor de nodige scepsis ten aanzien 
van 3G. Het werd bijvoorbeeld al snel duidelijk dat men er nergens in slaagde de door de 
Europese Commissie opgelegde deadline (2002) te halen (Gruber, Hoenicke, 2000: 160). Eén 
van de voornaamste vaststellingen op de internationale mobiele telefoniebeurs van Cannes 
(februari 2004), was dat de UMTS-dekking in heel wat landen nog onbestaande was begin 
2004, en slechts in een paar gevallen al bestond in enkele verstedelijkte gebieden. Bijkomend 
probleem in verband met deze UMTS-dekking is dat er meer basisstations (en dus meer 
investeringen) nodig zijn, omdat de cellen in de UMTS-cellulaire netwerkstructuur een 
beperktere dekking bieden dan 2G (Pouillot, 2002: 182). Nog prominenter was de 
onzekerheid of de gebruiker überhaupt wel zit te wachten op de mobiele telefoons die het 
mobiel surfen en het bekijken van videoclips mogelijk maken (Meeus, 2004-02-28: 24). Ook 
Gruber en Hoenicke (2000: 160) stelden vast dat 3G opnieuw een typisch voorbeeld van 
technology- of push-gedreven innovaties is, waarvoor het lang niet zeker is of er ook wel een 
vraag naar is. Zij vrezen dan ook dat UMTS de zoveelste innovatie is op zoek naar een markt, 
in plaats van omgekeerd. Ook Pouillot (2002: 181) deelt deze visie en stelt dat het 
enthousiasme en de veelbelovende voorspellingen ten tijde van de veilingen van de licenties, 
ondertussen plaats hebben moeten ruimen voor ‘growing uncertainty about UMTS 

                                                      
59 De voornaamste concurrentie voor DoCoMo’s Foma op het vlak van 3G is immers KDDI, dat in de zomer van 
2001 voor een serieuze opwaardering van het reeds bestaande PHS-netwerk (Personal HandyPhone System) 
zorgde. Met een opwaardering van de zendsnelheid naar 128 Kpbs heeft het alvast een voordeel op de 64 Kbps 
van DoCoMo’s Foma. Net als DoCoMo kwam KDDI ook in oktober 2001 met zijn eerste 3G-telefoons op de markt. 
Ook op het vlak van de datasnelheid van deze derde generatie startte DoCoMo meteen met een serieuze 
achterstand. KDDI breidde al snel uit naar 2,4 Mbps terwijl Foma nog op 384 Kbps zat. Op het vlak van 
standaarden werkt KDDI op basis van de van oorsprong Amerikaanse CDMA-standaard, en gaat het voor de 
derde generatie een stapje verder naar CDMA-2000. KDDI maakte hiermee eigenlijk gewoon een evolutionaire 
stap in het bestaande netwerk, wat de kosten relatief laag hield. Door voor de concurrerende W-CDMA (W staat 
voor wideband) standaard te opteren, verplichte DoCoMo er zichzelf toe voor de derde generatie een geheel 
nieuw netwerk aan te leggen, wat DoCoMo meteen ook met een veel hoger kostenplaatje in de 
concurrentiestrijd joeg. 
60 Iedereen herinnert zich wellicht nog de veilingen van de UMTS-licenties ergens rond het toppunt van de 
internet-hype (anno 2000). De UK beet de spits af in april 2000, en de vijf licenties werden voor een totale som 
van 22.5 miljard pond toegekend. Dit was 7 maal meer dan oorspronkelijk geschat, en betekende €634 per 
inwoner. Duitsland ging in juli 2000 op hetzelfde elan door en de operatoren betaalden samen €610 per 
inwoner. In Frankrijk werd nog €326 per inwoner gehaald, maar de twijfel begon te groeien. In Nederland werd 
in 2000 nog €172 per inwoner geboden, maar voor de Belgische licenties kwamen in maart 2001 slechts drie 
gegadigden (de huidige aanbieders van mobiele telefonie) opdagen voor de vier licenties zodat de overheid 
slechts het minimumbedrag kon binnenhalen, wat overeenkwam met €45 per inwoner. Als troost: in Spanje werd 
slechts €13 betaald per inwoner (Dejonghe, De Bens, 2004: 3) 
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technology and markets’61. Op de vierjaarlijkse ITU Telecom World-beurs in Geneve (oktober 
2003) uitte zelfs een standhouder van Panasonic deze scepsis tegenover journalist Ronald 
Meeus (2003-10-15) van De Morgen: “The sky is the limit’ dankzij de gegevenscapaciteit van 
3G. Nu nog aantonen dat we iets kunnen doen met die technologie, er iets mee kunnen 
brengen waar mensen wat aan hebben”. Verder wordt de upgrade naar 3G door heel wat 
operatoren ook ‘afgeremd’, omdat de 2G-investeringen in heel wat gevallen nog niet zijn 
terugverdiend (Gruber, Hoenicke, 2000: 167); en wordt de scepsis omtrent 3G ook gevoed 
door de algemene convergentievrees. Net zoals we er voor digitale televisie op wezen dat de 
‘concurrentie’ zich niet meer alleen binnen de grenzen van de klassieke tv-markt bevindt, 
wijzen ook Björkdahl, Bohlin en Lindmark (2004: 71) er voor 3G (UMTS) op dat nieuwe 
technologieën zoals WLAN, WiFi, Bluetooth, Home-RF, UltraWideBand, of WiMax (Mourits, 
2005-02-15) ... evenzeer drager kunnen zijn van de mobiele communicatie-diensten. 
 
Ondanks deze scepsis die de ontwikkeling en rollout van 3G lang leek te paraliseren, lijkt er 
begin 2005 toch ‘schot in de zaak’ te komen, en begint 3G in België en de ons omringende 
landen toch concrete vormen aan te nemen. Na landen als Groot-Brittannië, Zweden en 
Frankrijk (Meeus, 2004-02-16: 3), nam 3G ook in België concretere vormen aan in 2005. 
Geruggesteund door de samenwerking met Vodafone, startte Proximus in februari 2005 
immers met een UMTS-testproject in Brussel en Antwerpen waar 1000 mensen een UMTS-
telefoon (2 merken: Nokia en Motorola) kregen om enkele weken de diensten op de 
Vodafone live!-portaaldienst te testen, alsook 
videotelefonie en MMS-video. In september 
2005 volgde dan de introductie voor het 
brede publiek. Eerder (mei 2004) 
introduceerde Proximus zogezegd wel al zijn 
eerste ‘hogesnelheidsdienst’, maar die was 
niet gericht op de residentiële gsm’er, maar 
op de zakelijke laptop-gebruiker die via een 
speciale netwerkkaart62 internettoegang 
krijgt. 
  
Met betrekking tot de ‘Europese rollout’ van UMTS in 2005 haalden we hierboven reeds aan 
dat de mobiele telefoniebeurs van 2005 te Cannes volledig in het teken stond van ‘mobiele 
tv’ als killerapplicatie voor deze 3G. Ook in de 3G-communicatie van Proximus wordt duidelijk 
op deze mobiele tv ingezet (cf. inzet, d.d. 01/03/2006; https://3g.proximus.be), en ook de 
grote portalen voor 3G-diensten (Vodafone, Orange World, Hutchinson) zetten zwaar in op 
mobiele tv: begin 2005 voerde Orange in Frankrijk bijvoorbeeld zware promotie voor de Star 
Wars-film die de mobiele breedbandabonnees via het Orange-portaal konden downloaden. 
Op datzelfde moment had Orange ook reeds 21 live televisiekanalen en diverse video-on-
demanddiensten lopen via haar 3G-portaal (Meeus, 2005-02-16: 3). 20th Century Fox maakte 
daarnaast een 3G-versie van zijn populaire ‘24’-reeks voor Vodafone, hetgeen nu al de eerste 
van een lange reeks ‘mobisodes’ genoemd wordt als nieuwe markt voor de 3G-mobiele 
televisie.  
 
Mobiele televisie is echter nog niet meteen iets voor de massamarkt, en de 3G-technologie 
heeft nog met een aantal kinderziektes te kampen vooraleer op een volwaardige manier 
mobiele televisie te kunnen aanbieden. Voorlopig laat de beeldkwaliteit immers nog te 
wensen over en valt er ook op het vlak van de synchronisatie tussen beeld en geluid nog een 
hele weg af te leggen. Dat die verbeteringen er aan zitten te komen, merken we onder meer 
aan initiatieven van merken als Toshiba dat reeds prototypes met een groter en dunner 
glasvlak/beeldscherm, met een betere verlichting, zuiverder beeld, etc ... ontwikkelde, of 

                                                      
61 Uit interviews met J.-P. Cabie en P. Van Doninck (2004) leerden we dat men zich ook bij Proximus de vraag stelt 
of de dure upgrade van GRPS- naar UMTS-capaciteit wel zinvol is, aangezien voor heel wat van de ‘nieuwe’ 
applicaties de capaciteit en transmissiesnelheid van de tussengeneraties immers volstaat. 
62 De Vodafone Mobile Connect-datakaarten 

https://3g.proximus.be/
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chipfabrikanten als nVidia met grafische processoren die de beeldsnelheid van het mobieltje 
gevoelig verhoogden (Meeus, 2005-02-16: 3). 
 
Toch blijven we deze plotse revival van de 3G-hype in 2005 met de nodige scepsis bekijken 
en vragen we ons af in welke mate deze niet louter een hype is rond de beurs te Cannes, en 
een antwoord op de eerder aangegane engagementen ten aanzien van de overheid. In 
België beloofden Proximus en Mobistar wel een UMTS-dekking van 30% tegen eind 2005 
omdat men niet anders kan wegens eerder aangegane engagementen, maar het blijft 
koffiedik kijken met betrekking tot een verdere roll-out. Dat er alvast niet volop voor een 
volledige roll-out van 3G gegaan wordt, blijkt uit de plannen van Mobistar dat parallel met de 
uitbouw van 30% UMTS- of 3G-dekking, ook met de grotere uitbouw van een ‘netwerk van 
een lager niveau’ begint. Tegen eind 2005 maakt men zich bij Mobistar immers ook sterk 
95% van de Belgische markt met de EDGE (Enhanced Data for Global Evolution)-technologie 
te dekken, aldus gedelegeerd bestuurder Moscheni (Meeus, 2005-02-16: 3). Ook met deze 
EDGE-technologie belooft Mobistar tegen medio 2005 ‘televisie via de gsm’ te kunnen 
aanbieden (Visterin, 2005-02-16). Het voordeel van deze EDGE-technologie - met 220 Kbps 
in de praktijk toch 4x sneller dan GPRS - is dat dit enkel een upgrade van het huidige netwerk 
inhoudt en dus geen dure infrastructuurwerken. Voor de gebruiker blijft - net als voor UMTS - 
wel de drempel dat hij/zij voor EDGE ook een nieuw toestel moet kopen. 
 
Dat de scepsis ten aanzien van 3G ook terecht is, blijkt uit de eerste post-launch onderzoeken. 
Eind 2005 (AT Kearney) en begin 2006 (Netonomy) wees Brits onderzoek  er bijvoorbeeld op 
dat er nergens in Europa een publiek blijkt te zijn dat storm loopt voor 3G. De voornaamste 
redenen zijn de te dure 3G-toestellen en het gebrek aan goede redenen om naar 3G over te 
schakelen (Meeus, 2006-02-16: 14; Meeus, 2005-11-16: 31). Aan de prijs van de 3G-toestellen 
valt nog een mouw te passen (en dat gebeurt ook als we zien dat er nu reeds 3G-toestellen 
beschikbaar zijn voor ca. €200), maar het gebrek aan ‘compelling reasons to buy’ is een 
minder overkomelijk probleem. Bij diegenen die wel al een 3G-telefoon hadden stelde men - 
net zoals dat voor WAP of GPRS het geval was - vast dat 73% nauwelijks van de multimediale 
diensten gebruik maakt (Meeus, 2006-02-16: 14). Zelfs de ‘basic applications’ als mobiel 
betalen (mobiele telefoon als vervanger van de protonkaart) komt niet van de grond (Meeus, 
2006-02-10: 2). Ook Forrester komt in dezelfde periode tot gelijkaardige conclusies en stelt 
dat het voor België minstens tot 2010 of zelfs 2020 zal duren vooraleer de Belgische 
operatoren hun investering in 3G hebben terugverdiend (zo’n 150 miljoen euro voor de 
licentie, en nog eens zoveel voor de infrastructuur63) (Meeus, 2006-02-02: 14). 
 
 
De vierde generatie (4G) 
 

eze scepsis en problemen omtrent de derde generatie brengt sommigen vandaag reeds 
tot de suggestie dat deze 3G ‘op snelheid’ zal worden genomen door de vierde 

generatie. Sawyer, Allen en Lee (2003: 124) zien in deze 4G vooral het alternatief om de 
blijvende problemen inzake 3G-standaarden weg te werken. Tanner (2004: 4) is er dan weer 
van overtuigd dat 3G reeds op voorhand ten dode is opgeschreven omdat het overal 
hopeloos achterligt op schema en wanhopig op zoek blijft naar een businessmodel en een 
deftige selectie ‘handsets’ die de 3G-diensten op een aanvaardbare manier kunnen 
aanbieden.  
 
Met 4G gaat het dan niet om een top-down-standaard, goedgekeurd door een centraal 
standaardisatie-orgaan als het ITU, maar om een verzameling van nieuwe technologieën als 
802.11a/b/g; UWB, OFDM, software-gedefinieerde radio, low-power/high-performance 
CPU’s en draagbare computer-perifere toestellen die als centraal platform zullen dienen voor 

                                                      
63 Voor 2G volstaan bv. zo’n 6000 masten, maar dat kan tot 20 of zelfs 40000 oplopen in de toekomst, aldus Base. 
Voor een 3G-dekking van 50% van de Belgische bevolking zullen tegen 2007 alvast 9000 masten nodig zijn (RMe, 
2005-07-22). 

D 
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een ‘global grid’ van informationele en multimediadiensten die toegankelijk zullen zijn via 
zichzelf configurerende toestellen en breedbandnetwerken, zo krachtig dat ze bij wijze van 
spreken iedere vierkante centimeter op deze planeet een eigen IP-adres zouden kunnen 
geven (Tanner, 2004: 4). Deze 4G komt daarmee in de buurt van het elders beschreven 
concept van ‘ubiquitous computing’ (cf. infra). Ook Shahin, Heinonen en Terzis (2002: 14) 
benadrukken dat deze 4G een volledige convergentie van netwerktechnologieën 
belichaamt: van PC tot mobiele telefonie, met inbegrip van PDA’s en andere technologieën 
die internettoegang bieden. 
 
Oorspronkelijk had men het over 4G als de weinig concreet afgebakende lineaire opvolger 
van 2G en 3G. Een visie waarin 4G als een ultrasnel mobiel en cellulair breedbandnetwerk 
beschouwd wordt dat moeiteloos datasnelheden van 100 Mbit/s moet garanderen en, de 
lineariteit respecterend, later in de tijd zou komen dan 3G (Björkdahl, Bohlin, Lindmark, 2004: 
73). Bovenstaande visies van onder meer Tanner (2004) en Shahin, Heinonen en Terzis 
(2002) maken echter duidelijk dat er omtrent deze 4G ook een tweede visie alsmaar 
prominenter wordt, nl. een visie waarin 4G niet als de lineaire opvolger van 3G wordt 
beschouwd, maar parallel als concurrent van 3G gezien wordt. In deze alternatieve visie staat 
4G dan voor een veelvoud van technologieën en standaarden (WLAN, Bluetooth, Home RF, 
UltraWide Band) die hetzij als aanvulling op, hetzij als concurrentie voor 3G zijn ontstaan. De 
belangrijkste technologie die volgens Björkdahl, Bohlin en Lindmark (2004: 73) onder deze 
alternatieve 4G-paraplu schuil gaat is de WLAN- (Wireless Local Area Network) of WiFi-
technologie (cf. infra): draadloze datacommunicatiesystemen als uitbreiding op, of alternatief 
voor de bekabelde (‘wired’) Ethernet LAN-netwerken binnen een geografisch beperkte 
locatie als een kantoorgebouw of een campus. Onder de telecomoperatoren zijn de 
meningen verdeeld omtrent deze WLAN(WiFi)-standaard. Sommigen zien deze als een 
bedreiging voor hun 3G; terwijl anderen het net als een zegen voor 3G zien (Björkdahl, 
Bohlin, Lindmark, 2004: 76). Onder diegenen die er positief tegenover staan, waren er anno 
2004 reeds 15 Europese mobiele operatoren die ‘publieke WLAN-netwerken’ hadden 
geïntroduceerd. 
 
Figuur: Europese operatoren die reeds een publiek WLAN-netwerk introduceerden vóór 2004 
 

Operator and service Country Launch date 
Swisscom Eurospot Gans Europa Maart 2003 

O2 Ireland Ierland Februari 2003 
France Telecom/Orange Frankrijk Februari 2003 

O2 Germany Duitsland Februari 2003 
Westel Mobile Hongarije December 2002 

T-Mobile Duitsland November 2002 
D2 Vodafone Duitsland November 2002 

Connex Romania Roemenië November 2002 
TDC Denmark Denemarken Juli 2002 
BT Openzone UK April 2002 

Telefonica Moviles Spanje Februari 2002 
T-Mobile Oostenrijk November 2001 

One/Ewave Oostenrijk Oktober 2001 
Telenor Mobile Noorwegen Februari 2001 

Sonera Finland Juni 2000 
Telia Mobile Homerun Zweden Oktober 1999 

 
Vooral van de 802.16e- of WiMAX-standaard (cf. supra) wordt veel verwacht (Mourits, 2005-
02-15; Biesemans, 2005-06-10). Het toenemende belang van deze WiFi-technologie in de 
mobiele communicatie-sector zien we ook vertaald in de ontwikkeling van de mobiele 
telefoontoestellen: bv. de ‘Nokia 9500 Communicator’ die in 2004 op de markt is gebracht 
(Meeus, 2004-02-25: 16). Wie thuis draadloos internet heeft (via een router voor ADSL of 
kabel), kan dankzij de ingebouwde WiFi-technologie in deze Nokia 9500 Communicator zijn 
beeld en geluid via de oude vaste-netwerk-weg van het internet versturen in plaats van via 
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de duurdere optie van de mobiele netwerken. Buitenshuis blijft men echter wel aangewezen 
op de mobiele netwerken. 

 
In de aanloop naar deze 4G hebben sommigen het net als bij de overgang van 2G naar 3G, 
ook over tussengeneraties als 3.5G of super3G (Mourits, 2005-02-15; Pasveer, 2005-02-16). 
Met Super3G wordt de HSDPA-technologie of High Speed Downlink Packet Access-
technologie bedoeld die downloadsnelheden tot 15Mbps zou moeten kunnen garanderen. 
Deze HSDPA is louter een software-upgrade van het 3G-netwerk en vergt dus geen zware 
infrastructuurinvesteringen. Eind september 2005 claimde het Britse O2 op het eiland Isle of 
Man alvast het eerste werkende HSDPA-netwerk af te hebben (Mourits, 2005-11-09). Begin 
2005 was ook Ericsson HSDPA aan het testen in Stockholm, weliswaar beperkt tot snelheden 
van 5 Mbps. Begin 2006 maakte Dell ook bekend deze HDSPA-technologie in zijn notebooks 
te integreren om ook een telefoonfunctie met zijn draagbare computers te kunnen 
meegeven (Mourits, 2006-01-26). 
 
 
De ‘mobile devices’: nog sneller evoluerend dan de netwerken 
 

e meest fundamentele evolutie op het vlak van mobiele communicatie is ongetwijfeld 
die op het vlak van de netwerken. We baseerden ons dan ook op die evolutie als rode 

draad doorheen bovenstaande paragrafen. Daarin bleken de digitalisering en de toename 
van de transmissiesnelheid centraal te staan in de netwerkevolutie. We wezen er op dat deze 
factoren ook een toenemende convergentie en uitbreiding van stemgebaseerde naar 
meerdere vormen van datacommunicatie inluidden, en illustreerden dat reeds met een paar 
voorbeelden van nieuwe diensten of toestellen die op de markt zijn gebracht. We 
benadrukken hierbij dat het slechts om een ‘paar’ voorbeelden gaat, want de ontwikkeling 
op het vlak van de ‘mobile devices and services’ evolueert nog veel sneller dan die van de 
netwerken. Zo snel zelfs dat het aanbod op het vlak van deze mobiele communicatie 
ondertussen zo ruim en divers is geworden dat het voor de meeste gebruikers een 
onoverzichtelijk en onontwaarbaar kluwen is geworden. Slechts een minderheid is nog op 
de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van de nieuwste ‘gsm’s’. Nog minder 
mensen weten ook wat die nieuwigheden betekenen, laat staan dat ze er mee kunnen 
werken. MMS’en en foto’s maken gaat misschien nog net, maar hoeveel mensen die een 
GPRS- of WAP-ondersteunend toestel hebben zouden weten waarvoor dat dient en zouden 
het al eens gebruikt hebben? En dan hebben we het nog maar over het beperkte aanbod 
van 2G en 2.5G. Met de komst van de volgende derde generatie (3G) lijkt het voor de 
gebruiker al helemaal ‘te veel van het goede ‘ te worden. Hierboven haalden we reeds een 
aantal voorbeelden van applicaties aan die deze 3G mogelijk moet maken: 
videoconferencing, bankieren, live sportwedstrijden volgen, .... . In de 3G-studies nemen we 
een lijst van meer dan 30 applicaties in overweging (cf. infra), waarvan een aantal reeds 
geleidelijk geïntroduceerd werd nog voor 3G effectief operationeel was in Vlaanderen (lang 
niet alle applicaties vereisen immers 3G-capaciteit). Denken we maar aan MMS of 
microbetalingsdiensten (Meeus, 2005-02-17: 1).  
 
Ook 3G is met andere woorden een typische exponent van de hedendaagse ICT-omgeving: 
toenemende convergentie, miniaturisatie, multi-featured, etc ... Zowel op het vlak van 
toestellen als applicaties komt er een golf van innovaties op ons af. Zonder daarbij in detail te 
treden, proberen we deze te structureren langs een aantal trends die we in die evolutie 
kunnen waarnemen. Een eerste trend is bijvoorbeeld de vervrouwelijking van de modellen 
en diensten. Jonge, hoger opgeleide mannen gelden niet langer als het referentiepubliek 
voor innovaties op het vlak van mobiele communicatie. Vrouwen komen alsmaar meer op de 
voorgrond. Een tweede trend is die van het ganse ‘lifestyle’-gebeuren. Gsm’s of mobiele 
communicatietoestellen zijn meer en meer een uiting van een levensstijl, identiteit, imago en 
status geworden, en daar spelen ook de productontwikkelaars gretig op in. Verder wordt 
ook alsmaar vaker op het zoeken naar een ‘veiligheidgevoel’ ingespeeld via een aanbod dat 
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veelal gebaseerd is op de integratie van gps- en locatiesystemen in de toestellen. Naast de 
‘veiligheids’-toepassingen zorgt deze laatste ook voor een opvallende opmars van diverse 
‘location based services’. De meest prominente en overkoepelende trend is waarschijnlijk 
toch die van de toenemende convergentie. Het wordt alsmaar duidelijker dat mobiele 
communicatietoestellen meer worden dan een mobiel telefoontoestel dat ook een SMS’je 
toelaat. De convergentie met andere technologieën en diensten die voorheen duidelijk tot 
een andere communicatie- of technologiedomein behoorden, zijn nu plotseling in de 
zogenaamde ‘gsm’ of het mobiele communicatietoestel geïntegreerd.  
 
Wat de vervrouwelijking van de modellen betreft, is Samsung duidelijk één van de 
voorlopers. In navolging van Samsung zijn ook Motorola, NEC en Sony-Ericcson bijvoorbeeld 
snel met de productie van de zogenaamde ‘mosselschelpmodellen’ 
begonnen: de modellen die je volledig open en toe kan klappen 
(deCursor379, 2003-09-08: 6). Nokia zocht in zijn achterstand inzake deze 
mosselschelpmodellen zelfs een verklaring voor de daling van zijn 
wereldwijde marktaandeel van 34.6% naar 28.9% in het eerste kwartaal van 
2004 (Meeus, 2004-06-09: 20). Samsung ontwikkelde ook de LadyPhone, een 
gsm-toestel met ingelegde briljanten (cf. figuur), dat zowel de menstruatiecyclus als het 
streefgewicht van de gebruikster in de gaten houdt (Debruyne, 2004-01-22: 16). Andere 
versies van de Ladyphone bevatten een caloriemeter of make-up-spiegel. Siemens bracht op 
zijn beurt (juni 2004) een reeks ‘fashion phones’ op de markt (de lady phone Xelibri): een 
soort van poederdoos met een belfunctie in een prijsklasse van 250 à 300 Euro (N.N., 2004-
06-01: 18). 
 
Dat de mobiele telefoon in de loop der jaren een statussymbool en een uithangbord van een 
bepaalde levensstijl is geworden, blijkt onder meer uit de lancering van modellen die op 
specifieke doelgroepen zijn gericht of enkel een imago- of statusondersteunende functie 
hebben. Een extreem voorbeeld van deze trend is de in 2003 geïntroduceerde DBTEL 
2017A: een toestel van maar liefst €25000, belegd met 18-karaatsgoud en een diamant in 
het midden van de cover. Technologisch stelde het toestel echter weinig voor: geen MMS, 
geen digitale camera, zelfs nog geen kleurenscherm; maar het is een decadent 
statussymbool. Een ander voorbeeld is het in Nederland geïntroduceerde ‘mobiele merk’ 
‘ID&T MOBILE’ als resultaat van de samenwerking van operator Telfort en entertainment- en 
mediabedrijf ID&T (MarketingOnline, 2003-10-20a). Zowel prepaid als via abonnement richt 
dit merk zich op de dance-scene-levensstijl met onder meer toegang tot ringtones, MP3-
muziek, dancetracks via ID&T-radio, elektronische toegangsbewijzen en reserveringen, 
uitwisselen van party-foto’s, ... Op het laaste 3GSM-congres (2006, Barcelona) werd in het 
kader van deze levenstijl- en community-ondersteunde applicaties ook duidelijk dat 15 
operatoren de krachten gebundeld hebben voor de ontwikkeling van ‘instant messaging’-
diensten (WLE, 2006-02-14). 
 
Als gevolg van de koppeling van de mobiele telefoontechnologie en de gps-technologie gaat 
3G ook met de opmars van de zogenaamde ‘location based services’ (Bouwman et al., 2000: 
55) gepaard. Een speciale categorie daarvan zijn de veiligheidsapplicaties. In mei 2003 stelde 
de Antwerpse urgentiearts Luc Beaucourt bijvoorbeeld de door Base gecommercialiseerde 
Mobile Security Service voor: een mobiele telefoon (€800) met alarmknop (Belga, 2003-05-23: 
7). Via een ingebouwd gps-systeem kan de alarmcentrale onmiddellijk achterhalen waar men 
zich bevindt en kan men de politiediensten verwittigen. Andere voorbeelden zijn 
verkeersdiensten zoals de ‘TrafficLine’-dienst van het Britse O2 die info over files en 
werkzaamheden doorstuurt, aangepast aan de locatie waar de gebruiker zich bevindt 
(deCursor282: 2003-10-22: 5), etc ... . Ook de eerder aangehaalde Secufone voor senioren en 
Mymo voor jongeren horen in dit rijtje thuis (cf. supra). ‘Location-based services’ die minder 
met veiligheid te maken hebben, zijn de op Bluetooth-gebaseerde mobiele datingtechologie 
Serendipity (2004): op basis van een eigen profielbeschrijving en een profiel van gewenste 
‘partnereigenschappen’ wordt via Bluetooth een constante screening van de omgeving 
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uitgevoerd in een straal van zo’n 10 meter. Kruis je op café dan iemand die aan jouw profiel 
voldoet, dan word je verwittigd (Dupont, 2004-03-20).  
 
Met de trend van de toenemende convergentie doelen we zoals gezegd op de integratie of 
convergentie met andere technologieën en diensten die voorheen duidelijk tot een ander 
communicatie- of technologiedomein behoorden. De ondertussen bijna ‘standaard’ 
geworden integratie van ‘camera’s’ illustreert de convergentie met de sector van de digitale 
camera’s. De mobiele video- en televisie-applicaties illusteren de convergentie met de sector 
van de bewegende beelden; en met de MMS-diensten is het gsm-toestel ook op het kruispunt 
met de communicatie van grafische beelden aanbeland. De integratie van de alsmaar 
gesofisticeerder agenda-functionaliteiten leiden dan weer tot een geleidelijke convergentie 
met de pda-sector. Na een eerste reeks van zeer eenvoudige spelletjes, lijkt ook de 
convergentie met de volwaardige spelconsoles zich te hebben voltrokken. De beste illustratie 
van deze convergentie tussen mobiele telefoons en spelconsoles totnogtoe is de (weliswaar 
geflopte) Nokia N-Gage (Mijlemans, 2004-05-13: 12). Naast de convergentie met de camera, 
de pda en de spelconsole, is ook de convergentie met de technologie van de digitale 
muziekspelers ingezet. Hierdoor wordt de mobiele telefoon meteen ook een duidelijke 
concurrent voor de draagbare digitale muziekspeler, waarin we twee stromingen moeten 
onderscheiden: de muziekspelers à la iPod met harde schijf die duizende nummers 
aankunnen; en een recentere lichtere generatie op basis van geheugenkaartjes die slechts 
enkele tientallen tot hondertallen nummers kunnen bewaren (Meeus, 2004-10-09b: 41). 
Vooral op het vlak van deze laatste dreigt de ‘mobiele telefoon’ voor concurrentie te zorgen. 
De betere mobiele telefoon-modellen hebben sedert eind 2004 reeds de mogelijkheid om 
een CompactFlash-, Secure Digital- of een ander geheugenkaartje te slikken (het type 
geheugenkaartjes dat we ook in de digitale camera stoppen), waardoor deze mobiele 
telefoons eenzelfde opslagcapaciteit hebben als de lichting MP3-spelers met Flash-geheugen 
(Meeus, 2004-10-09b: 41). Aanvankelijk hadden die mobiele telefoons nog een duur 
prijskaartje, maar ondertussen hebben de meeste mobiloonfabrianten betaalbare ‘muziek-
gsm’s op de markt: Sony Ericsson gebruikt zelfs het oude Walkman-logo voor zijn W800i (30u 
bruikbaar als muziekspeler, geheugenstick van 512 MB en MP3 en AAC ondersteunend) 
(Biesemans, 2005-03-01). Motorola heeft (in samenwerking met Apple) met de RAZR en de 
ROKR twee iTunes-compatibele toestellen op de markt (Vandenabeele, 2005-11-18; 
Vanbrussel, 2005-09-17: 9). Met de ‘muziekspeler met telefoonfunctie’ van Apple zien we dat 
ook de reactie van de producenten van muziekspelers niet uit blijft, en beide sectoren steeds 
dichter naar elkaar toe groeien.  
 
Een verdere greep uit het aanbod van innovaties op het vlak van deze mobiele 
communicatietoestellen- en diensten zijn de door PsiNT uitgebrachte IRemote-software voor 
Nokia-telefoons die het mogelijk maakt om het gsm-toestal als zapper of afstandsbediening te 
gebruiken voor zo’n veertig types van hifi- en videotoestellen (deCursor359, 2003-04-17: 8); 
de pen met ingebouwde gsm (N.N., 2004-03-17: 17), de walkietalkie-functie of een ‘push-to-
talk’-functie die eind 2003 door Nokia werd geïntroduceerd op basis van GPRS- en VoIP-
technologie, en een combinatie inhoudt van gewone telefoongesprekken, een 
antwoordapparaat, een walkietalkie en een geluids-MMS (deCursor385, 2003-11-19b: 9).  
 
 
En wat met satellietcommunicatie? 
 

et is ook belangrijk het onderscheid te maken tussen ‘mobiele telecommunicatie’ en 
‘satellietcommunicatie’. De eerste maakt immers gebruik van de lage etherfrequenties, 

terwijl satellietcommunicatie zich op de hogere frequenties beroept. Beiden hebben echter 
hun voor- en nadelen. Lage frequenties (bv. radio op AM, of de banden tussen 600 en 1800 
kHz) kunnen makkelijker door muren en gebouwen dringen (Bouwman et al., 2000: 54). De 
hogere (satelliet)frequenties hebben het nadeel dat ze snel hinder hebben van hoge bomen, 
gebouwen of zware regenval en bewolking. Algemeen geldt dat hogere frequenties over 
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een grotere bandbreedte beschikken en bijgevolg beter geschikt zijn voor het ‘hogere 
capaciteitstransport’. Verder onderscheiden de mobiele communicatiesystemen zich ook van 
de satellietsystemen door hun cellullaire structuur (cf. supra) (Bouwman et al., 2000: 54). 
Satellietsystemen van hun kant zenden signalen door of dienen als relaispunten voor verkeer 
met hoog volume dat van punt naar punt verloopt. Naast vaste diensten als televisie (cf. 
supra) kan deze satellietcommunicatie ook mobiele telefonie omvatten. Satelliettelefonie is 
complementair met aardse mobiele netwerken. Het meest ambitieuze initiatief dat op het 
vlak van deze mobiele satelliettelefonie is genomen, is wellicht het Iridium-project van 
Motorola. Iridium maakt gebruik van een constellatie 77 low earth orbit (LEO’s) satellieten64, 
die op een hoogte van 1000km rond de aarde cirkelen (Lockwood, 1995: 352). De bedoeling 
was via een wereldwijd hogecapaciteitsnetwerk via satelliet een breedbandige toegang (10 
tot 50 Mbit/s) tot datanetwereken aan te bieden (’internet in the sky”) (Bouwman et al. 2000: 
57). Aangezien de kost van dit mobiele satellietnetwerk zo’n drie tot tienmaal hoger lag dan 
voor telefoneren via de klassieke terrestriële cellulaire telefonie (naast de maandelijkse 
abonnementskost), werden de inkomsten vooral verwacht in landen waar deze laatste 
minder ontwikkeld was (bv. ontwikkelingslanden, ...). Anno 1995 verwachtte men tegen 
2001 1.8 miljoen abonnees, tegen 2006 zelfs 2.8 miljoen (Lockwood, 1995: 356). 
Ondertussen weten we dat deze doelstellingen nooit werden bereikt, en dat ook dit Iridium-
project een ICT-innovatie is die op een ontgoocheling uitdraaide.  
 

Conclusie 
 

Met de digitalisering en de tweede generatie mobiele telefonie kreeg de gebruiker de kans 
tijd- en ruimtegebonden beperkingen te overstijgen en kende de mobiele 
communicatiesector een ongekende groei. Met in België bijvoorbeeld reeds meer dan 8 
miljoen adopters is de markt van de mobiele communicatie (althans in zijn 2G-gedaante) op 
zijn verzadigingspunt gekomen. Dat neemt echter niet weg dat men aan de aanbodzijde 
geen groeimarge meer ziet. De gebruiker wordt met alsmaar meer toestellen en diensten 
overspoeld, en met de derde en vierde generatie voor de deur lijkt het aanbod voor die 
gebruiker al helemaal onnavolgbaar te worden. Eind 2005 kenden we in België de 
‘bescheiden’ introductie van deze derde UMTS-generatie. 
 

Ook in de markt van de mobiele communicatie herkennen we duidelijk alle karakteristieken 
die de huidige ICT-samenleving typeren. De digitalisering en toenemende 
transmissiesnelheid zorgen voor een exponentiële toename aan aanbodzijde, waardoor de 
gebruiker met alsmaar kleinere en meer ‘multi-featured’ innovaties wordt geconfronteerd, 
die bovendien een alsmaar korter leven beschoren zijn (sommigen spreken van een 
gemiddelde levensduur van 18 maanden voor een ‘gsm’-toestel). De technologische 
ontwikkelingen zorgden voor de uitbreiding van ‘voice’ naar ‘data’ en van ‘communicatie’ 
naar ‘content’, en brachten de technologie van mobiele telefonie en communicatie daarmee 
definitief in het convergentietijdperk. De toestellen van de laatste jaren illustreerden onder 
meer de convergentie met de domeinen van de radio, de pda, de spelconsole, de 
muziekspeler en momenteel ook die van de televisie. Zeker vanaf 3G kunnen we spreken 
van een definitieve ontvlechting van het lagenmodel en een alsmaar verdergaande 
convergentie. 
 

Technologisch gezien bestaat er voor de aanbodzijde in ieder geval nog een enorme 
groeimarge in de markt van de mobiele communicatie. De grote vraag blijft in hoeverre de 
vraagzijde dit kan en wil volgen; en in hoeverre de gebruiker nog groeimarge heeft. Het 
toenemende aantal falingen (WAP, Nokia N-Gage, ....) in het huidige aanbod doet immers 
vermoeden dat het voor de gebruiker nu al soms ‘te veel van het goede is’.  

                                                      
64  Het atoomnummer voor het element Iridium is 77, vandaar de naam Iridium-netwerk 
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2.3.1.3. Radio en Muziek 

et radio en muziek zitten we bij de klankgebaseerde communicatie. De 19de-eeuwse 
experimenten van Hertz en Marconi zorgden ervoor dat elektromagnetische signalen 

(zoals radiogolven) via zogenaamde ‘ontvangers’ konden worden gecapteerd en verstuurd. 
Veranderingen in de sterkte of de golflengte (“modulatie”) van het uitgezonden signaal 
kunnen in de ontvanger worden gereproduceerd (“demodulatie”), waardoor het mogelijk 
werd informatie draadloos over vrij grote afstand over te brengen. Kort na de eerste 
telegrafische toepassingen (SOS-signalen, Morse-code, ...) van deze technologie, kende ze in 
het begin van de 20ste eeuw (Parijs (1908) en VS (1906)) de eerste geslaagde toepassingen 
voor radio-uitzendingen. In België was het tot 1923 wachten op de eerste radio-
uitzendingen. Naast een constante verbetering van klankkwaliteit en modulatietechnologie, 
is ook aan de basistechnologie voor klankoverdracht weinig veranderd gedurende de laatste 
100 jaar. Let wel: dit geldt enkel voor de technologie inzake ‘radio-ontvangst’. In 
tegenstelling tot deze ontvangsttechnologie, kenden de technologieën voor het opnemen 
en het afspelen van klankgebaseerde communicatie echter wel een grondige evolutie 
(Dejonghe, De Bens, 2004: 15). De transistortechnologie bijvoorbeeld, maakte de radio 
draagbaar en integreerbaar in de wagen. Met de grammofoonplaat, de audiocassette en de 
CD werd ook vooropgenomen muziek afspelen mogelijk. Net als bij de andere technologie-
categorieën vielen ook hier zowel successen als falingen te onderscheiden. De audio-
compact-cassette en de walkman kenden bijvoorbeeld een groot succes, terwijl de DCC 
(Digital Compact Cassette) of de DAT (Digital Audio Tape) een grote tegenvaller werden. 
Ook de MiniDisc loste nooit de hoge verwachtingen in, maar bleef toch een poos als 
nichemarkt overeind (Dejonghe, De Bens, 2004: 245). In 2004 introduceerde Sony zelfs een 
nieuwe generatie MiniDisc, nl. de Hi-MD met een grotere opslagcapaciteit van 1 gigabyte; 
maar ook deze Hi-MD kende een tegenvallende adoptie (Pasveer, 2005-03-03). In het 
voorjaar van 2005 poogde Sony deze Hi-MD aantrekkelijker te maken door een uitbreiding 
van de functionaliteiten: de Hi-MD fungeert nu ook als opslagmedium voor digitale foto’s en 
voor MP3’s zonder dat daar eerst een speciale conversie voor nodig is. Als exponenten van 
de gedigitaliseerde audio-markt focussen we ons verder vooral op de evolutie naar DAB en 
vooral MP3. Voor de digitalisering van de dragers voor audio en muziek verwijzen we naar 
de paragrafen over de ‘CD-familie’ in dit hoofdstuk. 

2.3.1.3.1. DAB 

AB staat voor Digital Audio Broadcasting of de gedigitaliseerde vorm van radio. In 
tegenstelling tot de traditionele vorm van radio, die zich op analoge signalen via AM- of 

FM-golven baseert, gebruikt een DAB-radiozender digitale signalen. In plaats van de klassieke 
analoog gemoduleerde geluidsgolf worden er datapakketjes verzonden. Het verschil met de 
digitale internetradio (of digitale muziekkanalen in het DTV-aanbod) is dat de datapakketjes 
bij deze laatste via de bekabelde internetaansluiting verstuurd worden, terwijl die pakketjes 
via DAB draadloos worden verstuurd via een zendstation op aarde of via een satelliet. Aan 
aanbodzijde worden als voordelen vooral de betere kwaliteit van het geluid, de grotere 
keuze, de gebruiksvriendelijkheid en de extra randinformatie (naam van de artiest, 
telefoonnummers, sportuitslagen, headlines van het nieuws, ....) benadrukt (www.dab.be).  
 
De belangrijkste ‘enabling technologies’ achter deze digitale radio zijn het Musicam-
audiocompressie-algoritme en de digitale modulatietechniek COFDM. Het Musicam-
compressiealgoritme is vergelijkbaar met MP3 (Dejonghe, 2004: 24) en is dus een vorm van 
MPEG-compressie, meer bepaald MPEG Audio laag 2 (N.N., 2004-04-05a, www-document). 
Met het ‘multiplexen’ van de klanksignalen wordt digitalisering en samenvoeging van die 
signalen tot één digitale stroom bedoeld (Dejonghe, 2004: 24). De technologie die daarvoor 
wordt gebruikt is COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex). Terwijl een FM-
signaal uit slechts één draaggolf bestaat (één frequentie komt overeen met één radiostation), 

M 

D 
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telt CODFM op dezelfde frequentie 1.536 individuele draaggolven. Elke golf heeft een 
beperkt informatiedebiet en is dus minder gevoelig voor storingen. COFDM maakt het ook 
mogelijk om verschillende programma’s op dezelfde frequentie uit te zenden, waardoor het 
beschikbare radiospectrum efficiënter benut wordt. De DAB-zendstations van een bepaalde 
omroep kunnen daardoor allemaal op exact dezelfde frequentie uitzenden - in tegenstelling 
tot FM-programma’s, waar men zowat in elke provincie op een andere frequentie moet 
afstemmen om een bepaald programma te ontvangen (N.N., 2004-04-05a, www-document). 
Precies in het feit dat DAB de omroepen toelaat radio veel efficiënter uit te zenden (in 
vergelijking met het gemengde FM- en AM-zenderpark), ligt de reden voor de opvallende 
DAB-publiciteitscampagne van de openbare omroep halverwege 2004 (Dejonghe, 2004: 
28). Via een netwerk van middelkrachtige zenders maakt DAB het hen immers mogelijk om 
over een uitgebreid gebied een groot aantal zenders en programma’s aan te bieden aan een 
relatief lage kost. Dejonghe (2004: 28) besluit dan ook dat ‘het DAB verhaal geen fait divers 
is, maar een project waar grote commerciële belangen op het spel staan. In Vlaanderen is het 
verlangen van de VRT groot om een communicatie-activiteit te kunnen ontwikkelen waarbij 
zij onafhankelijk kan zijn van de alomtegenwoordige kabeldistributie. Maar of de modale 
radioluisteraar daar oren naar heeft en zijn radiotoestel massaal zal dumpen zoals in de 
publiciteitspotjes van de VRT gesuggereerd werd, is natuurlijk een andere vraag ... 
(Dejonghe, 2004: 28). 
 
Ook DAB is met andere woorden een technologie die door de aanbodzijde wordt 
opgedrongen, zonder dat daar aan de gebruikerszijde vraag (pull) naar is. Dejonghe (2004: 
26) licht zijn scepsis verder toe aan de hand van de volgende argumenten: voor het 
tijdsgebonden en plaatsgebonden radio luisteren in de thuisomgeving zal de gebruiker niet 
eens het verschil merken tussen de klankkwaliteit van DAB en de radio-ontvangst via FM-
antenne of kabel. Voor het mobiel luisteren in de wagen levert DAB wel een duidelijk betere 
ontvangst, en blijft de kwaliteit ook perfect bij zwak signaal (N.N., 2004-04-05c, www-
document), maar het is het ten zeerste de vraag of dit voor de gebruiker een voldoende 

argument zal zijn om zich een nieuw DAB-toestel te kopen (vandaag toch nog 
steeds in de ruime prijsvork rond 250 à 300 Euro) 
(www.dab.be). Dat men voorlopig zelfs aan de kant van de 
consumenten-electronica niet volledig overtuigd is van het 
DAB-potentieel, mag misschien blijken uit het feit dat de 
grote namen als Philips en Sony zich voorlopig opvallend stil 

houden op deze markt (tenzij in hun peperdure high-end segment) (N.N., 2004-04-05d, 
www-document), en dat het vooral kleine onbekende namen zijn (Sangean, Bush, ...) die zich 
hier profileren. Naast deze huis-, tuin- en keukenontvangers (cf. figuren), zijn er ook nog de 
digitale radio-ontvangers in zakformaat en de digitale autoradio’s. Voorlopig lijkt DAB enkel 
in Groot-Brittannië een klein succes te zijn (penetratie rond de 2% in 2004, toch gestegen 
naar zo’n kleine 10% begin 2006), dat enkel te wijten zou zijn aan het grote aantal specifieke 
diensten en thematische en lokale zenders dat beschikbaar is (Dejonghe, 2004: 27). 

Bush TR 2003 

Sangean DPR-15 

http://www.dab.be/


Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 
 

 
Deel 2: ICT in de praktijk: situatieschets van de hedendaagse ICT-omgeving 

100 

In Vlaanderen zenden voorlopig enkel de radiozenders van de openbare omroep op DAB uit. 
De commerciële zenders houden zich voorlopig nog afzijdig en vinden het gevaarlijk, aldus 
Dejonghe (2004: 24), om ‘uit de hand van de grote heren kersen te eten’. De VRT zendt al 
sinds september 1997 uit op DAB en heeft voldoende geïnvesteerd in het DAB-netwerk om 
ontvangst in praktisch gans Vlaanderen mogelijk te maken. Sinds 1999 wordt op de 
frequentie 223,936 MHz een ‘ensemble’ aangeboden van vijf radioprogramma’s, een kanaal 
met uitsluitend klassieke muziek en Radio 
Vlaanderen Internationaal (Dejonghe, De Bens, 
2004: 248). Maar pas sinds 2004 is de openbare 
omroep het systeem zwaar aan het promoten. Die 
marketingcampagne viel samen met de introductie 
van een nieuwe generatie DAB-ontvangers die 
gemakkelijker te bedienen en vooral goedkoper zijn 
dan hun voorgangers (nog steeds 250 à 300 euro) 
(N.N., 2004-04-05b, www-document). Met een DAB-
ontvanger kunt u vandaag de dag luisteren naar 
alle traditionele VRT-programma’s. Ook de 
middengolfzenders Radio Vlaanderen Internationaal 
en 927 Live worden via DAB uitgezonden. Drie 
radionetten zijn alleen op DAB te ontvangen. Twee 
daarvan zijn muziekjukeboxen: Donna Hitbits met 
non-stop popmuziek, en DAB Klassiek (nu Klara 
Continuo) dat continu klassieke muziek uitzendt. Het derde DAB-net is een zegen voor wie 
niet stipt op het uur in de wagen stapt en toch meteen het nieuws wil beluisteren: op 
Nieuws+ wordt het recentste radiojournaal herhaald.  Bijgevoegde tabel geeft een overzicht 
van de verschillende DAB-zenders van de VRT (bron: 
http://www.zdnet.be/dossiers.cfm?id=35442&eid=31456). 

2.3.1.3.2. MP3 

ij de toelichting van de digitalisering als ‘enabling technology’ en drijvende kracht achter 
de evolutie naar de huidige ICT-omgeving hadden we het onder meer over het 

baanbrekende werk van de MPEG- of Motion Picture Expert Group op het vlak van 
compressiestandaarden en –algoritmen voor audio en video. In het licht van deze paragrafen 
omtrent ‘digitale audio’ heeft één van die ontwikkelde algoritmen een enorme impact 
(gehad), nl. de MPEG 1, laag 3, beter bekend onder zijn MP3-afkorting (Bouwman et al, 2000: 
38; Dejonghe, De Bens, 2004: 246). Niettegenstaande deze MP3-standaard ontwikkeld werd 
als standaard voor multimediatoepassingen (bv. computerspelletjes) voor PC’s, kende deze 
MP3-technologie zijn voornaamste toepassing in het (illegaal) beschikbaar stellen van muziek 
via het internet. Deze MP3-technologie liet immers toe de grootte van muziek- of 
audiobestanden meer dan 10 maal te verkleinen zonder een beduidend kwaliteitsverlies. Via 
illegale peer-to-peer-netwerkdiensten als het ondertussen aan banden gelegde Napster, 
maar ook andere illegale downloaddiensten als KaZaa of Limewire, werd deze MP3-
technologie razend populair onder de jongere internetgebruikers omdat die technologie hen 
plotseling toegang gaf tot een gigantisch arsenaal aan muziekbestanden. Deze ‘illegale’ 
evolutie bezorgde de muziekindustrie daarentegen menig grijze haren omdat deze zijn 
inkomsten jaar na jaar door de neus geboord zag, maar zorgde tegelijk voor een creatie van 
een nieuwe consumentenelektronica- of ICT-markt, nl. die van de MP3-spelers en de daaraan 
gekoppelde ‘legale’ downloadsites. 
 
Met de introductie van de MP3-speler met een ingebouwde harde schijf (5Gigabyte, 1000 
liedjes, €39965) - de iPod van 2001- creëerde Apple een ware revolutie in de markt van 

                                                      
65 Deze eerste iPodversie was enkel compatibel met Mac. Pas vanaf 2002 ook compatibelmet Microsoft. 

B 
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digitale muziekspelers66. Snel volgden ook concurrenten als Tulip/Commodore (de ‘e-Vic’), 
Philips (de ‘JukeBox’) of Dell (de ‘DJ’) elk met hun eigen type digitale muziekspeler, met een 
harde schijf van 20 GB of meer. De iPod blijft echter de onbetwiste marktleider: begin 2006 
had de iPod reeds de kaap van 50 miljoen verkochte exemplaren in zicht (Ballegeer, 2006-01-
24). Elk van deze kleine67 en mobiele toestellen kan op eender welk 
stereosysteem worden aangesloten en levert op die manier een 
bulkvolume aan muziek dat de traditionele drager (de CD) niet kan 
voorleggen. Bij Apple bleef men ondertussen niet stilzitten. In april 
2004 werd de iPod Mini als een kleinere, kleurrijke en minder 
krachtige versie van zijn grote broer op de markt gebracht voor 
zo’n 299 euro. Deze was vooral bedoeld om de concurrentie aan te 
gaan met de ‘tweede lichting’ van muziekspelers op basis van 
geheugenkaarten (ipv harde schijf) (cf. infra). In vergelijking met de 
geheugenkaarten die ‘slechts’ een paar cd’s aankunnen bevat deze 
iPod Mini wel nog steeds een harde schijf die zo’n 1000 nummers kan opslaan (Rme, 2004-
01-08: 16). In oktober 2004 volgde ook de iPod Photo, een nieuwe versie van de populaire 
muziekspeler die over een kleurenschermpje beschikt en de gebruiker in staat stelt om eigen 
foto’s en album art te bekijken terwijl hij zijn muziek afspeelt (Meeus, 2004-10-28: 13). In 2005 
volgde een ‘vijfde generatie’ iPod met een iets groter schermpje dat ook in staat is 
videofilmpjes af te spelen (via iTunes zijn dan ook afleveringen van Lost of Desperate 
Housewives te downloaden) (Meeus, 2005-10-13: 3; Biesemans, 2005-11-22). 
 
Apple had ook een imago van ‘ethiek-hoog-in-het-vaandel-te-dragen’ hoog te houden; en 
omdat het ook het belang van content besefte voor het welslagen van zijn muziekspelers, 
kwam Apple tot het oprichten van zijn eigen legale content- of MP3-winkel, ‘iTunes Music 
Store’ genaamd (april 2003), waar de gebruiker op een legale manier liedjes kan 
downloaden tegen een prijs van €0.99 per nummer. Na de VS, Frankrijk, Duitsland en Groot-
Brittannië, volgde in oktober 2004 ook in België de introductie van deze  virtuele 
muziekwinkel (Meeus, 2004-10-28: 13). In het zog van deze iTunes-muziekwinkel volgden 
ook andere initiatieven van andere spelers zoals Sony met de ‘Sony Connect’-muziekwinkel. 
 
Dat de markt van MP3-spelers ook in België ‘booming’ is, blijkt onder meer uit de 47600 MP3-
spelers die in de eerste helft van 2004 reeds verkocht waren (Meeus, 2004-10-09b: 41) (wat 
10x meer is dan in dezelfde periode het jaar daarvoor). Maar ook een vluchtige blik rondom 
ons leert dat de digitale muziekspelers en de ‘oortjes’ alsmaar nadrukkelijker in het 
straatbeeld aanwezig zijn. Met wereldwijd een aandeel van meer dan 60% in de markt van 
MP3-spelers met harde schijf, was Apple eind 2004 autoritair marktleider (Rme, 2004-10-15: 
16). De snelle groei en het succes van de iPod wordt door velen verklaard aan de hand van 
de strategische keuze van Apple om zijn iPod- en iTunes-technologie niet open te stellen voor 
de concurrentie68, wat op zijn beurt aan de koppigheid van Sony doet herinneren in de VCR-
historie, en daardoor de vraag doet rijzen of Apple’s iPod daarmee geen ‘tweede Betamax’ 
dreigt te worden (Meeus, 2004-10-09: 41; 2004-10-28: 13). Het lijkt immers logisch dat 
platenmaatschappijen liever samenwerken met technologiespelers die zoveel mogelijk keuze 
aan de consument laten en met downloaddiensten die nummers aanleveren die via 
verschillende toestellen werken. Bij Apple maakt men zich echter sterk via de juiste 
strategische partnerschappen (HP, Motorola, ...) niet met dit probleem te zullen 
geconfronteerd worden (Meeus, 2004-10-28: 13).  

                                                      
66 Velen gaan er echter verkeerdelijk van uit dat deze iPod de eerste MP3-speler met harde schijf was. Twee jaar 
eerder (1999) waren zij (zonder ruchtbaarheid) daar echter reeds in vooraf gegaan door Hango met de PJB-100. 
67 Qua grootte ergens tussen pda- en walkman-formaat. 
68 De iTunes-winkel van Apple hangt de AAC-standaard aan. De Apple iPod’s ondersteunen zowel AAC als MP3 
automatisch, maar iTunes- of AAC-nummers kunnen op MP3-spelers van andere merken niet automatisch worden 
afgespeeld 

Apple iPod 
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Ondertussen is naast de muziekspelers met harde schijft ook een nieuwe 
lichting van digitale muziekspelers opgestaan, nl muziekspelers op basis van 
een Flash-geheugen (cf figuur). Deze laatste zijn stukken goedkoper dan de 
muziekspelers met ingebouwde harde schijf, maar hebben ook minder 
opslagcapaciteit. Deze muziekspelers bevatten immers geen harde schijf, 
maar een speciale opslagchip die slechts het equivalent van een paar cd’s 
aankan69. Deze nieuwe lichting van muziekspelers vormt dan ook niet 
onmiddellijk een bedreiging voor de muziekspelers met harde schijf, maar 
krijgt ondertussen wel concurrentie vanuit de hoek van de mobiele telefonie (Meeus, 2004-
10-09b: 41). De betere mobiele telefoonmodellen zijn sedert 2004 immers ook in staat een 
CompactFlash-, Secure Digital- of een ander geheugenkaartje te slikken, waardoor deze 
mobiele telefoons eenzelfde opslagcapaciteit hebben als de lichting MP3-spelers met Flash-
geheugen. Radio via de mobiele telefoon (bv. Nokia 6610) bestaat reeds langer, maar ook 
MP3’s vinden op die manier hun weg naar de mobiele telefoon. Apple sloot daarom een 
samenwerkingsakkoord met mobilofoniefabrikant Motorola om de toekomstige mobiele 
telefoons van Motorola compatibel te maken met Apple’s muziekprogramma iTunes. Ook 
Microsoft en Nokia sloten in dit verband een samenwerkingsverband om elkaars 
muziekstandaarden te ondersteunen in de hoop op die manier de nieuwe markt van de 
mobiele muziekdownloads in hun voordeel open te breken (Rme, 2005-02-16: 3). Apple sluit 
ook niet uit dat er nog bijkomende overeenkomsten met andere mobilofoonfabrikanten 
volgen. Apple mikt met deze overeenkomsten vooral op de concurrentie met de Flash-MP3-
spelers. Voor de concurrentie met de harde schijf-MP3-speler (en dus de eigen iPod-markt) 
ziet Apple hierin geen gevaar (Meeus, 2004-10-09). Voorlopig heeft Apple daar misschien 
geen reden toe, maar een aantal ontwikkelingen lijken er toch op te wijzen dat de mobiele 
telefoon een serieuze concurrent wordt van de harde schijf-MP3-speler: (a) voorlopig is de 
computer nog steeds het enige kanaal dat toelaat de digitale muziekbestanden te 
downloaden. De nieuwe generatie mobiele telefonie UMTS zal echter ook toelaten om via de 
mobiele telefoon digitale muziek binnen te halen. (b) Daarnaast verbetert ook de 
opslagcapaciteit van het mobieltje zienderogen. Anno 2004 werken fabrikanten als IBM en 
Hitachi reeds aan een harde schijf ter grootte van een muntstuk, wat de opslagcapaciteit 
voor MP3’s in de mobiele telefoon zou gelijk stellen aan die van de draagbare muziekspelers. 
Niettegenstaande Apple de op de geheugenkaartjes-gebaseerde muziekspelers lang niet als 
‘echte’ concurrentie beschouwde voor de ‘harde-schijf-muziekspelers’, is daar blijkbaar toch 
verandering in gekomen. Daar waar men de concurrentie met ‘muziekspelers op basis van 
geheugenkaartjes’ aanvankelijk dacht te kunnen aangaan met lichtere 
iPod-versies als de iPod Mini, introduceerde men later ook de Flash-
gebaseerde iPod nano en de iPod Shuffle, een zeer kleine variant van 
zijn core product, niet op basis van een harde schijf, maar op basis van 
geheugenkaartjes. Deze iPod Shuffle bestaat in twee versies: de lichtste 
aan 99 Euro, de iets zwaardere versie (1 Gigabyte, 240 nummers) aan 
149 Euro.  
 
Totnogtoe hadden we het over deze digitale audiomuziek, MP3-muziek en –spelers, alsof 
digitale audio en MP3 automatisch hetzelfde zijn. In tegenstelling tot wat velen denken en 
wat bovenstaand overzicht ook zou doen vermoeden, is de MP3-standaard niet de enige 
standaard op het vlak van digitale audio. Naast (1) de MP3-standaard die vooral gebruikt 
wordt voor het kopiëren van CD’s en de illegale verspreiding via het internet, is er immers 
ook (2) de AAC-standaard van o.m. Apple, (3) de WMA-standaard van o.m. Microsoft, en de 
(4) ATRAC-standaard van o.m. Sony. Momenteel is de MP3-standaard wel nog de meest 
gebruikte standaard, maar als de betaalde digitale downloads in de toekomst de 
belangrijkste digitale distributievorm van muziek zijn, kan het problematisch worden. 
Afhankelijk van de standaard die de meest populaire downloadsite aanhangt, zal dan het 
succes van de muziekspelers bepaald worden. Want iemand die zijn liedje van de iTunes 
                                                      
69 Deze tweede generatie MP3-spelers is ook een stuk kleiner: de grootte van een kleine dikke stift, of een pakje 
kauwgom. In het straatbeeld of op de trein zien we die vaak opgespeld op de jas of de trui. 

iPod Shuffle 
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Music Store (AAC-standaard) heeft, zal dat moeilijk meteen op andere toestellen kunnen 
afspelen, en omgekeerd zal iemand die een liedje heeft van een website die Microsofts WMA-
standaard gebruikt, dat niet kunnen afspelen op zijn iPod (Meeus, 2004-10-09: 41). Het ziet er 
dan ook naar uit dat er oorlog op komst is in de muziekindustrie. De dominante situatie van 
Apple zou dan wel eens snel kunnen overgaan naar een situatie waarin de balans in het 
voordeel van een speler als Sony (die de ATRAC-standaard aanhangt) (Biesemans, 2005-03-
03) gaat overhellen. Eind 2004 werkte Sony immers aan een fusie met platenmaatschapprij 
BMG, waardoor die 25% van de platenindustrie in handen zou krijgen. Hiermee heeft Sony 
alvast een serieuze troef in handen om de consument naar zijn downloaddienst Sony 
Connect te lokken (anno 2004 nog niet actief in EU) en daarmee ook naar Sony’s eigen Vaio 
of Walkman-muziekspelers (Meeus, 2004-10-09: 41). Een oorlog die, zo lijkt het, opnieuw had 
kunnen voorkomen worden indien de industrie op voorhand een standaard had 
afgesproken voor digitale muziek. 
 
Parallel met de opgang van de MP3-technologie en (illegale) verspreiding via het internet, 
staat de neergang van de inkomsten van de ‘legale’ muziekindustrie. Dankzij ‘illegale 
downloaddiensten’ als Napster en KaZaa ging de CD-verkoop sedert 2000 immers 
systematisch en fors achteruit. Sedertdien zoekt de muziekindustrie dan ook koortsachtig 
naar een manier om de internetpiraterij in te dammen. Een hele rist initiatieven (processen 
van platenmaatschappijen en artiesten als Metallica tegen Napster & co of zelfs tegen 
gebruikers ervan, initiatieven van IFPI of muziekindustrie zoals het zelf op het internet 
plaatsen van halve nummers, nummers met storingen, etc..., of ook initiatieven als MusicNet 
en PressPlay) haalden allemaal weinig uit. Met iTunes of de iTunes Music Store van Apple lijkt 
daar verandering in te komen (Naânaï, 2004-12-20: 1). Sinds deze virtuele muziekwinkel in 
april 2003 zijn deuren opende, is het een succesverhaal. Tegen het einde van datzelfde jaar 
waren reeds 25 miljoen nummers verkocht aan internetgebruikers die op zoek zijn naar 
goedkope en legale muziekbestanden. iTunes lijkt dus het eerste succesvolle initiatief te 
worden dat er in slaagt zowel tegemoet te komen aan de auteursrechten-eis van de 
muziekindustrie, als de vraag van de consumenten naar goedkope, onmiddellijk beschikbare 
en gebruiksvriendelijke muziekbestanden. Het principe van de iTunes Musicstore is 
eenvoudig: voor minder dan 1 dollar per nummer kan elk nummer gedownload worden. 
Deze nummers kunnen gekozen worden uit een muziekcatalogus die meer dan 400000 
nummers bevat, ouders kunnen beroep doen op de ‘allowance’-dienst om het 
aankoopkrediet van hun kinderen in te perken, … . De gedownloade nummers kunnen dan 
op pc (Windows of Macintosh) worden beluisterd of op een Apple iPod. Aan deze 
liedjeswinkel lijkt er voor Apple echter niet veel winst te zitten: per nummer gaat 65 cent 
sowieso naar de platenmaatschappijen en zo’n 25 cent naar onkosten. Als je weet dat een 
nummer voor minder dan één euro te downloaden is, wordt al snel duidelijk dat de 
winstmarges wel erg klein zijn. Toch zijn deze muziekwinkel van Apple en ook de andere 
muziekwinkels een goede zaak voor de technologieproducenten omdat zij de verkoop van 
de MP3-spelers drijven. Ook voor de muziekindustrie zijn ze uiteraard een goede zaak omdat 
deze legale muziekwinkels het eerste initiatief zijn dat terug hoop heeft in de strijd tegen de 
piraterij. Ook uit het Digital Music Report 2006 van het IFPI bleek de digitalisering van de 
muziek niet noodzakelijk een negatieve evolutie voor de muzieksector in te houden (WLE, 
2006-01-19). In 2005 verdrievoudigde de verkoop van digitale muziek via internet en gsm. 
Wereldwijd stegen de inkomsten voor de platenmaatschappijen van 380 miljoen naar 1,1 
miljard dollar. 
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Conclusie 
 
Aangezien we de CD-technologie als een aparte categorie behandelen, hadden we het in 
deze paragrafen vooral over DAB en MP3 als voornaamste evoluties op het het vlak van 
audio- en klankgebaseerde communicatie in de hedendaagse ICT-omgeving. Beide 
technologieën zijn zeer typische exponenten van de huidige ICT-omgeving.  
 
In eerste instantie zijn zowel digitale radio (DAB) als het digitale muziekformaat resultanten 
van de implementatie van ‘enabling technologies’. De oorsprong van het MP3-
muziekformaat ligt in de compressie-inspanningen van de Motion Picture Expert Group, en 
ook DAB is gebaseerd op een compressiealgoritme (Musicam) en een modulatietechniek 
(COFDM). In de trend naar ‘alsmaar meer en beter’ brachten beide technologieën een 
betere audiokwaliteit en een grotere capaciteit (DAB: meer zenders, en MP3: meer nummers 
op eenzelfde capaciteit) met zich mee. Verder illustreert vooral de evolutie op het vlak van 
de digitale muziekspelers ook de miniaturiseringstrend en de trend naar een alsmaar hogere 
opslagcapaciteit. De toenemende convergentietrend zien we zich manifesteren in de 
concurrentie tussen de mobiele telefoons en de muziekspelers, maar ook in de uitbreiding 
van de functionaliteiten van de muziekspelers (bv. iPod Photo). De virtuele muziekwinkels 
tenslotte illustreren het toenemende contingentiekarakter van deze markt. 
 
In onze eigen ICT-omgeving stellen we vast dat de digitale muziekspelers ook in België een 
groot succes zijn, en dat het verzadigingspunt nog lang niet bereikt is. De toekomst zal 
echter moeten uitwijzen of Apple zijn koppositie kan blijven behouden, en of de markt van 
digitale muziekspelers op zal kunnen tegen het geweld van de mobiele telefoons. DAB ten 
slotte, wordt in Vlaanderen enkel aangeboden door de openbare omroep. Naast de digitale 
autoradiotoestellen waarvoor misschien een kleine markt bestaat, ziet de toekomst er voor 
de digitale huis-, tuin- en keukenontvangers en de ontvangers in zakformaat echter 
bijzonder somber uit, en ziet het er naar uit dat met DAB een nieuwe falende innovatie in de 
maak is. 
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2.3.1.4. De grote familie van de ‘schijfjes’: CD & DVD 

igitalisering zorgde ook voor een revolutionaire verandering op het vlak van de 
opslagmedia. Zowel de audiocassettes als de computerdiskettes zijn praktisch volledig 

vervangen door de CD, computers hebben tegenwoordig standaard een CD/DVD-
speler/brander ingebouwd, en ook op het vlak van opname- en afspeelapparatuur voor 
video en spelconsoles zien we dat de cassettes plaats ruimen voor de (DVD)-schijfjes. De 
voordelen van de veel grotere opslagcapaciteit, de langere levensduur en het kunnen 
opslaan van verschillende vormen van gedigitaliseerde communicatievormen (tekst, audio, 
video, ... ) zorgden op een tweetal decennia tijd ook voor een convergentie op het vlak van 
de opslagmedia. Boumans (1996: 30) merkt hierbij op dat de term ‘opslagmedia’ hier niet 
echt meer geschikt is, aangezien de originele functionaliteit van het medium als ‘library 
reference tool’ ondertussen plaats heeft moeten ruimen voor een bredere waaier van 
multimediafunctionaliteiten en entertainmentdoeleinden. Het optische polycarbonaten 
schijfje met een doorsnee van 12cm is met andere woorden het de facto opslagmedium 
geworden in de huidige ICT-omgeving. Dit schijfje zag in 1982 het levenslicht en evolueerde 
sedertdien van de CD-Rom, CD-Audio, CD-I, de Video-CD naar de CD-R, de DVD en de DVD-R 
tot de huidige evolutie naar Blu-Ray en HD-DVD. 
 
Het ontstaan van de basistechnologie van de optische schijf, Compact Disc of CD dateert van 
zo’n karteeuw terug (1982); en werd mogelijk door een aantal baanbrekende 
ontwikkelingen op het vlak van ‘enabling technologies’ als de lasertechnologie en de 
digitalisering, en de ontwikkeling binnen de chemische industrie inzake ‘polycarbonaat’ 
(Meuleman, 2002b). De Compact Disc is immers voor 99,5% gemaakt uit polycarbonaten - 
kettingmoleculen die uit koolzuur en bisfenol (BPA) bestaan - als moleculaire bouwstenen. 
Deze kunstof zag in 1954 het licht in de Bayerlaboratoria (in Bayer-terminologie werd deze 
kunststof vanaf 1958 onder de naam ‘Makrolon’ geproduceerd) en had een aantal 
uitzonderlijke eigenschappen: een grote vormvastheid (ook bij hoge temperaturen), een zeer 
gering gewicht, de transparantie van de kunststof, en een lage breking (Meuleman, 2002b: 
96). In deze compact disc - met diameter van 12 cm en dikte van 1,2 mm - kunnen een viertal 
lagen worden onderscheiden. (1) Voor 99,5% van de schijfdikte is er de (transparante) 
informatiedragende laag polycarbonaat van 1.2 mm, aangevuld met daarop (2) een 
aluminiumlaagje van 50 tot 70 nanometer, (3) een beschermend laagje acrylic van 5 
micrometer (μm) om te beschermen tegen de inwerking van UV en (4) het uiteindelijke label 
(Meuleman, 2002b: 101). Maar het absolute hoofdbestandeel is dus de informatiedragende 
polycarbonaatlaag.  
 
De ‘technische werking’ van deze compact disc, of de manier waarop de informatie op deze 
polycarbonaatlaag wordt weggeschreven, kunnen we als volgt toelichten: van het centrum 
naar de rand toe van het 12 cm brede schijfje (6 cm dus van het centrum naar de rand) 
wordt de informatie weggeschreven in concentrische cirkels of windingen rond dat centrum. 
De afstand tussen deze windingen of ‘tracks’ bedraagt 1600 nanometer (nm) voor de 
klassieke CD. Voor de DVD is dat al minder dan de helft (400 nm) en voor de Blu-Ray Disc (cf. 
infra) nog slechts 160 nm70 (cf. tabel)  
 

                                                      
70 Ter verduidelijking: een nanometer is een duizendste van een micron, die op zijn beurt een duizendste van een 
millimeter vormt. Ter vergelijking kan misschien een menselijk haar als referentie worden genomen: dat is 
ongeveer 60000 nanometer dik. Een doorsnee mensenhaar bedekt met andere woorden reeds 37 windingen op 
het dataspoor van een CD. 

D 
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Tabel: ‘technische fiche’ CD vs DVD vs Blu-Ray Disc (Meuleman, 2002b: 98) 
 
Hoe korter de golflengte van het laserlicht, hoe kleiner de putjes en de afstand ertussen en hoe groter de 
opslagcapaciteit. Lambda (λ) staat voor de golflengte van het laserlicht in nanometer 

 CD DVD Blu-ray Disc 
 λ= 780 nm λ= 650 nm λ= 405 nm 

Lengte putje 833 nm 400 nm 160 nm 
Diepte putje 150 nm 110 nm 90 nm 

Afstand tussen tracks 1600 nm 740 nm 320 nm 
Diameter laserputje 2100 nm 1300 nm 600 nm 

 
In iedere track worden dan putjes gemaakt die de eigenlijke informatie bevatten. De breedte 
van de putjes op de klassieke CD is amper 500 nm (of 1/120 van een menselijk haar), en de 
putjes zelf variëren tussen 833 nm en 3050 nm. De diepte van die putjes bedraagt 150 nm 
(Meuleman, 2002b: 100). Deze gigantisch kleine afstanden maken een vormvaste kunststof 
absoluut noodzakelijk. De kleinste vervorming (zelfs niet eens met het blote oog zichtbaar) 
maakt informatie immers onleesbaar. 
 
De CD-familie evolueerde ondertussen alsmaar duidelijker van uitsluitend ‘vooropgenomen’ 
muziek-CD’s naar een combinatie met beschrijfbare en herschrijfbare CD’s, DVD’s en nu ook 
Blu-Ray discs (Meuleman, 2002b: 101). Centraal in deze evolutie staan de klassieke CD en 
DVD, maar in de rand van deze klassiekers ontstonden ook een reeks andere afgeleiden zoals 
de CD-I of de Video-Cd voor de CD, of de Blu-Ray Disc voor de DVD. Een chronologie van de 
in 1982 ontstane CD-familie, dient wellicht in 1985 te starten met de introductie van de 
eerste twee commerciële CD-ROM-titels: ‘Bibliofile’ dat vooral naar de business-markt van 
bibliotheken was gericht, en ‘Grolier’s Academic American Encyclopedia’ dat zich vooral op 
de residentiële markt richtte. Oorspronkelijk had de CD dus enkel een functie als 
opslagmedium of ‘library reference tool’ (Boumans, 1996: 30). Omwille van onduidelijkheden 
in verband met de standaard en het feit dat niet alle CD-ROM-titels door alle merken van CD-
Rom-lezers konden worden gelezen, kende deze CD-Rom aanvankelijk een trage opmars. 
Met de ‘High Sierra’- en de ISO 9660-standaard kwam daar verandering in en kon het CD-
schijfje meteen door diverse merken en types van CD-lezers gelezen worden (Boumans, 
1996: 23). Sony alleen al verkocht tussen 1985 en 1992 maar liefst 10 miljoen van deze CD-
Rom-lezers. Voor de volgende 10 miljoen had Sony geen 7 jaar meer nodig, maar slechts 
zeven maanden, ... (Moore, 1999b: 3-4). De garanties van tientallen tot zelfs honderd jaar 
duurzaamheid ten spijt, blijft deze CD-R als opslagmedium toch een nieuwe technologie die 
zijn duurzaamheid eigenlijk nog moet bewijzen. Voor zijn septembernummer van 2003 deed 
het Nederlandse vakblad ‘PC Active’ in dit verband een test naar de kwaliteit van CD-R’s van 
een dertigtal merken: deze CD-R’s werden beschreven en twee jaar lang in een kast 
opgesloten. Na twee jaar werden ze opnieuw uit de verpakking gehaald en op fouten getest. 
Niettegenstaande sommige CD-R’s tien tot zelfs honderd jaar zouden moeten meegaan, 
bleken sommige reeds met twee jaar een probleem te hebben (deCURSOR380, 2003-09-15a: 
5). Dit doet niets af van het succes van de CD-Rom, maar doet toch vragen rijzen bij de 
duurzaamheid van de technologie of drager. 
 
Na het succes van de Audio-CD ontdekte de CD-technologie dus al snel het potentieel als 
opslagmedium voor computerdata. De strategie die hierbij werd gevolgd, hinkte aanvankelijk 
op een tweetal gedachten. Spelers als Digital, Apple en Microsoft focusten op de ‘business’-
markt, en dus de computers (in die periode halverwege/eind jaren ’80 waren pc’s nog niet 
doorgedrongen in de residentiële markt), om de CD-technologie geïntroduceerd te krijgen; 
terwijl andere bedrijven als Philips voor een andere introductiestrategie kozen waarin de tv 
en home entertainment centraal stonden. Tegen 1986 had Philips dus de beslissing 
genomen NIET het pad van de computer-georiënteerde CD-ROM-technologie te volgen, 
maar om met de ontwikkeling van CD-I of CD-Interactive te beginnen (Boumans, 1996: 25). 
CD-I is een mix van tekst, beeld, video en audio die consulteerbaar is via een gewoon tv-
toestel. Een op televisietechnologie gebaseerd multimediaplatform met andere woorden, op 
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basis van schijfjes met een datacapaciteit van 650 MB71 (Hoffos et al., 1992: 378; Bouwman, 
Hammersma, Peeters, 1994: 27). Tegen het moment dat de CD-I uiteindelijk geïntroduceerd 
kon worden, nl. vijf jaar later op 16 oktober 1991 te New York (In Nederland was dat 1992 
(Van Der Klauw, Spierenburg, 1996: 103)), was echter ook de computermarkt al grondig 
veranderd en meer naar de residentiële markt toegegroeid, waardoor de introductie-
omstandigheden voor de CD-I grondig anders kwamen te liggen. Voor deze pc’s was 
ondertussen ook een ‘Multimedia PC Norm’ aangenomen, waardoor de pc-wereld plotseling 
in het vaarwater kwam van de voorheen duidelijk afgescheiden tv- en entertainment-wereld. 
Ondanks afspraken qua standaarden met o.a. Sony (Bouwman et al., 2000: 76) en Polygram 
voor de software (Rosen, Schroeder, Rosegren, 1999: 15) (die wel nauwelijks beschikbaar 
was op het moment dat de CD-I geïntroduceerd werd), werd de CD-I dan ook een flop, die 
vooral aan een verkeerde marketingstrategie (en contentgebrek) geweten werd. 
 
Anno 1991 was multimedia een combinatie van tekst, geluid, data, beelden en een beperkte 
vorm van video. Op CD-ROM was deze video afspeelbaar via software als QuickTime; en ook 
voor de CD-I was er software die een beperkte vorm van afspelen van videomateriaal in 
kleine venstertjes mogelijk maakte. De grote ommekeer voor Video-CD kwam er met de 
aanname van de MPEG1-compressiestandaard in het White Book van 1993 (Boumans, 1996: 
26; Dejonghe, De Bens, 2004: 284-285). Deze MPEG1-standaard maakte het voortaan 
mogelijk om volledige videofilms (ipv kleine stukjes) op een volledig beeldscherm te bekijken 
(en niet meer in een klein venstertje), zowel via CD-ROM als via CD-I. De capaciteit van deze 
Video-CD’s bleef echter beperkt tot een 74-tal minuten per schijfje, waardoor een normale 
speelfilm al over een tweetal schijfjes diende gesplitst te worden. En dit werd toch als een 
serieus nadeel voor de Video-CD beschouwd. Na een concurrentiestrijd tussen een aantal 
allianties voor een betere standaard, werden de krachten uiteindelijk gebundeld en werden 
door een negental elektronica- en amusementsbedrijven de specificaties voor de DVD of 
Digital Versatile Disk vastgelegd. De capaciteit was verhoogd tot 4,7 Gigabyte, wat 
voldoende is voor 133 minuten video aan MPEG2-kwaliteit. Tot op vandaag geldt de MPEG2-
standaard nog steeds als de basistechnologie voor de DVD (Dejonghe, De Bens, 2004: 286). 
Het format laat daarenboven een ‘migration path’ open om van deze ‘single layer 
technology’ naar een ‘double layer technology’ over te schakelen om een opslagcapaciteit 
van 8,5 Gb toe te laten (cf. infra). In onderstaande tabel wordt het onderscheid tussen de CD-
ROM (mpeg1) en de DVD (mpeg2) technisch verduidelijkt. 
 
Figuur: Characteristics of CD-ROM and Digital Versatile Disc (DVD) (Boumans, 1996: 27) 
 

Characteristics CD-ROM DVD 
Disc Diameter 120 mm 120 mm 
Disc thickness 1.2 mm 1.2 mm (0.6 thick disc x 2) 
Memory capacity 680 Mb 4,7 Gb/single side 
Track pitch 1,6 micrometer 0,74 micrometer 
Wave length of laser diode 780 nanometer 650/635 nanometer 
Numerical aperture 0,45 0,6 
Error correction CIRC RS-PC 
Data transfer rate 1.15 Mb/s 4.69 Mb/s 
File management ISO 9960 Micro UDF or ISO 9660 
Image compression MPEG1 MPEG2 
Running time movies 74 min 133 min 
 
Een voordeel van de nieuwe technologische DVD-ontwikkeling is de garantie van 
compatibiliteit met bestaande conventionele formats. Men kon de bestaande CD-ROM, CD-I 
of 3DO en Video-Disc-formats ook op de nieuwe lezers afspelen (Boumans, 1996: 27). De ‘V’ 
in het DVD-acroniem wijst op de veelzijdigheid van de DVD als drager: het is niet alleen een 
drager voor video, maar ook voor andere communicatie en datavormen zoals audio. De DVD 
betekende dus niet alleen een ommekeer voor de videoformaten, maar ook voor de 

                                                      
71 Deze 650 MB was goed voor zo’n 72 min. video, 2,4 uur stereogeluid, 7000 foto’s of 250000 pagina’s tekst. 
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audioformaten. Illustratief daarvoor is de toename van het aantal artiesten dat zijn album ook 
op DVD, of zelfs alleen op DVD uitbrengt (cf. Marco Borsato en Coldplay in 2004). Waarom 
bestaan er dan ook nog andere audioformaten zoals de SACD of de Super Audio CD? 
Dejonghe (2004: 31) zoekt de reden daarvoor in de ‘trots’ van spelers als Sony en Philips. De 
DVD-standaard was immers een compromis, en aan dit DVD-compromis van grote 
elektronica- en amusementsbedrijven ging op het vlak van de audioformaten onder meer 
een ruzie tussen de patenthouders van de CD-technologie (Philips en Sony) en de grote 
spelers in de AV-elektronica-industrie vooraf (Pioneer, Matsushita, Toshiba...). Het DVD-
compromis voorzag dan ook wel een audio-formaat (DVD-Audio), maar Philips en Sony 
interpreteerden dit als een nederlaag omdat hun CD-spelers het nieuwe formaat niet konden 
lezen. Daarom ontwikkelden zij - uit een soort van eergevoel of trots - naast de officiële DVD-
Audio-norm, ook een eigen SACD-formaat, waarvan de meeste schijfjes wel op een CD-speler 
waren af te spelen (maar wel met kwaliteitsverlies). 

 
Midden jaren ‘90 zag Boumans (1996: 29) voor deze DVD-technologie op een drietal 
domeinen implicaties: (a)‘multimedia PC’s’, (b) ‘linear tv set-top boxes’ en (c) ‘interactive tv set-
top boxen’. (a) Op het vlak van ‘multimedia pc’s’ was men gewend aan de ingebouwde CD-
Rom in een personal computer. De performantie van die lezers ging snel vooruit van 2x, naar 
4x, naar 6x, 8x, 16x-speed, …. en blijft verder evolueren. Door naar de DVD-technologie over 
te schakelen kan echter aan ‘leapfrogging’ gedaan worden en meteen een heleboel 
evoluties worden overgeslagen door meteen de volgende generatie van CD-technologie te 
adopteren (DVD). Ondertussen (medio ’00) zien we dat de DVD-spelers en –recorders 
standaard in pc’s zijn ingebouwd. (b) Op het vlak van ‘linear set top boxes’ zag Boumans in 
DVD ook concurrentie voor de analoge laser videodisc (reeds in 1979 geïntroduceerd). Met 
de MPEG1-compressiestandaard vormde de digitale video disc nog niet echt een bedreiging 
voor de laserdisc, maar met de MPEG2 als standaard voor compressie levert DVD wel een 
product dat op kwaliteit kan concurreren. Wat de videorecorder betreft, meende men 
halverwege de jaren ’90 dat er niet echt concurrentie hoefde gevreesd te worden (ondanks 
betere beeldkwaliteit van DVD) omdat men niet kon opnemen op DVD’s (Boumans, 1996: 
29). De praktijk wees ondertussen echter uit dat dit een volledig foute veronderstelling was. 
De ‘laser videodisc’ werd nooit een succes, ondertussen is ook opnemen op DVD(R) mogelijk, 
en voor de videorecorder - en bij uitbreiding de videoverhuur - bleek de DVD meer dan een 
gevaar. In het voorjaar van 200272 bedroeg de penetratie van die ‘gewone’ DVD-speler in 
België immers 37%, eind 2004 reeds 57%73, en nu al bijna 70%. Ook in de verhuur van 
video/DVD blijkt de ‘schapruimte’ van de videocassettes tot een minimum herleid te zijn ten 
voordele van de DVD’s (Vanbrussel, 2005-02-01: 15). (c) Van ‘interactive set-top boxes’ 
verwachtte Boumans dat die CD-i, 3DO, Playstation allemaal zou gaan vervangen, waarmee 
we bij de ‘strijd om de huiskamer’ en het domein van digitale televisie zijn aanbeland ... 
 
Net zoals de ‘vooraf gebrande CD’ al snel gevolgd werd door de opneembare CD-R, werden 
ook deze gewone DVD-schijfjes snel gevolgd door de DVD-R. De prijsdaling van 2000 euro 
voor een DVD-recorder in 2001 naar zo’n 500 euro eind 2004 en €250 in 2006 is zeker 
spectaculair, maar voor de gewone consument nog steeds aan de dure kant, waarmee 
waarschijnlijk meteen één van de voornaamste redenen voor zijn nog beperkte diffusie74 
gegeven is. Maar ook op de productkwaliteit van de DVD-R valt een en ander aan te merken. 
In principe is het mogelijk om op zo’n DVD-R-schijfje acht uur beeld op te nemen, maar dan is 
de beeldkwaliteit volgens Jozef Schildermans van Data Testlab in Turnhout, zo slecht dat je 
bij snel bewegende beelden helemaal niks meer ziet. Eind 2003 kunnen de DVD-schijfjes 
(met een capaciteit van 4,7 Gigabyte) hoogstens twee uur hoogwaardige beelden opnemen. 
Omwille van die reden is het dan ook niet verwonderlijk dat het vooral de markt van DVD-
schrijvers of DVD-recorders voor pc is waar het meeste schot in zit. Voor gewone data en 

                                                      
72 Bron: Insites Belgian Internet Mapping (BIM) Maart/April 2002 
73 Bron: BIM November 2004, hierbij moeten we wel met een zekere ‘bias’ rekening houden aangezien voor de 
BIM enkel de surfende bevolking bevraagd is 
74 Volgens de BIM van November 2004 zo’n 7% 
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computergegevens volstaat die 4,7 Gigabyte immers perfect. Voor kwalitatieve 
beeldopnames is dat nog onvoldoende. Philips kwam eind 2003 echter met DVD-schijfjes op 
de markt met een verdubbelde opnamecapaciteit (8,5 Gigabyte, wat toch al vier uur 
videobeelden van DVD-kwaliteit toelaat). Dit maakt de DVD-R toch al een stuk 
aantrekkelijker, maar het valt nog te zien of dit meteen ook zo’n effect op de verspreiding van 
de stand-alone DVD-R zal hebben. Het vergt immers een bijkomende hardware-investering 
voor de gebruiker, en met de multimediaPC dient zich een voor de hand liggend alternatief 
aan. Met de PVR/STB zelfs een ‘leapfrogging’-alternatief. 

 
Voor de echte ‘next generation DVD’s’ was het zeker tot 2006 wachten. Deze nieuwe 

generatie van DVD-recorders werken met een blauwe 
laserstraal in plaats van de traditionale rode laserstraal. De 
blauwe lasterstraal blijkt veel preciezer te kunnen werken en 
veel kleinere gaatjes op de schijf te kunnen lezen. Dit moet 
resulteren in een schijf die ongeveer 30 Gigabyte aan informatie 

kan bevatten, wat toch een serieuze sprong vooruit is ten opzichte van de 4,7 GB van de 
huidige generatie DVD’s (Belson, 2004-01-02: 26; Belson, Roskin, 2004-09-23: 15). Maar deze 
nieuwe ‘leestechnologie’ voor de schijfjes betekent ook dat de consument opnieuw een 
nieuw toestel zal moeten kopen om die nieuwe schijfjes te kunnen lezen (Melders, 2004-01-
05: 13). In de strijd om de zo belangrijke ‘standaard’ voor deze DVD-schijfjes onderscheiden 
we een tweetal kampen. Enerzijds is er de tandem Toshiba en NEC die de ‘HD DVD’ (high 
definition DVD) hebben ontwikkeld. Dit is een DVD-schijfje van 0.6 mm dik dat geproduceerd 
kan worden op dezelfde machines als de huidige DVD’s (lage productiekost dus). Aan de 
andere kant is er een groep van een tiental bedrijven, de zogenaamde Blu-ray-groep (met 
o.a. Panasonic en JVC, Sony, Philips), onder leiding van Sony en Matsushita. De schijf die zij 
hebben ontwikkeld is slechts 0.1 mm dik met een nog grotere opslagcapaciteit. Het zal 
bovendien mogelijk zijn voor de consument om dit schijfje te overschrijven (een voordeel dat 
bij de HD DVD ontbreekt). Nadeel is dat de productie van deze schijfjes volledig nieuwe 
machines vereist. De schijfjes van deze Blu-Ray-groep zijn ook beschermd tegen stof, krassen 
en vingerafdrukken door vierkante plastieken omhulsels. Beide types van schijfjes hebben net 
als de gewone DVD’s een diameter van ongeveer 12 centimeter (Belson, 2004-01-02: 26). De 
HD-DVD-groep gaat er prat op dat haar schijfjes goedkoper zijn om te produceren (en 
daarmee ook goedkoper zullen zijn voor de consument); terwijl de Blu-Ray-groep dan weer 
zijn superieure beeldkwaliteit voorop stelt (Belson, Roskin, 2004-09-23: 15).  
 
Ondanks maandenlang overleg weigert men echter iets uit het verleden (VCR-strijd Betamax 
vs JVC) te leren, en is men er niet in geslaagd tot één gezamenlijke standaard te komen. 
Twee standaarden is er één teveel, en de overwinning in de strijd tussen Blu-Ray en HD-DVD 
zal opnieuw in grote mate afhankelijk zijn van de ondersteuning door hardware- en 
contentindustrie. Aan hardwarekant spraken Microsoft en Intel bijvoorbeeld hun voorkeur 
voor HD-DVD uit (Vandenabeele, 2005-09-30; 2005-09-27); maar de grote scheidsrechter zal 
wellicht opnieuw de contentindustrie zijn. Met de overname van filmgigant Metro-Goldwyn-
Mayer (MGM) zette Sony in september 2004 alvast een grote stap om de strijd in het voordeel 
van Blu-Ray te beslechten (Belson, Sorkin, 2004-09-23: 15). De meeste Hollywoodstudio’s zijn 
echter beducht voor een ‘gedwongen keuze’ tussen Blu-Ray en HD-DVD. Paramount en 
Warner Home Video gaven daarom te kennen hun films op beide formaten uit te brengen 
(Meeus, 2006-01-05: 8; Pasveer, 2005-10-04; Pasveer, 2005-10-07). De VCR-strijd leerde echter 
dat niet alleen de keuze van de grote Hollywoodstudio’s doorslaggevend zal zijn. Ook de 
keuze van de porno-industrie zal wellicht opnieuw van kapitaal belang zijn. En ook op dat 
vlak lijkt het Blu-Ray-kamp opnieuw een streepje voor te hebben. Eén van de grootste 
pornofilmhuizen (Digital Playground) nam begin 2006 immers de beslissing zijn waren enkel 
op Blu-Ray uit te brengen (Biesemans, 2006-01-18).  
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In de marge van deze tweestrijd voor de volgende DVD-generatie uitte ook 
China zijn intentie om zich als ‘derde hond’ in de strijd te willen mengen door 
tegen 2008 met een eigen DVD-formaat op de markt te komen (Vandenabeele, 
2005-10-05). Verder is ondertussen ook een kleinere DVD-variant op de markt 
gekomen: de UMD of de ‘Universal Media Disc’. Dat is een een kleinere (6,4 cm) 
door Sony ontwikkelde DVD-variant die geschikt is voor kleinere toestellen als de Playstation 
Portable (RMe, 2006-02-10: 16). Op het eerste zicht lijkt de UMD sterk op de eveneens door 
Sony ontwikkelde, maar gefaalde Minidisc75, maar UMD-schijfjes bevatten wel een 
standaardbestandsysteem en MPEG4-bestanden (Biesemans, 2005-09-02). Van de initiële 
steun van diverse filmmaatschappijen om het UMD-formaat te ondersteunen blijft 
ondertussen niet veel meer over; en lijkt ook de UMD - net als zijn voorganger (Minidisc) - op 
een ontgoocheling uit te draaien (Pasveer, 2006-02-17). 
 
Als we deze strijd tussen HD-DVD en Blu-Ray de strijd om de tweede generatie DVD-schijfjes 
noemen, dan kondigt ook de derde generatie DVD-schijfjes zich reeds aan op het moment 
dat de tweede generatie nog niet eens op de markt is. Deze derde generatie is gebaseerd op 
de mods-standaard (multiplexed optical data storage) en zou er voor kunnen zorgen dat één 
enkel schijfje maar liefst één terabyte aan informatie, of ongeveer 472 uur film kan opslaan 
(Meeus, 2004-09-30: 13). Deze mods-standaard werd door de Londonse professor Peter 
Török voorgesteld, die deze standaard samen met collega’s uit Zwitserland (universiteit 
Neuchâtel) en Griekenland (universiteit Thessaloniki) ontwikkelde. Bij deze voorstelling was 
er echter nog geen fysisch prototype beschikbaar, enkel nog maar de fysische principes. De 
basis van deze nieuwe technologie is dat de gaatjes aan het schijfoppervlak gelaagd zijn 
(Meeus, 2004-09-30: 13). Eerder in dit hoofdstuk legden we uit dat bij CD’s of DVD’s de 
informatie gecodeerd wordt door middel van kleine gaatjes, die een waarde één of nul 
teruggeven als ze worden bestraald met een laser. Deze mods-standaard laat toe om deze 
gaatjes meerdere lagen te geven waardoor één enkel gat ook meerdere nullen en enen kan 
produceren. Vanuit de DVD-industrie is volgens Török reeds vanuit verschillende hoeken 
interesse gebleken, maar met de tweede generatie DVD’s voor de deur (2005) lijkt het weinig 
waarschijnlijk dat de industrie reeds in de derde generatie zal investeren vooraleer de 
investeringen in deze tweede generatie zijn terugverdiend. De derde generatie DVD’s valt 
daarom waarschijnlijk pas tegen 2010 te verwachten (Meeus, 2004-09-30: 13). 
 
Eerder haalden we reeds aan dat de DVD de plaats van de videocassette heeft ingenomen in 
de ‘verhuur’. Maar net zoals dat voor de cassettes het geval was, blijft het voor de gebruiker 
vaak een vervelende zaak dat de gehuurde DVD ook moet worden terug gebracht. Als 
uitsmijter in deze evolutie van van de CD-familie, vermelden we daarom ook nog de 
wegwerp-DVD of de zogenaamde EZ-D-schijfjes. Deze schijfjes zijn op de markt gebracht om 
gebruikers het ongemak te besparen om de gehuurde DVD tegen een bepaald tijdstip te 
moeten terugbrengen. Ze bevatten een tijdsmechanisme die een speciale filter op het 
leesoppervlak na een tijdspanne van zo’n 48 uur doet oxideren. Hierdoor wordt de DVD 
onbruikbaar en kan die worden wegegooid in plaats van die te moeten terugbrengen naar 
de videotheek. Aan de buitenkant zie je dan een rood herkenningsteken stilaan zwart 
worden (deCursor384, 2003-11-06: 5-6). In het najaar van 2003 is met deze EZ-D’s een 
proefproject gestart in een aantal Amerikaanse regio’s, maar verschillende aspecten doen 
ons toch op voorhand serieuze vragen stellen over het potentieel van deze technologie: 
naast de milieubezwaren en de dure kostprijs (€7) voor een wegwerpfilm, lijkt het ons ook 
weinig zinvol dergelijke ‘innovaties’ op de markt te brengen voor de DVD-verhuur, op een 

                                                      
75 Ook deze Minidisc is een telg uit deze schijfjes-familie die nooit is doorgebroken. In de paragrafen rond ‘muziek’ 
haalden we de Minidisc reeds aan als een innovatie die nooit de hoge verwachtingen inloste, maar toch als 
nichemarkt overeind bleef (Dejonghe, De Bens, 2004: 245). In 2004 introduceerde Sony zelfs een nieuwe 
generatie MiniDisc, nl. de Hi-MD met een grotere opslagcapaciteit van 1 gigabyte; maar ook deze Hi-MD kende 
een zeer ontgoochelende adoptie (Pasveer, 2005-03-03). In het voorjaar van 2005 vervolgens poogde Sony deze 
Hi-MD aantrekkelijker te maken door een uitbreiding van de functionaliteiten: de Hi-MD fungeert nu ook als 
opslagmedium voor digitale foto’s en voor MP3’s zonder dat daar eerst een speciale conversie voor nodig is. 
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moment dat de gebruiker die films via virtuele weg naar de huiskamer zal kunnen halen 
(DTV, VOD, ...). 
 
 

Conclusie 
 
Deze ‘CD-familie’ illustreert perfect waarom de huidige ICT-omgeving ook als een 
convergentiesamenleving kan worden omschreven. Ontstaan als een toepassing van 
‘enabling technologies’ als de lasertechnologie en de digitalisering, is het optische schijfje 
ondertussen het opslagmedium bij uitstek geworden voor alle vormen van gedigitaliseerde 
content, data en communicatie. De duurzame compact disc is het de facto opslagmedium 
geworden voor alle informatie- en communicatietechnologieën. Alle PC’s hebben 
tegenwoordig een CD-Rom-speler/brander en/of DVD-speler/recorder ingebouwd, op het 
vlak van audio heeft de CD de audiocassette en de vinylplaat volledig verdrongen, en ook 
op het vlak van video is is de DVD-speler (en nu ook de –recorder) de plaats van de VCR aan 
het innemen.  
 
We spreken van een CD-familie omdat er gedurende de voorbije twee decennia 
uiteenlopende varianten van de compact disc op de markt zijn gebracht. Dat dit met 
wisselend succes gebeurde, zien we geïllustreerd in het schrille contrast tussen het succes 
van de CD-Rom, de Audio-CD en de DVD enerzijds, en de tegenvallende resultaten van 
bijvoorbeeld SACD, en vooral de CD-i anderzijds. 
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2.3.1.5. Computer 

et de computertechnologie hebben we het over het oorspronkelijke domein van de 
informatietechnologieën. In de loop der jaren raakte deze computertechnologie in 

alsmaar meer andere toestellen en technologiën geïntegreerd. De integratie of convergentie 
met de communicatietechnologieën, maakt dat we het vandaag over ICT of de Informatie- en 
Communicatietechnologieën hebben. Vanuit onze ‘residentiële gebruikersinvalshoek’ gaan 
we kort in op de oorsprong van de ‘personal computer’, de afgeleide takken van de pda en 
de spelcomputer; en de strijd waar de computertechnologie zich vandaag de dag in bevindt, 
nl. de ‘strijd om de huiskamer’.  

2.3.1.5.1. De ‘personal’ computer 

omputers zijn eind 19de eeuw ontstaan als een soort van ‘telmachines’ of 
ponskaartmachines. Bij de Amerikaanse volkstelling van 1890 slaagde men er dankzij 

deze ponskaartmachines in de resultaten reeds na anderhalf jaar te kennen. Maar liefst vijf 
jaar vroeger dan bij de vorige telling (Dejonghe, De Bens, 2004: 105). Via programming 
werd de functionaliteit uitgebreid naar ingewikkelder bewerkingen dan louter tellen, en 
dankzij de elektronica kreeg de computer ook een opslagfunctie. Vanaf de jaren ’60 werd de 
computer betaalbaar en bruikbaar voor industrieel gebruik, en in de jaren ’70 verschenen de 
eerste (grote) computerterminals met scherm en klavier, waardoor men vanaf de jaren ’70 
voor het eerst kan spreken van interactief computergebruik (Dejonghe, De Bens, 2004: 105): 
een operator voert opdrachten in via een toetsenbord die hij op het scherm kan volgen, en 
op datzelfde scherm krijgt hij/zij na korte tijd het resultaat, waarna een volgende cyclus kan 
starten. Met deze eerste fasen van ‘master slave computing’ waarbij computers slechts een 
paar bewerkingen konden uitvoeren en ‘client-server computing’ met al heel wat kleinere en 
gebruiksvriendelijker computers (Tvede, Ohnemus, 2001: 30), deed de computer zijn intrede 
in het bedrijfsleven en werd de pennenlikkende klerk vervangen door de tokkelende 
klavierslaaf (Dejonghe, De Bens, 2004: 105). Maar daarmee was de stap naar de computer 
voor residentieel gebruik, of beter de ‘personal computer’ nog niet gezet. Die stap vindt zijn 
oorsprong in de ontwikkeling op het vlak van de halfgeleiders (cf. wet van Moore).  
 
De oorsprong van de innovatie die de ‘personal computer’ toch was 
en nog steeds is, is een schoolvoorbeeld van een innovatie die 
ontstaat bij de gebruiker. Het waren immers een aantal creatieve 
computerdeskundigen die de halfgeleider-ontwikkelingen van Intel en 
Motorola uit persoonlijke interesse op de voet volgden, die aan de 
basis lagen van de ontwikkeling van de ‘microcomputer’ of de 
‘personal computer’. Deze specialisten waren beroepshalve bezig met 
de weinig gebruiksvriendelijke computertoepassingen voor bedrijven, 
maar hadden ‘voor zichzelf’ in BASIC een aantal ‘privé-toepassingen’ 
(zoals spelletjes op basis van tekst) geschreven (Dejonghe, De Bens, 
2004: 106). Het begon met ene Ed Roberts die met zijn bedrijfje MITS in Albuquerque (New 
Mexico) elektronische rekenmachines fabriceerde. In een soort van wanhoopspoging om uit 
de problemen te raken, stortte hij zich halverwege de jaren ’70 op zijn droom van de 
‘microcomputer’. Zijn eerste prototype-realisatie was de Altair 8800: deze werd in 1974 
voorgesteld, en een artikel over dit prototype in het toendertijd belangrijke tijdschrift ‘Popular 
Electronics’ bracht de bal aan het rollen (in dat bewuste artikel werd wel een ‘vervalste’ foto 
van de Altair 8800 gebruikt, en werd voor het eerst de term ‘personal computer’ in de mond 
genomen). Het artikel miste zijn effect niet, maar om zijn ‘personal computer’ aan de man te 
krijgen had Roberts dringend een ‘eigen versie’ van BASIC nodig voor zijn microcomputer. 
Twee ‘fanatieke’ jonge programmeurs, Paul Allen en William (Bill) Gates, hadden het Altair-
artikel gelezen en waren beginnen schrijven aan een BASIC-versie voor de Intel-processor in 

M 

C 



Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 
 

 
Deel 2: ICT in de praktijk: situatieschets van de hedendaagse ICT-omgeving 

113 

de Altair. Paul Allen ging voor Roberts werken, maar besloot voor het schrijven van 
computerprogramma’s met zijn vriend te blijven samenwerken in een eigen bedrijfje. Paul 
Allen en William (Bill) Gates noemden hun bedrijfje Microsoft, een inversie van “Software for 
Microprocessors”. Zo werd de basis voor de ‘personal computer’ en tegelijk ook het 
Microsoftimperium gelegd. 
 
De groei van de personal computer speelde zich vervolgens af tegen de achtergrond van de 
legendarische ‘PC’ vs. ‘Mac’-strijd. Eerst was er Apple, of de ‘Mac’. Omdat de eerste ‘personal 
computers’ veel te complex waren, en eigenlijk enkel te bedienen waren door 
computerspecialisten, lanceerden Steve Jobs en Steve Wozniak in 1979 een eerste versie van 
hun revolutionaire Apple-computerconcept op basis van een microprocessor die ook 
gebruiksvriendelijk zou zijn, zodat ook niet-computerfanaten het ding konden gebruiken. De 
tweede versie van dat concept (Apple II) werd een schot in de roos, maar ondertussen was 
informaticareus IBM in de tegenaanval gegaan met de in 1981 geïntroduceerde ‘IBM 
Personal Computer’76, gebaseerd op Intel-microprocessortechnologie en software van het 
toen nog kleine Microsoft (de MS-DOS-software). Met de introductie van de ‘Macintosh’ door 
Apple, en de ‘PC-AT’ van IBM (voorjaar 1984) barstte de strijd tussen beide tenoren in volle 
geweld los. Een strijd die Apple nooit volledig op de knieën heeft gekregen, maar die wel in 
een quasi IBM- of PC-monopolie resulteerde. Aanvankelijk had de PC-AT een beperkte 
ingebouwde harde schijf en een grafische kaart van 16 kleuren (Dejonghe, De Bens, 2004: 
108). De evolutie naar de huidige veel geavanceerder ‘personal computers’ was mogelijk 
door de eerder aangehaalde evolutie op het vlak van de microprocessoren die voor een 
toegenomen capaciteit en een verdere miniaturisering zorgden, een toename van de 
gebruiksvriendelijkheid (interfaces), en aantal andere evoluties zoals de toevoeging van 
randapparatuur zoals een printer en tekstverwerkingsprogramma’s die de substitutie van de 
schrijfmachine inleidde, en uiteraard ook de modem die gegevensuitwisseling tussen 
geografisch van elkaar gescheiden computers mogelijk maakte en de ‘personal computer’ in 
de fase van ‘networked computing’ (Tvede Ohnemus, 2001: 30) bracht.   
 
Ook vandaag blijven de ontwikkelingen op het vlak van de personal computer razendsnel 
verder evolueren. Naast de evoluties op het vlak van netwerken (sneller, mobieler, ...), zijn de 
logge beeldschermen ondertussen vervangen door de platte beeldschermen (LCD), heel wat 
randapparatuur is ondertussen draadloos geworden, en met de USB-sticks, joysticks, scanners 
en webcams, etc .... is de huidige pc ook met een ruim arsenaal randapparatuur omgeven. 
Recente ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld ook de ‘elektronische inkt’ en het ‘elektronische 
papier’ als oprolbaar computerscherm, waarvoor onder meer Philips baanbrekend werk 
levert (deCursor363, 2003-05-16: 4; N.N., 2004-01-27: 14). Op het vlak van de processoren 
gaat de ontwikkeling verder met bijvoorbeeld Apple’s PowerPC G5 (2003) die als eerste 
desktopprocessor 64 instructiebits per seconde kon uitvoeren. En met betrekking tot laptop-
batterijen lijkt de toekomst dan weer bij batterijen op basis van brandstofcellen (methanol) te 
liggen. Met de toenemende consumptie van gedigitaliseerde content als digitale foto’s, 
video’s en muziek heeft de gebruiker in de hedendaagse ICT-omgeving ook in toenemende 
mate nood aan opslagcapaciteit. Daarom zien we het aantal Gigabyte opslagcapaciteit van 
de harde schijven zienderogen stijgen, maar stellen we ook vast dat bedrijven als Sony of 
LaCie ook al met opslagsystemen van 1 terabyte of meer op de markt komen voor de 
residentiële thuisgebruiker (Meeus, 2004-11-06: 46). Naast de evolutie op het vlak van 
computertechnologie (stijgende capaciteit, miniaturisering) stellen we voor deze personal 
computer ook het groter geworden belang vast dat aan het design of het uitzicht van de 
computer gehecht wordt. Het huidige succes van merken als Apple en Sony illustreert deze 
trend naar een pc met mooi design dat bij een lifestyle past.  
 
Wat de adoptie van de personal computer betreft, stellen we anno 2005 vast dat ‘het aantal 
nieuwe aankopen’ sterk achteruitgaat. Er worden daarom niet minder computers verkocht, 
                                                      
76 De term PC slaat dus eigenlijk niet op het generieke computer-concept, maar op het IBM-model. Apple- of Mac-
adepten ergeren zich dan ook vaak blauw wanneer men het zomaar over de ‘pc’ heeft. 
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maar de meeste nieuwe computers zijn ‘vervangaankopen’. Het aantal ‘nieuwe aankopen’, of 
aankopen door mensen die voorheen nog geen pc hadden, lijkt echter te stokken. Ook 
onderzoek van Forrester wijst uit dat er nauwelijks nog een groei is in de nieuwe adoptie van 
personal computers (MarketingOnline, 2003-02-20). Ondanks de alomtegenwoordige 
computer-indruk die we in onze eigen omgeving hebben, is het niet zo dat dit te verklaren 
valt door het feit dat iedereen reeds een computer heeft. Er blijft immers nog steeds een 
aanzienlijk deel van de bevolking dat geen computer heeft, en daardoor ook van het internet 
verstoken blijft. Verwijzend naar het diffusiepatroon dat we in hoofdstuk 3 bespreken, 
stelden Perse en Dunn (1998: 438) in 1998 dat de wereldwijde pc-adoptie zich in de fase van 
de ‘early majority’ bevond; en wees onderzoek van Forrester uit dat de wereldwijde pc-
adoptie in 2003 de fase van de ‘kritische massa’ had bereikt (MarketingOnline, 2003-02-20). 
Op basis van de Belgian Internet Mapping (BIM) van het Gentse Insites, kunnen we voor 
België stellen dat de pc-adoptie in 2004 de overgang van de early naar de late majority had 
gemaakt: meer dan een 2/3 van de Belgen heeft een pc (Meeus, 2004-06-11; 
www.insites.be). Tot op de dag van vandaag heeft meer dan 1/3 van de bevolking dus nog 
steeds geen pc. In een samenleving waarin het hebben van een pc en pc-ervaring alsmaar 
meer vanzelfsprekend wordt geacht (banken die elektronisch bankieren pushen, digitale 
televisie die er aan komt, reserveringen die voor bepaalde evenementen enkel nog via het 
internet mogelijk zijn, ....) lijkt dit de digitale kloof alleen maar te vergroten. De grootste 
drempel voor diegenen die nog geen pc hebben, blijft de prijs volgens het Insites-onderzoek. 
€1000 blijft voor veel mensen nog steeds te veel geld, aangezien de niet-pc-bezitters van 
vandaag vooral te situeren zijn in de sociaal minder gegoede klassen. Volgens Steven Van 
Belleghem van Insites schieten iniatieven als de breedband-light-initiatieven en de pc-privé-
projecten, dan ook hun doel voorbij. 
 
Op het vlak van de computertechnologie stellen we echter vast dat die meer en meer het 
oorspronkelijke terrein van de personal computer verlaat en in meer en meer andere 
technologieën geïntegreerd wordt. In de inleiding hadden we het reeds over de integratie in 
communicatietechnologieën die tot de ICT-concipiëring leidde, maar ook in 
huishoudapparatuur als koelkasten, stofzuigers, ... wordt alsmaar meer computertechnologie 
ingebouwd. Computertechnologie wordt met andere woorden alomtegenwoordig, wat ons 
volgens alsmaar meer mensen op een fase van ‘ubiquitous computing’ doet afstevenen 
(Tvede, Ohnemus, 2001: 5) (cf. infra). 

2.3.1.5.2. De PDA 

ersonal Digital Assistant’s zijn ‘highly portable, easy-to-use 
computing and communications devices aimed at the mass 

market’ (Bayus, Jain, Rao, 1997: 51) die vooral tot doel hebben 
gebruikers beter en efficiënter te laten communiceren in het huidige 
tijdperk van mobiele communicatie, alsook de nodige assistentie te 
bieden bij hun diverse informatiebehoeften. Het kan data in 
verschillende vormen verzenden en ontvangen (e-mail, fax, MMS, 
....), kan de agenda en andere schema’s en contactinformatie 
bijhouden, alsook nota’s in eigen handschrift bewaren en 
elektronische boekinhouden lezen, ... (Bayus, Jain, Rao, 51-52). 
 
De eerste versies van de elektronische zakagenda, of Personal Digital Assistant (PDA) 
onstonden reeds eind jaren ’80 als een uitloper van de ontwikkelingen op het vlak van 
elektronische rekenmachines. Apple’s Newton wordt doorgaans als de eerste echte PDA 
beschouwd: deze werd in de lente van 1992 aangekondigd en effectief geïntroduceerd in 
augustus 1993. Apple werd hierin al snel gevolgd door concurrenten als de ‘PenPad’ van 
Amstrad (maart 1993), de Zoomer van Tandy/Casio (oktober 1993), en wat later ook de 
Simon van ‘Bell South’ (augustus 1994), de ‘Magic Link’ van Sony (september 1994) en de 

P 
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Envoy van Motorola (januari 1995) (Bayus, Jain, Rao, 1997: 52). Deze eerste ‘lichting PDA’s’ 
kende echter nauwelijks succes (Van Dijk, 1999: 75; Franke; Schreier, 2002: 226).  
 
Voor de echte opgang van de PDA-markt was het echter wachten tot Jeff Hawkins in 1994 
het bedrijfje ‘Palm Computing’ oprichtte, en meer concreet tot 1996 toen de eerste ‘Palm’ op 
de markt werd gebracht. Aanvankelijk waren de toepassingsmogelijkheden van de ‘Palm’-
PDA zeer beperkt: afspraken, adressen, losse nota’s maken, maar vooral ook een vlotte 
uitwisseling met gelijkaardige informatie op PC of Mac omdat Hawkins er van overtuigd was 
dat de PDA-adopter een geroutineerd PC-gebruiker zou zijn (Dejonghe, De Bens, 2004: 5). 
De zeer gebruiksvriendelijke manier waarop dit alles mogelijk was, zorgde voor een 
succesvolle diffusie van de PDA binnen zijn doelgroep. In de loop der jaren werd het 
geheugen uitgebreid, kreeg de PDA een kleurenscherm en kende het aantal toepassingen 
een gevoelige uitbreiding. Een voorbeeld daarvan zijn de add-on-gps-softwarepakketjes die 
voor de PDA kunnen worden aangeschaft. Met de uitbreiding van de functionaliteiten naar 
het raadplegen van e-mail (aanvankelijk via synchronisatie met mailprogramma op pc, later 
via een telefoonverbinding via een ingebouwde modem), en later ook naar het surfen en 
consulteren van speciaal voor het PDA-formaat ontworpen websites (bv. door De Standaard), 
wierp ook de PDA zich sedert 1999 op als één van de ‘devices’ of toestellen die mobiel 
internet mogelijk maakten. 
 
Sedert een paar jaar dreigt de PDA-markt echter op te gaan in de gsm- en mobiele 
telefoontechnologie. In de exponentiële toename van toepassingen, en zeker met 3G voor 
de deur, nemen de mobiele telefoontoestellen en ‘Blackberry’s’ van vandaag ook alsmaar 
meer PDA-functionaliteiten over. Sommige ‘smart phones’ gebruiken zelfs het 
besturingssysteem van Palm, zodat de toepassingen probleemloos kunnen worden 
overgeplaatst (Dejonghe, De Bens, 2004: 7). Dat ‘Palm’ zich reeds min of meer bij zijn 
‘nederlaag’ neerlegt, blijkt uit hun beslissing om het bedrijf in 2004 in twee op te splitsen, 
enerzijds PalmOne dat de toestellen bouwt (en op termijn misschien verdwijnt onder 
concurrentie van de mobiele telefoons), en anderzijds ‘PalmSource’ dat de basissoftware 
commercialiseert. Ook voor Sony, dat zich in 2001 niet zonder succes77 op de PDA-markt had 
begeven, was deze dreiging van de mobilofoonmarkt één van de voornaamste redenen om 
zich in 2004 reeds terug te trekken uit de PDA-markt in de VS en in Europa (Meeus, 2004-06-
07: 24). Na nog geen decennium lijkt de zo veelbelovende markt van de PDA’s dus reeds op 
zijn retour78, en het is daarmee een perfecte illustratie van de korter wordende 
productlevenscyclussen in de hedendaagse ICT-omgeving.  

2.3.1.5.3. De spelcomputer 

egendarische spelletjes als ‘Pong’ en ‘Pac-Man’ liggen aan de basis van de ondertussen 
gigantische computerspelletjesindustrie. Voor de residentiële gebruiker vertaalde zich dit 

vanaf het einde van de jaren ’70 in de ‘stand-alone spelconsoles’ die op het televisietoestel 
konden worden aangesloten en waarvoor aparte ‘cassettes’ met spelletjes konden worden 
gekocht. Het begon met het succesverhaal van de Atari-spelconsoles die in een periode van 
zes jaar (1977-1982) een jaarlijkse verdubbeling van de omzet kenden, en de inkomsten van 
het bedrijf in diezelfde periode van zo’n 50 miljoen naar zo’n 1.6 biljoen dollar brachten 
(Moore, 1999b: 3-4). Vanaf de jaren ’80 kwam dan het Nintendo-tijdperk, met onder meer 
het legendarische ‘Mario Bros’-spel. Daarin uitte de opkomende digitalisering en 
toegenomen capaciteit zich in de alsmaar snellere opeenvolging van ‘stand alone 
spelconsoles’. Na de 8bit kwam de 16bit, de 32bit, 64bit etc .....  
 

                                                      
77 In 2004 was Sony, na PalmOne en HP, immers de derde speler op deze PDA-markt. 
78 In Q2 2005 was de PDA-verkoop al meer dan 20% minder dan in dezelfde periode het jaar er voor 
(Vandenabeele, 2005-07-29). 
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Wanneer we het in de huidige ICT-omgeving over spelcomputers hebben, dan hebben we 
het over technologieën die er in vergelijking met de spelconsoles van de jaren ’70 en ’80 
gigantisch op vooruit zijn gegaan in beeld- en geluidskwaliteit, en ook veel meer applicaties 
inhouden. Een toename van applicaties die van de spelcomputer ook een uitstekend 
voorbeeld maakt van de convergentietrend die de huidige ICT-omgeving typeert. In de 
overtuiging dat alle technologieën in de toekomst in één centrale multimedia- en 
entertainmenttechnologie zullen convergeren, stellen we ook vast dat de spelcomputermarkt 
zich volop in ‘de strijd om de huiskamer’ werpt. Verder mogen we op het vlak van 
spelcomputers niet alleen meer spreken van de klassieke ‘stand alone spelconsoles’, maar is er 
ook de markt van de draagbare spelconsoles en de markt van het ‘online gamen’. 
 
De markt van de stand alone-spelconsoles blijft uiteraard veruit het grootste deel van de 
spelcomputermarkt uitmaken. In de huidige ICT-omgeving kent deze markt een hevige 
concurrentiestrijd tussen de drie grote spelers, nl. Sony met de Playstation, Microsoft met de 
X-Box, en Nintendo met de GameCube. De absolute marktleider is Sony’s Playstation, 
ondertussen in zijn tweede generatie: Playstation II (PS2) (en PS3 reeds aangekondigd voor 
2006). Tussen 2000 en 2002 kende Sony quasi een monopolie op de markt van deze stand-
alone spelconsoles. Eerdere pogingen (Philips, 
3DO, ...) om deze Japanse hegemonie te 
doorbreken faalden. Pas halverwege 2002 
kwam de concurrentie met Microsoft en 
Nintendo tenvolle op gang. In die periode 
(2001) introduceerde Sony ook zijn PS2 met 
ingebouwde DVD- en CD-speler tegen een prijs 
van €495 (Verdonck, 2002: 4-5). Dat Sony toen 
een haast ‘niet te overbruggen voorsprong’ had 
opgebouwd blijkt ook uit het aantal verkochte 
exemplaren eind 2002: 12 miljoen PS2’s tegenover 1,5 miljoen X-boxen en 2,5 miljoen 
GameCubes (MarketingOnline, 2002-12-11). In 2004 uitte dit leiderschap van Sony zich in 
België in een marktaandeel van 80% of zo’n 400000 PS2’s tegenover 15% (50000) voor 
Microsoft (X-Box) en 5% voor de GameCube van Nintendo (Meeus, 2003-12-17b: 20). 
Wereldwijd zat de PS2 in 2004 op 70 miljoen verkochte exemplaren, tegenover 15 miljoen 
voor naaste achtervolger X-Box (Mijlemans, 2004-05-13: 12). De hevige concurrentiestrijd 
tussen deze grote 3 uit zich vooral in de prijzenoorlog die momenteel nog steeds aan de 
gang is. In april 2002 verlaagde Sony de prijs van de PS2-console bijvoorbeeld van 299 naar 
199 dollar. Nog geen twee dagen later volgde ook Microsoft met een daling van zijn prijs tot 
199 dollar,79 waardoor beide spelers plots op eenzelfde prijsniveau als de GameCube van 
Nintendo zaten. Deze laatste lijkt alvast de eerste ‘verliezer’ van deze prijzenoorlog te 
worden. Sedert 2003 lijkt Nintendo de concurrentie met Microsoft en Sony te mijden, door 
zich met spelletjes als Mario en Pokemon op de duidelijk afgelijnde markt van de jongere 
gamers te focussen. In augustus 2003 schortte Nintendo de productie van de GameCube 
omwille van de tegenvallende adoptiecijfers, voor onbepaalde duur op (Rme, 2003-08-12: 
11). Een eerdere ‘verliezer’ op de markt van de ‘stand alone spelconsoles’ was trouwens Sega 
dat een nog sterker tegenvallende adoptie kende voor zijn ‘Dreamcast’-spelconsole die in 
2001 van de markt werd gehaald (Meeus, 2003-05-15: 18).  
 
Na de faling in Japan, blijven de adoptiecijfers zelfs voor het nummer ‘2’ op de markt, de X-
box, een stuk onder de verwachtingen (De Witte, 2002-05-24: 10; TDB, 2002-04-04: 13). Toch 
lijkt de ijzersterke positie van Sony nieuwkomers niet te ontmoedigen de markt van de stand-
alone spelconsoles te betreden. In januari 2004 stelden de Amerikaanse bedrijven Digital 
Interactive Systems en Apex op de Consumer Electronics Show in Las Vegas de DISCover 
voor als een ‘vierde’ spelconsole die de strijd met ‘de grote 3’ moet aangaan. De 
gepresenteerde console heet eigenlijk ApeXtreme (DISCover is de merknaam): in feite niks 

                                                      
79 Zowel Sony en Microsoft kwamen van een eerder hoger prijsniveau van rond de 450 euro bij introductie. 

Sony Playstation 2 
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meer dan een kleine pc met een matige processor en dito grafische kaart onder een speciale 
versie van het Windows besturingsprogramma, die zich naast het afspelen van DVD’s vooral 
probeert te onderscheiden als een spelconsole die bedoeld is om pc-spelletjes op af te spelen. 
(Meeus, 2004-01-08: 14). Met een richtprijs van zo’n 400 dollar, zit men alvast op een dubbel 
zo hoge prijs als de concurrentie. 
 
Dat men ook vanuit deze markt van de stand-alone spelconsoles wenst uit te groeien tot een 
technologie die zich kan profileren als de centrale multimedia- en entertainmenttechnologie 
voor de huiskamer, blijkt onder meer uit de toekomstvisie die Kaz Hirai (president Sony 
Computer Entertainment) op de Electronic Entertainment Expo (E3) van 2002 te Los Angeles, 
naar voor bracht: hij maakte immers duidelijk de PlayStation te willen uitbouwen tot internet-
toegangsportaal voor alle apparaten in de huiskamer: het televisietoestel, de hifiketen, de 
MP3-speler, de VCR, de DVD, ... (De Witte, 2002-05-24: 10). Met de nieuwe Sony PSX belooft 
Sony bijvoorbeeld een combinatie van de spelconsole Playstation 2, een DVD Recorder, een 
160 Gigabyte hard disk drive, en een DTV-set-top-box in een huiskamervriendelijke witte box 
(MarketingOnline, 2003-10-13; Bloomberg, 2003-12-15: 14). De positionering van deze PSX 
als concurrent voor Microsoft’s Media Center 2004 
(MarketingOnline, 2003-10-13) illustreert dat deze PSX 
vooral geïntroduceerd is met het oog op de evolutie 
naar een centrale multimediacomputer. Met de voor 
2006 aangekondigde Playstation 3 gaat Sony zelfs 
nog iets verder: de DVD-speler zal ook compatibel zijn 
met de volgende generatie (Blu-Ray/ HD-DVD), zowat 
alle digitale mediaformaten worden ondersteund, en 
het multifunctionele mediacenter moet ook het 
transport van die bestanden tussen verschillende 
apparaten kunnen managen(~hub-functie).  
 
Via de internetdienst Playstation Network moet niet alleen online gamen mogelijk worden, 
maar ook het bestellen van films en muziek (Schoofs, 2006-02-08). Deze ambitie illustreert dat 
spelconsoles hun ‘core-activiteit’ van ‘gaming’ ontgroeien, en zich door een alsmaar grotere 
convergentie laten kenmerken. Sedert het najaar van 2002 integreert Sony bijvoorbeeld ook 
een modem in zijn Playstation-consoles die internettoegang moeten mogelijk maken (De 
Witte, 2002-05-24: 10). Naast modems, raken ook DVD-spelers en -recorders, harde schijven, 
etc ... ‘standaard’ geïntegreerd in deze spelconsoles (2003-12-17b: 20). Met integratie van 
een PVR (Personal Video Recorder) wordt de convergentie en concurrentie met de DTV-
markt helemaal duidelijk. Voor zijn volgende generatie van de Playstation, de PS3, gaf Sony 
alvast toe dat er reeds een verregaande samenwerking is met TiVo, Snapstream en Austin om 
een dergelijke PVR te integreren (Marsh, 2003: 18). Bij Sony beschouwt men deze 
convergentiebeweging niet meer dan een logische evolutie, aangezien men zichzelf nooit 
louter als spelconsole heeft gezien, maar ruimer als entertainmenttechnologie. Nick Sharples, 
hoofd corporate communications van Sony Computer Entertainment Europe stelt dat ‘Sony 
Playstation has always positioned itself as a home entertainment system rather than just a 
games console and it was natural that it should move toward the PVR area’ (Marsh, 2003: 
18). 
 
Dat niet alle spelers op deze ‘stand alone spelconsole’-markt even fervent als Sony meegaan 
in deze convergentietrend en strijd om de huiskamer, blijkt uit de stelling van Ed Graczyk, 
directeur marketing en communicatie bij de Microsoft TV Group:  ‘everyone is 
speculating that because the Xbox sits next to the TV, it’s going to be more 
than just a gaming platform. The reality is that Xbox is very focused on being 
the best gaming platform out there’ (Marsh, 2003: 18). Microsoft integreert 
dus geen PVR in zijn X-box, en wil zich voornamelijk op de games-markt 
blijven focussen. De integratie van additionele functionaliteiten in deze 
spelconsole zou het ‘ding’ ook te duur maken voor de consument volgens 

 

X-Box 360 
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Microsoft. Desalniettemin stellen we wel vast dat de X-Box een DVD-speler in zijn X-Box 
inbouwde. Ook muziek beluisteren en foto’s bekijken is mogelijk met de nieuwste telg in de 
X-box familie (X-Box 360, sedert december 2005). Nintendo blijft zich met de in 2002 
geïntroduceerde GameCube wel explicieter tot de core business van het gamen beperken, 
gericht op de doelgroep van de oudere, kapitaalkrachtige gamer (Verdonck, 2002: 4-5). 
Nintendo biedt dan ook geen ingebouwde DVD-speler aan, maar wel een zeer krachtige 
optische schijf, waardoor de GameCube full motion video mogelijk maakt en ook voor vier 
spelers geschikt is. Tegen eind 2006 plant Nintendo zijn nieuwe Revolution-console op de 
markt te brengen (Biesemans, 2006-01-19).  
 
Naast deze markt van de ‘stand-alone spelconsoles’ zijn er ook nog de draagbare 
spelconsoles en de markt van het online gamen. Op deze laatste heeft Sony alvast niet het 
‘first mover advantage’ dat het op de markt van de stand-alone spelconsoles heeft. Eind 2002 
had Sony naar eigen zeggen 175000 ‘online gamers’, slechts 25000 meer dan ‘nieuwkomer’ 
Microsoft (MarketingOnline, 2002-12-11). In september 2003 is Sony wel met een eigen 
‘netwerk’ voor zijn PS2 van start gegaan (Rme, 2003-05-21: 26). In tegenstelling tot Amerika, 
waar ook via een gewone inbellijn online-spelletjes kunnen worden gespeeld, is dat in België 
enkel via breedband mogelijk. Sony ziet het on-line brengen van het netwerk slechts als een 
beginpunt van een totaal nieuwe evolutie voor de Playstation 2. In eerste instantie wordt het 
alleen in gang gezet voor het spelen van spelletjes, en wordt er uitsluitend een 
netwerkadapter verkocht. Op termijn moet de Playstation echter een ‘hub’ worden voor 
allerlei soorten digitaal vertier: naast het spelen van spelletjes moet er dus ook op het internet 
worden gesurft, en muziek en films worden gedownload via het toestel (RMe, 2003-05-21: 
26). Dit illustreert opnieuw de ambitie van Sony om de centrale technologie in de huiskamer 
van de toekomst te worden. 
 
Ook op de markt van de draagbare spelconsoles of handheld games, kent 

Sony niet de dominantie die het op de markt van de 
stand alone consoles kent. Daar is het tot op heden 
nog steeds Nintendo dat met zijn GameBoy de plak 
zwaait. Sedert 1989 zijn reeds meer dan 150 miljoen 
GameBoys verkocht, voornamelijk binnen de 
doelgroep van 6- tot 15 jarigen (Verdonck, 2002: 4-5). 

In 2004 had Nintendo nog steeds 95% marktaandeel in deze markt van 
draagbare spelcomputers (Mijlemans, 2004-05-13: 12). De laatste nieuwe 
versie in het rijtje is de GameBoy Advance SP die in de lente van 2003 voor zo’n 100 euro 
gelanceerd werd, en voor dewelke ook een andere doelgroep, nl. de 17- tot 21-jarigen voor 
ogen werd gehouden. Opgevouwen is deze GameBoy Advance SP slechts 76 mm breed en 
25 mm dik met een helder kleurenscherm van 40 bij 70 mm (Marriot, 2003-07-22: 4). In een 
poging de dominantie van Nintendo op deze markt aan te vallen, bracht Sony in 2004 de 
PSOne - een verkleinde versie van de originele Playstation voor spelers die buitenshuis willen 
gamen -, maar vooral de PSP (Playstation Portable) uit.  
 
Deze PSP werd in 2003 aangekondigd als een toestel dat beelden met 
DVD-kwaliteit aankan, dat stereogeluid levert, en waarop diverse 
andere toestellen kunnen worden aangesloten via de snelle USB 2.0-
technologie (Mijlemans, 2004-05-13: 12; Meeus, 2003-05-15: 18). Hij 
werd in mei 2004 in Japan geïntroduceerd, en in 2005 ook in de VS en 
EU. Vooral aan scherm en geluid werd veel aandacht besteed: het 
scherm heeft een 16:9 (breedbeeld)-verhouding en de kleine 
luidsprekers zijn in staat om 3D-geluid te produceren. Opvallend is dat de PSP ook over WiFi 
beschikt om spelers draadloos met en tegen elkaar te laten gamen. (deCursor, 2003-11-06: 5). 
Na nog geen jaar had de PSP reeds meer dan 10 miljoen verkochte exemplaren op de teller 
staan, en geldt daarmee als één van de steilste verkoopcurves voor Sony in de 
spelcomputermarkt (Biesemans, 2005-10-21).  

GameBoy 
Advance SP 

Nintendo DS 

Sony PSP 
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Nokia N-Gage 

De uitbreiding met WiFi-technologie was onder meer geïnspireerd door 
de slechte ervaringen van Nokia met infrarood en Bluetooth. Deze slechte 
ervaringen van Nokia hebben dan betrekking op de ervaringen met de 
eerder aangehaalde (en geflopte80) Nokia N-Gage. Deze in oktober 2003 
geïntroduceerde Nokia N-Gage is zo’n 13 op 7 centimeter groot, en zo’n 
2 centimeter dik. Naast de traditionele gsm-functionaliteit, is de N-Gage 
ook een MP3-speler, een fm-radio en een mobiele spelcomputer. De 
ingebouwde GPRS- en bluetooth-technologie maken het mogelijk om via een mobiele 
(radioverbinding) tegen anderen te spelen (Meeus, 2003-10-08: 15). De GPRS-verbinding 
maakt spelen wereldwijd mogelijk, maar bleek zeer duur en ook traag te zijn. De bluetooth-
verbinding was ‘gratis’, maar daarvoor moesten de spelers wel praktisch naast elkaar staan. 
De introductieprijs van zo’n €339 maakte het toestel wel meteen een beetje elitair. De reactie 
van Nintendo op Sony’s PSP, kwam er met de Nintendo DS (2004) en de Nintendo DS Lite in 
2006, waarbij DS voor Double Screen staat (Mijlemans, 2004-05-13: 12; Mourits, 2006-01-26). 
Ook deze Nintendo-telg is een combinatie van draagbare televisie die digitale zenders 
ontvangt, een spelconsole en een internet-toestel. 
 
Net zoals bij de stand alone consoles, blijft Nintendo zich in vergelijking met Sony duidelijker 
op de markt van gamers focussen. Daar waar de PSP voor de echte gamer eigenlijk relatief 
weinig nieuws brengt op game-vlak en zijn vleugels meer naar andere terreinen uitspreidt, 
heeft deze DS meer potentieel om een ware revolutie onder de gamers te ontketenen. De 
gamer krijgt hiermee twee schermpjes, waarvan in het ene scherm het effectieve spel kan 
worden gevolgd en te bedienen valt met de klassieke ‘controllers’, en waarbij het tweede 
scherm een weergave is van een grondplan en achtergrondinformatie (wat heel wat 
vervelend zapwerk vermijdt) en bovendien zowel met een pen als via touchscreen te 
bedienen valt. In de toekomst zal dit toestel ook via stemherkenning kunnen worden 
bediend, en zullen via bluetooth zestien spelers tegelijkertijd kunnen spelen. 
 
Verder in dit hoofdstuk hebben we het ook over de ‘veranderde gebruiker’ in de 
hedendaagse ICT-omgeving. Ook voor de markt van de spelconsoles geldt dat deze 
gebruiker of ‘gamer’ in dit geval duidelijk veranderd is. Onderzoek van onder andere de 
Amerikaanse industriegroep Entertainment Software Association (2004) toont aan dat de 
gemiddelde leeftijd van deze gamer tot zo’n 28 jaar is gestegen (Meeus, 2004-04-03: 43). Dit 
betekent dat de spelletjesontwikkelaars vandaag te maken krijgen met een doelpubliek dat 
toch andere eisen stelt inzake grafisch realisme of moeilijkheidsgraad. In de games-wereld 
wordt deze vaststelling op gemengde gevoelens onthaald: aan de ene kant is men er positief 
over omdat hiermee een segment van mensen met een hoger beschikbaar inkomen is 
aangeboord; maar aan de andere kant ook negatief en bezorgd omdat de jongeren, toch 
het referentiepubliek voor games, steeds minder geneigd zijn om games te kopen. Om die 
jongeren opnieuw aan te spreken heeft de spelletjesindustrie dringend nood aan een totaal 
nieuw spel zoals PacMan, Tetris of Tomb Raider. Een spelletje dat opnieuw een nieuwe 
generatie achter de pc of de spelconsole krijgt. In de praktijk stellen we echter vast dat de 
spelontwikkelaars niet staan te springen om te investeren in de zeer dure ontwikkeling van 
spelletjes. Men speelt daarom liever op veilig met het ontwikkelen van vervolgtitels, afgeleide 
producten van een eerder spel of spelletjes die aansluiten op populair filmfranchises. Ook 
met de +25-jarigen als doelgroep voor de X-Box stand alone spelconsole, of de veroudering 
tot de doelgroep van 17- tot 21-jarigen voor de GameBoy Advance (Verdonck, 2002: 4-5) 
stellen we vast dat de markt van de spelconsoles zich aan de veranderende gebruiker 
aanpast. 

                                                      
80 Op drie jaar tijd werden nauwelijks 2 miljoen toestellen verkocht. Eind 2005 werd de productie stopgezet (RMe, 
2005-11-29: 14). 
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2.3.1.5.4. Convergentie ten top: centrale multimedia pc’s, hub’s, ... 

e meest frappante exponent van de niet te stoppen convergentiespiraal is wellicht de 
‘alles-in-één’-idee achter de zogenaamde multimedia-pc’s en hub’s. Met de ‘strijd om de 

woonkamer’ verwijzen Von Löhneysen en Wolff (2004: 61) naar de strijd tussen enerzijds de 
pc-industrie, en anderzijds de entertainment-industrie. De PC-industrie probeert met alle 
macht de woonkamer te veroveren omdat men in home entertainment een gouden 
toekomst ziet. In een interview met Intel-topman Chandresekhar gaf die recentelijk nog te 
kennen dat ‘er voor Intel veel kansen in de woonkamer liggen’ (Mourits, 2006-01-24). Maar 
van de andere kant stopt de entertainmentindustrie ook steeds meer computertechniek in 
zijn producten. Intel investeert 200 miljoen in een entertainmentafdeling. Dell verkoopt vanaf 
2004 plots LCD-televisies en MP3-spelers, HP verkoopt nu ook digitale camera’s, en Apple is 
plots een pionier geworden op het vlak van muziek-downloads en MP3-spelers. Frank Bitoun, 
algemeen directeur Dell België, motiveert de zijsprong van computerfabrikant Dell naar LCD 
en MP3 vanuit het geloof in een model waarbij alle consumentenelektronica (tv, computer, 
muziekspeler, …) in de toekomst door één centrale computer zal worden bestuurd. Voor Dell 
zijn tv-schermen en MP3-spelers dan ook niet meer dan uitbreidingen van de pc, net zoals 
een printer dat is. Bitoun formuleert de strategische keuze dan ook als volgt: ‘Wij gaan niet 
naar de tv-markt, de tv-markt komt naar ons’ (RMe, 2004-02-23: 16). Ook marketingmanager 
Tom Meynendonckx van HP België stelt dat Hewlett Packard die mening is toegedaan, en 
haalt dezelfde reden aan voor de uitbreiding van de HP-activiteiten naar het domein van de 
digitale camera’s (Meeus, 2003-12-31: 24). In het maken van een zijsprong vanuit de 
‘traditionele computerbusiness’ werden Dell en HP/Compaq echter voorafgegaan door 
Apple. Met de inmiddels erg populaire iPod-MP3-spelers was Steve Jobs in 2001 de eerste 
computerproducent die het verder ging zoeken dan zijn traditionele pc-publiek. ‘Kwatongen’ 
beweren dat deze uitstapjes van computergiganten naar de consumentenelektronica vooral 
zijn ingegeven door een tanende pc-verkoop, maar de uitleg van mensen als Bitoun en 
Meynendonckx is er eerder één van een sterk geloof in een convergentietoekomst waarbij de 
(multimedia)pc het centrum van het residentiële huishouden wordt. Ondertussen zit ook de 
ruime consumentenelektronica-industrie niet stil, en merken we ook bij hen een evolutie naar 
dit ‘multimedia-centrale’-idee, meer specifiek in de vorm van de ontwikkeling van 
zogenaamde hub-technologieën. Eén van de case studies die we in 2004 voerden, (cf. infra) 
gebeurde in samenwerking met Philips en had deze hub-technologie als onderwerp. In die 
studie werd een onderzoek gedaan naar het adoptiepotentieel van een zestal hub-
concepten (media center, audio center, tv center, wireless center, pc center en gaming 
center).  
 
Spelconsoles, pc’s, muziekspelers, DVD- en CD-recorders: voorheen allemaal duidelijk van 
elkaar onderscheiden technologieën, gaan dus alsmaar meer functies omvatten en naar 
elkaar toe convergeren. Elk van deze categorieën van technologieën evolueert naar een 
soort van ‘multimedia-center dat grote opslag garandeert, internettoegang en 
netwerkconnecties mogelijk maakt, alsook het afspelen van diverse audio- en videoformaten, 
… . Kunitake Ando (president Sony) stelt dat het ‘breedbandtijdperk pas echt zou beginnen 
als de televisie een verbinding met internet heeft.’ (Löhneysen, Wolff, 2004: 62). Ondertussen 
is duidelijk dat dat moment gekomen is. Veelal heeft men het over een centrale multimedia-
pc: Bill Gates gaf in 2001 bijvoorbeeld reeds te kennen er van overtuigd te zijn dat de 
computer hierbij als winnaar uit de bus zal komen en dat de pc de ‘digitale hub’ van de 
toekomst zou worden. Maar het is lang niet zeker of het effectief ook de computer zal zijn die 
deze strijd om de huiskamer zal winnen. Zoals ook de verschillende hub-opties in het Philips-
onderzoek illustreren, mengt men zich vanuit verschillende hoeken in deze strijd om de 
huiskamer: naast de pc-technologieën, wezen we eerder reeds op de intenties vanuit 
spelconsole-hoek, maar stellen we ook vanuit andere consumentenelektronicahoeken als 
audio en video gelijkaardige intenties vast.  
 

D 
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Vanuit de hoek van de spelconsoles zagen we reeds dat het vooral Sony is die zich in deze 
strijd om de huiskamer mengt. De ‘PSX’ van Sony is bijvoorbeeld duidelijk als concurrentie 
voor Microsoft’s Media Center 2004 gepositioneerd (MarketingOnline, 2003-10-13). 
Nintendo en Microsoft geven te kennen zich met de GameCube en de X-Box tot de core 
business van het gamen te willen houden. In het geval van Microsoft werd dit in januari 2004 
nogmaals door Bill Gates in hoogsteigen persoon onderstreept op de Consumer Electronics 
Show in Las Vegas. Hij benadrukte daar dat de X-Box niet de centrale technologie van de 
toekomst wordt, maar louter als een extensie van een breder digitaal ‘pretsysteem’ mag 
worden beschouwd; en dat het de pc is die volgens Microsoft de centrale 
multimediatechnologie van de toekomst wordt. Dat brede digitale multimediaplatform of 
‘pretsysteem’ begint dan bij een aangepaste software van Windows: de Media Center Edition 
(Meeus, 2004-01-09: 16). Deze Media Center Edition is een soort van ‘grafische layer’ of een 
schilprogramma dat bovenop Windows XP draait, en erg is toegespitst op kerntaken als 
downloaden, stockeren en uitzenden van digitale beeld- en muziekbestanden. De sterke 
vereenvoudiging moet het mogelijk maken het te besturen met een afstandsbediening. 
Microsoft verkoopt dit systeem aan hardwareproducenten, samen met een blauwdruk voor 
een Media Center-pc: een vrij krachtige computer met vooral een grote harde schijf (100 
gigabyte of hoger), een ingebouwde tv-tuner en een harde schijf waarop 
televisieprogramma’s kunnen worden opgenomen. Producenten als ViewSonic en HP 
hebben in ieder geval al zo’n Media Center-pc op de markt. Het feit dat deze toestellen het 
tot op vandaag nog niet zo fantastisch hebben gedaan heeft veel te maken met de prijs 
(minimum 1200 euro) en het feit dat ze in veel landen zelfs nog niet te koop zijn (Meeus, 
2004-01-09: 16). 
 
Maar ook vanuit audio- en video-hoek valt een groeiende convergentie tussen pc- en 
entertainment-wereld vast te stellen. Vanuit het audio-perspectief stellen we vast dat de 
computer eigenlijk een ideale audiomachine is geworden: grote opslagcapaciteit, praktisch 
elk type van schijfjes kan er mee worden afgespeeld, via internet kan praktisch ieder gewenst 
nummer worden binnen gehaald, en voor eender welke andere drager (MP3-speler, DVD, …) 
kunnen kopieën worden gemaakt. De entertainment- of CE (consumer electronics)-industrie 
reageert hier op een tweeledige manier op: enerzijds leveren ze apparatuur die de pc met de 
hifi-apparatuur connecteert, maar anderzijds leveren ze ook apparaten die de pc overbodig 
maken (Löhneysen, Wolff, 2004: 64). In deze laatste categorie hoort Yamaha’s MusicCast-
systeem thuis: met een 80GB HardDisk kunnen wel duizend muziekCD’s worden opgeslagen. 
Tegelijkertijd kunnen acht verschillende ruimtes in huis van verschillende muziek voorzien 
worden. Elk van deze clients worden via een netwerk aangestuurd en voor drie van deze 
clients kan dat zelfs draadloos. Vanuit video-invalshoek wezen we reeds op de PVR in het 
kader van deze ‘strijd om de huiskamer, en is de ‘harde schijf’ echt wel de kernevolutie. Met 
een harde schijf van pakweg 200GB kan je tijdens je twee weken vakantie toch al je favoriete 
programma’s opnemen, of heel wat programma’s/films voor langere tijd ‘stockeren’. Voor 
diegenen die het beheer en management van ‘video’ liever aan een pc toevertrouwen is er 
bijvoorbeeld de elegante Philips MX6000i: via een draadloze W-LANverbinding laat die toe 
om MPEG2-video’s schokvrij naar andere ruimtes in huis te sturen (Löhneysen, Wolff, 2004: 
66). En ook vanuit de invalshoek van de telefonie kunnen we niet om de oprukkende 
convergentie heen: met VoIP-hits als Skype en Google–talk hadden we al de internettelefonie 
via pc, en in januari 2006 maakte Dell zijn plannen bekend om zijn notebooks van HSDPA (cf. 
infra) te voorzien om zo ook een telefoonfunctie met zijn draagbare computers te kunnen 
meegeven (Mourits, 2006-01-26). 

 
Naast de eerder aangehaalde evolutie inzake digitale televisie, worden - in het kader van de 
strijd om de huiskamer - ook op andere vlakken initiatieven genomen door de CE-industrie 
om het surfen vanuit de luie zetel mogelijk te maken. Zo zijn er bijvoorbeeld de evoluties op 
het vlak van vlakke beeldschermen (hogere resoluties, LCD, plasma, …), vaak ook voorzien 
van VGA-uitgangen waardoor pc’s probleemloos op de schermen kunnen worden 
aangesloten, en het ‘surfen via de tv’ een stuk realistischer wordt. Als daar nog eens een 
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draadloos toetsenbord bijgeleverd wordt, wordt het pas echt handig. Philips gaat met de 
‘Smart Display’ DesXcape 150 zelfs nog een stapje verder: terwijl de pc blijft staan op zijn 
vaste plaats, laat die immers toe met toetsenbord én scherm te gaan waar je wilt. Maar de CE-
markt ontwikkelt ook ‘eigen internet-producten’ los van de pc: Loewe heeft bijvoorbeeld zijn 
eigen online-module: een plugin-kaart voor de Loewe-tv’s waarbij ook een speciaal 
toetsenbord en afstandsbediening hoort. Een telefoonkabelconnectie erbij en je kan surfen 
op je Loewe-tv. Ook digitale satelliettuners zoals die van Panasonic (TU-DSF41) bevatten 
reeds ingebouwde browsers en modems. Nadeel van deze ‘eigen internetapparatuur van de 
CE-industrie’ is dat die niet altijd op de nieuwste technologie gebaseerd zijn zodat bepaalde 
Java- of ActiveX-features er niet altijd op functioneren (Löhneysen, Wolff, 2004: 66). 

 
Vanuit welke technologiehoek de winnaar in deze ‘strijd om de huiskamer’ ook zal komen, 
het is duidelijk dat die winnaar in ieder geval een ‘allrounder’ zal moeten zijn die alle 
multimediaformaten toelaat (audio, video, foto, …) alsook het surfen. Tot op vandaag lijkt 
enkel de pc-industrie apparaten te kunnen leveren die dit allemaal toelaten, maar we stellen 
vast dat er vanuit de CE-industrie druk gewerkt wordt aan concurrerende producten die net 
zoveel functies toelaten (cf. Philips, Sony, …) (Löhneysen, Wolff, 2004: 68). Je zou natuurlijk 
ook gewoon een pc naast de tv kunnen zetten en die met elkaar verbinden, maar computers 
maken doorgaans nog steeds te veel geluid om constant in de woonkamer te staan. Ook het 
opstarten van een pc duurt te lang in vergelijking met CE-apparatuur. Op het vlak van de 
hardware is de pc-technologie voorlopig dus nog in het voordeel, maar het is nog lang niet 
duidelijk of de computerindustrie ook de uiteindelijke winaar zal worden. Op het vlak van de 
software lijkt de computerindustrie, en meer bepaald Microsoft, wel al zijn slag binnen te 
hebben met de Microsoft Windows XP Media Center Edition (MCE) die we reeds eerder 
aanhaalden. Niettegenstaande de CE-industrie nogal wantrouwig staat ten opzichte van 
Windows (bang voor blauwe schermen/foutmeldingen tijdens cruciale momenten als 
voetbalfinale, …), en heel wat CE-fabrikanten zich hebben verenigd in het Linux CE Forum 
(Löhneysen, Wolff, 2004: 69; MarketingOnline, 2003-10-13), stellen we vast dat de meeste 
CE-initiatieven in de ‘strijd om de huiskamer’ zich tot op de Windows-software baseren. 
Ondanks de duidelijk uitgesproken Linux-voorkeur van Sony-president Kunitake Ando (‘Linux 
is dé manier om televisie en internet met elkaar te verbinden’) stellen we dan toch weer vast 
dat de recente Vaio homeserver pc (2004) van Sony wel met een ‘Netwerk Media Receiver’ is 
uitgerust die van Windows XP gebruik maakt. Ook op het vlak van de mobiele toestellen 
stellen we dit vast. De Zen Portable Media Center van Creative bijvoorbeeld is eveneens op 
de Microsoft-software gebaseerd. Dit toestel illustreert ook vanuit de ‘mobiele hoek’ de alles-
in-één-ambitie. De Zen Portable Media Center is immers een draagbaar toestel met LCD-
scherm, geflankeerd door twee setjes controleknoppen, en gebouwd op basis van 
Microsofttechnologie (RMe, 2004-11-02: 18). Omdat dit toestel onder andere ook muziek kan 
afspelen werd het reeds met de naam ‘iPod-killer’ bedacht. Maar het toestelletje kan nog veel 
meer: digitale televisieprogramma’s kunnen er mee opgenomen en bekeken worden, 
collecties foto’s kunnen er op worden doorgenomen, video’s kunnen er op worden 
afgespeeld, en eind 2004 was Microsoft reeds de mogelijkheden aan het bekijken om naar 
spelletjes uit te breiden. Met dit laatste convergeert dit toestel ook naar een concurrentie met 
de handheld-spelconsoles, en kan het ook als een potentiële ‘GameBoy Killer’ worden 
beschouwd (RMe, 2004-11-02: 18). 
 
Met de MediaCenter Edition lijkt Microsoft dus goed op weg ook op het vlak van deze 
centrale multimediatechnologie een monopoliepositie te verwerven inzake software. Op het 
vlak van de technologie is echter nog niks zeker, en maakt bovenstaande uitleg duidelijk dat 
er vanuit verschillende technologie-hoeken gestreden wordt om die technologie te worden. 
Voor de uiteindelijke eindgebruiker houdt deze strijd vanuit diverse hoeken het gevaar van 
incompatibiliteit in tussen verschillende technologieën en producten. Vanuit de overtuiging 
dat inzake deze centrale hub- en multimediatechnologie pas echt vooruitgang kan komen 
via de ontwikkeling van een technologisch platform waar iedereen achter staat, waarbij van 
dezelfde standaarden wordt uitgegaan en waarbij de verschillende technologieën 
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compatibel zijn, werd in 2004 onder impuls van Sony en Intel de DLNA of Digital Living 
Network Alliance in het leven geroepen als een samenwerkingsverband tussen ondertussen 
meer dan 140 spelers uit de pc-, consumentenelectronica- en telecomwereld (Vandormael, 
2004-07-14: 58). Naast het streven naar een standaard en compatibiliteit, beseft de DLNA 
immers ook het gevaar van de complexiteitsdrempel en stelt Stacey Smith (chief information 
Intel, en drijvende kracht achter DLNA) dan ook duidelijk dat het succes van DLNA zal staan 
of vallen met het gebruiksgemak. Er moet volgens hem absoluut vermeden worden klanten 
lastig te vallen met installatieprocedures, onbegrijpelijke foutmeldingen of andere technolast 
(Vandormael, 2004-07-14: 58). De bedoeling van de DLNA is tot een soort toestel, of een hub 
te komen dat na aankoop makkelijk en zonder kabels valt aan te sluiten op het netwerk in je 
huis. De aanvankelijke planning van DLNA was om tegen eind 2004 zijn eerste producten op 
de markt te hebben, maar ondertussen is duidelijk geworden dat die deadline niet gehaald 
werd. Opvallende afwezigen in deze alliantie zijn trouwens spelers als Philips en Apple die 
duidelijk hun eigen weg kiezen. 
 

Conclusie 
 
Ook de computertechnologie is alomtegenwoordig in de huidige ICT-omgeving. Niet alleen 
de klassieke desktop of laptop zoals de meesten er eentje op het bureau hebben staan, maar 
ook in de vorm van draagbare personal digital assistants of spelcomputers, of ingebouwd in 
nog andere technologieën. Met de evolutie naar ‘ubiquitous computing’ lijkt die 
computertechnologie in de toekomst zelfs nog veel dominanter aanwezig te zijn in onze 
omgeving. 
 
Met de ‘wet van Moore’ haalden we eerder reeds de drijvende kracht achter de 
ontwikkelingen op het vlak van computertechnologie aan. De evolutie op het vlak van 
halfgeleiders maakt dat computers steeds compacter worden en een bijna onnavolgbare 
capaciteitstoename kennen. De miniaturisering zien we weerspiegeld in de evolutie van de 
grote logge computers naar de kleine elegante en draagbare technologieën (pda, 
draagbare spelconsole, ...); de capaciteitstoename in de verschillende generaties van 
computers en spelconsoles of het exponentieel toenemend aantal nummers dat op 
draagbare muziekspelers kan worden opgeslagen. Maar bovenal, stellen we vooral de 
toenemende mate van convergentie vast in de markt van de computertechnologie. PDA’s 
lijken de strijd te gaan verliezen met de zogenaamde ‘smart phones’; spelcomputers 
incorporeren alsmaar meer functionaliteiten die niet tot hun ‘oorspronkelijke core-business’ 
behoren (DVD, modem, pvr ...); en met de zogenaamde ‘strijd om de huiskamer’ lijkt de 
convergentie haar (voorlopig) hoogtepunt te bereiken. Diverse takken van zowel 
computerindustrie als consumentenelektronica die alsmaar meer computertechnologie in 
hun technologieën integreren, zijn momenteel in een hevige strijd verwikkeld om die 
centrale multimediatechnologie te worden die grote opslag garandeert, internettoegang 
mogelijk maakt, alsook het afspelen van diverse audio- en videoformaten, etc ... . 
 
Ondanks de alomtegenwoordigheid van de computertechnologie en de toenemende 
integratie in andere technologieën, blijft ook dit ICT-domein niet gespaard van mislukkingen 
in de huidige ICT-omgeving. Voorbeelden daarvan zijn de eerste generatie PDA’s of Sega’s 
Dreamcast.  
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2.3.1.6. Internet en andere netwerken: een derde categorie van technologieën? 

erder haalden we reeds Van Dijk (1999) aan die er op wees dat we naar één algemeen 
‘super-breedband-netwerk’ evolueren. De alomtegenwoordigheid van het internet 

illustreert de centraliteit van netwerken en netwerktechnologieën in de huidige ICT-
omgeving. En ook het voorgaande overzicht van technologieën maakt duidelijk dat het 
merendeel van de ICT’s in de rand van deze netwerken functioneren en noodzakelijk zijn om 
van de diensten via deze netwerken gebruik te maken (Bouwman, 2000: 45). Vanuit een 
bepaald opzicht zou men dan ook geneigd kunnen zijn de netwerktechnologieën als 
fundamentele technologieën te beschouwen, maar aangezien ook deze 
netwerktechnologieën het resultaat zijn van een aantal ontwikkelingen op het vlak van 
schakelingen, bandbreedte en digitalisering leek ons dat niet correct, en behandelen we 
deze netwerktechnologieën dan ook als een aparte categorie van 
‘implementatietechnologieën’. Omdat deze netwerktechnologieën van de andere kant ook 
moeilijk als randapparatuur kunnen worden beschouwd, hebben we het misschien beter 
over een derde soort van technologieën naast de ‘enabling technologies’ en de 
randapparatuur. 
 
Veel mensen associëren vooral ‘het internet’ of het ‘wereldwijde web’ met deze 
netwerktechnologieën. Vooraleer er echter van dit ‘virtuele netwerk’ sprake kan zijn, is een 
‘fysieke netwerktechnologie’ noodzakelijk. Meer concreet dient er zelfs een onderscheid 
gemaakt te worden tussen verschillende ‘niveaus’ of soorten netwerktechnologieën. (a) In 
eerste instantie zijn er de transportnetwerken, wat we de ‘autostrades’ of het macroniveau 
van de netwerktechnologieën zouden kunnen noemen. De lagere ‘meso’- en ‘micro’-niveaus 
zijn dan respectievelijk de niveaus van (b) de toegangsnetwerken of aansluitnetwerken - ook 
wel de ‘local loops’ genoemd - en (c) de netwerken voor de huiselijke omgeving. Zoals de 
naam het zelf zegt omvatten deze laatste korte-afstandsnetwerken om binnen de huiselijke 
sfeer toestellen met elkaar te laten communiceren. Toegangsnetten zorgen voor de 
koppeling van de eindgebruiker aan het transportnetwerk. Het transportnetwerk is dan de 
ruggengraat of backbone van het netwerk, en verbindt allerlei geografisch verspreide 
knooppunten van het netwerk. 

2.3.1.6.1. Transportnetwerken: de ruggengraat 

anneer ICT-omgeving als een ‘netwerksamenleving’ wordt omschreven, dan is dat 
eigenlijk vooral een verwijzing naar de ontwikkelingen op het vlak van dit ‘macro’-

niveau van netwerken. Met dit macro-niveau van transportnetwerken hebben we het over 
de glasvezelnetwerken of breedbandige transportnetwerken - ook wel de ‘backbone’ of 
ruggengraat van de ‘netwerksamenleving’ genoemd -, die het mogelijk maken gegevens in 
grote mate en snel over grote afstanden te transporteren. Niettegenstaande er op deze 
ruggengraat van transportnetwerken diverse andere types van ‘netwerken’ zijn aangesloten, 
is de ontwikkeling op het vlak van deze transportnetwerktechnologie de centrale drijfveer 
achter de ICT-ontwikkeling (Bouwman et al., 2000: 48). 
 
Dat we deze netwerktechnologie niet als een volwaardige ‘enabling technology’ 
beschouwen, is te wijten aan het feit dat ook deze technologie pas tot stand is gekomen 
door een aantal ontwikkelingen op het vlak van nog fundamentelere technologieën. Cruciaal 
hierbij is de ontwikkeling op het vlak van (a) netwerkcapaciteit of bandbreedte. Hoe meer 
bandbreedte er beschikbaar is, hoe meer gegevens er per seconde kunnen worden 
verstuurd. Een precieze éénduidige definiëring en onderscheid tussen ‘smalband’ en 
‘breedband’ bestaat echter niet. Doorgaans wordt ‘smalband’ wel gedefinieerd als de 
internettoegang via de klassieke telefoonlijn aan 56 Kbps (Hawkes, 2001: 19), maar het is 
daarom niet zo dat al wat hoger ligt dan 56 Kbps automatisch breedband is. Voor sommigen 
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volstaat een downstream en upstream snelheid van 200 kbps reeds om van breedband te 
spreken, terwijl dat voor anderen minstens 2Mbps moet zijn (Sawyer, Allen en Lee, 2003: 
122). Lee, O’Keefe en Yun (2003: 82) bakenen ‘breedband’ dan ook vaag af als ergens tussen 
de 384 Kbps en 10 Mbps.  
 
Ongeacht de precieze definiëring in termen van snelheid, is met de glasvezeltechnologie in 
ieder geval een gigantische stap voorwaarts gezet inzake 
breedband. Een stap die het transport van data niet alleen efficiënter, 
maar ook goedkoper maakte. Binnen deze glasvezels wordt via 
‘wave division multiplexing’ van meerdere kanalen licht (golflengten) 
gebruik gemaakt, om grote hoeveelheden data tegen hoge snelheid 
(bv. één terabit (1012)) door de glasvezels te sturen. Glasvezel en 
‘wave division multiplexing’ openden de deur naar het transport van grotere hoeveelheden 
aan grotere snelheden, of het zogenaamde breedbandtransport. Voor de toekomstige 
ontwikkeling van transportnetwerken en netwerktechnologieën in het algemeen wordt 
trouwens een blijvende stijging van deze bandbreedte voorspeld (Bourreau, Gensollen, 
2004: 55). Halal (2000: 2) had het in 2000 over een toename met een factor 100 tegen 2010. 
Alluderend op de beter bekende ‘wet van Moore’, hebben Tvede en Ohnemus (2001: 13) het 
in dit verband over ‘Gilder’s Law’ die stelt dat de totale bandbreedte voor telecommunicatie 
elke 12 maanden zal blijven verdrievoudigen. De toenemende vraag naar bandbreedte zal 
volgens Bourreau en Gensollen (2004: 56) de ontwikkeling en opmars richting optische 
netwerken alleen maar versnellen. Nog vóór 2010 zullen de netwerkoperatoren volgens hen 
‘optical cross-connect’ introduceren, en in een tweede fase (tegen 2015) naar ‘optische 
routers’ overstappen.  
 
Verder is ook de (b) overbrugging van de afstand cruciaal bij deze transportnetwerken. Het 
signaal moet immers regelmatig versterkt worden om grote afstanden te overbruggen. 
Vandaag de dag bestaan reeds diverse transatlantische kabels zonder versterkers (Bouwman 
et al, 2000: 48). Wat het (c) schakelen betreft, werd er in de telefonienetwerken traditioneel 
van circuitschakelingen gebruik gemaakt: tussen zender en ontvanger worden delen van het 
netwerk (een vast circuit) gereserveerd zodat een directe verbinding ontstaat waarlangs men 
tegelijkertijd kan spreken en luisteren of gegevens verzenden en ontvangen. In 
communicatienetwerken wordt de informatie in toenemende mate pakketgeschakeld 
overgedragen (Bouwman et al., 2000: 49). Hierbij worden de gegevens in kleine pakketjes 
opgedeeld en elk afzonderlijk verstuurd (niet via een vast gereserveerd circuit, en niet 
noodzakelijk ook allemaal via hetzelfde circuit). Bij de ontvanger worden de pakketjes dan 
weer in oorspronkelijke volgorde samengevoegd. Een belangrijke technologie voor 
dergelijke ‘fast packet switching’ is ATM (Asychronuous Transfer Mode).  

2.3.1.6.2. Toegangsnetwerken, aansluitnetten of ‘local loops’  

e ontwikkelingen op het niveau van de transportnetwerken, en vooral op het vlak van 
de glasvezeltechnologie zijn dan wel de voornaamste drijfveer of het fundament van de 

zogenaamde netwerksamenleving; deze glasvezelnetwerken of breedbandige 
transportnetwerken komen zelden tot aan de woning van de residentiële eindgebruiker, 
maar slechts tot aan een naburige centrale. Het laatste stukje ‘hoge capaciteits’-transport van 
deze centrales of hoofdlijnen naar elke aparte woning, beter bekend als de ‘last mile’ of ‘local 
loop’, loopt dan via de coaxiale kabel, of de dubbelgedraaide (twisted pair) telefoonkabel 
(ook wel PSTN-net genoemd). Ook in België bestaat de kern van het netwerk bij zowel 
Belgacom als Telenet uit glasvezel, maar wordt voor de local loop voor ADSL (Belgacom, 
Euphony, Versatel, ...) of de kabel (Telenet) gekozen. Vanuit een gebruikersperspectief in de 
huidige interactieve communicatieomgeving heeft Strover (2000) het echter liever over de 
‘first mile’-problematiek, in plaats van de ‘last mile’ die eerder op het probleem van de 
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aanbodzijde duidt om het laatste stukje ‘hoge capaciteit’ te verzorgen vanop het netwerk tot 
in ieder huis. 
 
Op het vlak van de toegangsnetwerken via de telefoonkabel of telecommunicatienetwerken, 
kan ook nog eens een onderscheid worden gemaakt tussen de draadgebonden en de 
draadloze netwerken. Hierdoor maken we voor de ‘last mile’ of ‘local loop’ een onderscheid 
tussen (1) draadgebonden telecommunicatienetwerken, (2) draadloze 
telecommunicatienetwerken, en (3) kabelnetwerken.  

2.3.1.6.2.1. Draadgebonden telecommunicatienetwerken 

n geval van glasvezel hebben we hier over (a) ‘fibre to the home’ (FTTH) of (b) ‘fibre to the 
curb’ (FTTC). FTTH brengt de glasvezel tot aan de randapparatuur in huis zelf, is technisch 

de aantrekkelijkste, maar ook de duurste oplossing. FTTC brengt de glasvezel dan ‘slechts’ 
van de wijkcentrale tot aan de stoep (Bouwman et al., 2000: 50). Omdat deze glasvezel- of 
optische vezel-opties economisch en financieel niet de meeste haalbare kaart zijn, wordt in 
de meeste gevallen verder gebouwd op de bestaande infrastructuren van telefonie en kabel 
om de ‘local loop’ of ‘last mile’ via draadgebonden netwerken te verzorgen (Sawyer, Allen, 
Lee, 2003: 123). Als een soort van tussenoplossing was er in de tweede helft van de jaren ’90 
(c) ISDN (Integrated Services Digital Network). Deze verder gedigitaliseerde vorm van de 
telefoonlijnen, is eigenlijk nog steeds meer een veredelde vorm van smalband dan echte 
breedband (Van Dijk, 1999: 42). De binnen de schoot van het ITU (International 
Telecommunication Union) ontstane technologie maakt het immers mogelijk een gewone 
telefoonlijn in een digitale lijn met een snelheid van 144 Kbps om te zetten (Baldwin, Stevens 
McVoy, Steinfield, 1996: 62). De voornaamste verdienste van ISDN was dat het een simultane 
transfer van zowel conversatie/stemcommunicatie als tekst/datacommunicatie mogelijk 
maakte. Vandaag de dag hebben we het echter vooral over (d) hybride 
netwerktoepassingen, of combinaties van bestaande glasvezel, kabel (coax) en telefoonlijnen 
(twisted pair), wanneer we het over breedband hebben. Voor de 
telecommunicatienetwerken hebben we het dan meer concreet over toepassingen als 
ADSL81 (Asymmetric Digital Subscriber Line) en afgeleide technieken als VDSL (Very high-
bitrate DSL) en HDSL (in één adem xDSL) (Bouwman et a., 2000: 50; Van Dijk, 1999: 42; 
Baldwin, Stevens McVoy, Steinfield, 1996: 118; Abrahams, 2003-03-05: 18). De eerste en tot 
op vandaag bekendste toepassing van deze DSL-technologieën is ADSL. ADSL maakt het 
mogelijk om op basis van de bestaande kopernetwerken een upstreamcapaciteit van 
0.5Mb/s en een downstreamcapaciteit van 2Mb/s te garanderen tegen een relatief lage 
upgrade-kost. Anno 2004 is het volgens Bourreau en Gensollen (2004: 58) moeilijk te zeggen 
of die snelheid/capaciteit voor DSL-connecties nog kan verbeterd worden, zonder daarbij de 
afstand te verminderen tussen DSLAM (digital subscriber line access multiplexer) en de 
eindgebruiker. Volgens sommige experten is de theoretisch beschikbare bandbreedte op 
kopernetwerken nog steeds onderbenut (Bourreau, Gensollen, 2004: 58). Het nadeel van 
ADSL is de beperking van het ‘afstandsprobleem’: over een afstand van 4 km daalt de 
transmissiesnelheid immers gevoelig (Sawyer, Allen, Lee, 2003: 123; Lee, O’Keefe, Yun, 2003: 
82). Het falen van heel wat VOD-experimenten in de jaren ’90 was volgens Ghayur (2001: 
54) dan ook te wijten aan de te lage snelheid die de toenmalige ADSL-netwerken konden 
garanderen. Het zou volgens hem wachten zijn op FTTH, of minstens VDSL, vooraleer VOD 
tenvolle zou kunnen worden gegarandeerd. 

 
Niettegenstaande we in de huidige ICT-omgeving naar een situatie van toenemende 
convergentie en ontvlechting van het lagenmodel evolueren (cf. supra), waardoor deze 
draadgebonden telecommunicatienetwerken geleidelijk aan ook meer concurrentie krijgen 
van mobiele telecommunicatienetwerken als GPRS, UMTS, etc, ... (cf. infra), lijkt men er bij de 
‘uitbaters’ van deze draadgebonden telecommunicatienetwerken toch nog relatief gerust in. 
                                                      
81 Een innovatie met Belgische roots: Alcatell Bell (1996). 
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Ook in België stellen we vast dat men fors blijft investeren in het upgraden van de 
netwerkcapaciteit. Zo investeerde Belgacom recentelijk zo’n 400 miljoen euro in zijn 
‘Broadway’-project om de huidige ADSL-netwerkcapaciteit naar VDSL82-niveau op te trekken 
(10x sneller dan ADSL83) (en pompte ook concurrent Telenet 50 miljoen euro in het 
‘ExpressNet’-project voor het optrekken van de capaciteit van zijn kabelnetwerk) (Meeus, 
2004-05-22: 39). Dat men voor deze investeringen in breedbandinternet inderdaad niet 
onmiddellijk directe concurrentie hoeft te vrezen van de mobiele netwerken mag blijken uit 
volgende berekening: voor een e-mail met attachment van 1 Mbyte via breedbandinternet 
heeft men zo’n 2.4 seconden nodig. Via de mobiele GPRS-generatie (2.5G) zijn daar meer 
dan 2 minuten voor nodig, en zelfs via UMTS zouden daar nog steeds 20 seconden voor 
nodig zijn.  
 
Toch zullen ook deze hogere breedbandsnelheden zoals voorzien met het Broadway- en 
ExpressNet-project, niet volstaan in de toekomst, aldus Paul Naastepad van de ‘Fibre to the 
Home Council’ (waarin onder andere bedrijven als Alcatel, Ericsson, Nortel, Siemens en Tyco 
zetelen) (Meeus, 2004-05-27). Zoals de naam van van de raad het reeds zelf zegt is hij er van 
overtuigd dat tegen 2010 enkel FTTH, of glasvezel tot in de huiskamer, de oplossing zal zijn. 
De Broadway- en ExpressNet-projecten zorgen wel voor een upgrade van de huidige 
snelheden van 3 à 4 Mbps, maar de toenemende vraag en ontwikkelingen inzake DTV, VOD, 
... maken dat de nodige surfsnelheden tegen 2010 zo’n 100 MB per seconde worden 
geschat. Een bijkomende beperking voor VDSL is de afstandsbeperking. Volgens Meeus 
(2004-03-05: 18) is VDSL alleen maar snel genoeg als de ‘last mile’ niet langer dan een 
kilometer is. In de praktijk lijkt men echter niet onmiddellijk bereid om ook de ‘laatste mijl’ in 
glasvezel te voorzien. 

2.3.1.6.2.2. Draadloze telecommunicatienetwerken 

aast de draadgebonden netwerken kunnen ook draadloze netwerken gebruikt worden 
voor de local loop of het overbruggen van de ‘last mile’. Een eerste voorbeeld is dat van 

radiosystemen aan de eindpunten van het glasvezelnetwerk die communicatie met een 
abonnee in de wijk mogelijk maken. Via (a) LDMS (Local multichannel distribution service) 
kunnen 49 kanalen voorzien worden (1 abonnee : 1 kanaal). Een andere vorm van draadloze 
communicatie die kan worden gebruikt is (b) ‘Direct Broadcast Satellite’ (DBS). De techniek is 
vergelijkbaar met LDMS, maar ditmaal komt het signaal van een satelliet en is de capaciteit 
500 kanalen (Bouwman et al, 2000: 51). 
 
Bij de transportnetwerken haalden we reeds de algemene ontwikkeling van een alsmaar 
toenemende bandbreedte aan. Ook op het vlak van deze draadloze technologieën worden 
alsmaar hogere frequenties mogelijk (weliswaar nog niet overal toegekend door de 
regelgever) (Bourreau, Gensollen, 2004: 56). In de hoogste frequenties (bv. 26 GHz voor 
draadloze local loops, en 60 GHz voor korte afstandsnetwerken, infrarood voor zeer korte 
afstandsnetwerken) blijven er ook onopgeloste interferentieproblemen. ‘UMTS technologie’ is 
ontwikkeld om 2 MB/s per basisstation mogelijk te maken, maar theoretisch ligt de limiet op 
15 Gb/s (Bourreau, Gensollen, 2004: 57). Een toename in bandbreedte zal ons volgens 
Bourreau en Gensollen (2004: 57) bij de vierde en zelfs vijfde generatie mobiele 
generatienetwerken brengen in de toekomst (vóór 2015). Voor meer over deze draadloze 
telecommunicatienetwerken verwijzen we naar de paragrafen in verband met mobiele 
telefonie. 

                                                      
82 Eén van de grote verschillen tussen ADSL en VDSL zit hem in de symmetrie. Zoals de naam het zelf zegt is 
Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) niet symmetrisch: de upload- is lager dan de downloadsnelheid. De 
symmetrie van VDSL opent perspectieven voor interactieve diensten zoals de video en muziek-op-aanvraag-
diensten. 
83 Theoretisch is een upgraden van 3MB/s (ADSL) naar 52MB/s mogelijk, maar Belgacom plant slechts 15MB/s 
aan te bieden, wat toch nog steeds 5x sneller is dan ADSL.. 
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Een minder gebruikte vorm van breedband is de draadloze breedband via satelliet. Ten 
opzichte van deze satellietbreedband hebben breedband via kabel en ADSL alvast een 
‘latency’-voordeel: een satellietklant die informatie opvraagt via zijn televisietoestel, zendt een 
signaal naar de server, wat daarna naar de uplink gaat, vooraleer het de satelliet en een 
returnkanaal bereikt. Dit proces vergt 0.25 tot 0.5 seconden (tegenover de 5 milliseconden 
die kabel daar slechts voor nodig heeft (4000x sneller dus)), wat momenteel niet voor 
problemen zorgt voor de one-way video, voice en beperkte databestanden; maar in de 
toekomst wel meer problemen zou kunnen geven naarmate de databestanden groter 
worden (Hawkes, 2001: 19). 

2.3.1.6.2.3. Kabelnetwerken 

aast de technologieën met roots in de telecommunicatiesector, heeft ook de coaxiale 
kabel zijn rol in de toegangsnetwerken (Bouwman et al., 2000: 52; Sawyer, Allen, Lee, 

2003: 123). Deze coaxiale kabel, die oorspronkelijk voorzien was voor een unidirectionele 
downstreamtransmissie van televisie, wordt ondertussen volop gebruikt voor bidirectionele 
communicatie (bv. Telenet). De backbone bestaat hier dan uit glasvezel, en het aansluitnet 
uit coax (hybrid fiber coax) (Bouwman et al, 2000: 52; Hawkes, 2001: 19). Om breedband via 
de kabel binnen te halen moet een splitter worden geïnstalleerd om simultaan tv- en 
internetgebruik toe te laten zonder enig kwaliteitsverlies op een van beide signalen. Voor de 
kabelmodems bestaan een tweetal standaarden: enerzijds is er het ‘Docsis’- of Data Over 
Cable Service Interface Specification-systeem; anderzijds de Europese afgeleide om een 
optimaal gebruik van de voorhanden zijnde 8MHz-kanalen (in de VS is dat lager) mogelijk te 
maken: ‘Euro-Docsis’ of de DVB/Davic Euromodem (Hawkes, 2001:18). Sommige 
kabelbedrijven beweren dat een downstreamsnelheid van 36 Mbps mogelijk is, maar de 
gebruikte ethernettechnologie maakt dat 10Mbps tot voor kort het haalbare plafond was. 
Vanaf 01/04/2006 doorbrak Telenet dit plafond met een verhoging naar 20 Mbps, wat 
opnieuw de continue capaciteitsevolutie illustreert (cf. Gilder’s Law). Net zoals Belgacom met 
het Broadway-project de upgrade van ADSL naar VDSL maakte, maakt Telenet voor zijn 
kabelnetwerk de upgrade naar EuroDocsis 2.0. Deze maakt de verdubbeling van de 
downstreamsnelheid mogelijk, en is net als VDSL een symmetrische standaard.  

 
Omdat breedband via ADSL er eerder was in de tijd dan breedband via de kabel stelt Hawkes 
(2001: 16) ook vast dat het voor de aanbieders van kabelbreedband geen evidente zaak is 
om de concurrentie aan te gaan. Zelfs in dichtbekabelde regio’s als de onze heeft Telenet dat 
mogen ondervinden in zijn concurrentie met Belgacom. Met de klassieke telefoonlijnen heeft 
Belgacom immers in bijna ieder huishouden reeds een voet tussen de deur. Op Belgisch 
niveau heeft kabel-breedband nog steeds een achterstand ten opzichte van het ADSL-
aanbod van Belgacom (in januari 2006 respectievelijk 757388 aansluitingen voor kabel, en 
970668 voor ADSL84); in Vlaanderen is de verhouding kabel/ADSL zo’n 55/45. In minder 
bekabelde landen als België is de strijd voor de ‘kabel-aanbieders’ nog moeilijker. Hawkes 
(2001: 16) wijst dan ook op de moeilijkheden en grote inspanningen die grote spelers als 
Chello (breedband-kabel-provider onder UPC-paraplu, onder meer ook in het Leuvense + 
Brussel actief), NTL en Telewest hierbij ondervonden en leverden. Voor elk van deze 
providers is het dan ook ‘racing to find the most compelling content or reasons, to drive the 
uptake of broadband cable services’ (Ibid.: 16).  

                                                      
84 Bron: BIPT 
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2.3.1.6.3. Netwerken voor huiselijke omgeving 

et de netwerken voor de huiselijke omgeving hebben we het over 
netwerkontwikkelingen gebaseerd op korteafstandstechnologie zoals ‘Bluetooth’ en 

‘WiFi’. De belangrijkste van deze netwerktechnologieën voor de huiselijke omgeving is de 
WiFi-technologie85; de technologie die via een radioverbinding een connectie maakt tussen 
een computer en een draadloos netwerkje en op die manier ‘draadloos’ internet mogelijk 
maakt. Het WiFi-verhaal neemt een aanvang in 1993 wanneer ingenieur Bret Stewart zijn 
Wayport-idee ontwikkelt, gericht op ‘public space wireless internet access’. In 1995 werd 
Wayport gefinaliseerd en in 1997 was de IEEE 802.11 standaard er. Deze kon echter slechts 
een snelheid van 1 à 2 Mbps aan (Björkdahl, Bohlin, Lindmark, 2004: 75). Nog eens twee jaar 
later (1999) was die standaard naar de IEEE 802.11b-versie geëvolueerd en kende WiFi zijn 
massamarkt-introductie met de nieuwe iBook-laptop van dat jaar. Deze laptop had een 
ingebouwde antenne en een interne slot voor een USD 99 ‘Airport’ kaart (Bar, Galperin, 
2004: 52). Van toen af was WiFi een volwaardig alternatief voor de bestaande ‘wired 
ethernet netwerken’, aangezien WiFi ethernet-snelheden (11 Mbps) kon garanderen binnen 
een afstand van 150 ‘feet’. De volgende massamarkt-boost kwam er in 2001 met de release 
van Microsoft’s Windows XP met ingebouwde WiFi-ondersteuning. Vooral deze laatste 
ontwikkeling zorgde voor de doorbraak: in 2002 waren er plots reeds 26.5 miljoen ‘WiFi-
capable devices’ op de markt (Bar, Galperin, 2004: 45; 65). De drie belangrijkste factoren 
verantwoordelijk voor de snelle diffusie van WiFi zijn (Bar, Galperin, 2004: 53) (1) WiFi’s 
technische performantie (hoge snelheid, lage kost), (2) een internationale standaardisatie en 
(3) het gebruik van het niet-gelicentieerde spectrum. Deze drie factoren maakte het voor 
WiFi mogelijk om een snelle diffusie te kennen binnen een drietal ‘domeinen’: 
 
(a) Cordless Ethernet: De voornaamste toepassing in dit kader zijn private WiFi-netwerken in 
huizen en kantoren, waarbij de ‘klassieke’ Ethernet of telefoonkabels niet meer nodig zijn om 
computers in een netwerk te verbinden. Daarnaast maakt WiFi het ook mogelijk om een 
laptop op eender welk ander WiFi-netwerk aan te sluiten (bij vrienden, publieke plaatsen, …) 
(Bar, Galperin, 2004: 53). Met de WiFi-telefoon kwam er eind 2005 ook een interessante 
uitbreiding binnen deze categorie. In samenwerking met een kleine fabrikant uit Taiwan 
bracht Skype bijvoorbeeld een dergelijke VoIP-telefoon op de markt die zonder tussenkomst 
van een pc rechtstreeks op een WiFi-netwerk (in huis of kantoor) kan inhaken (Biesemans, 
2005-11-09). 
 
(b) Public Hotspots: WiFi om netwerken te installeren op drukke publieke plaatsen als 
treinstations of luchthavens, hotellobby’s, bibliotheken, fastfoodresto’s, … (Bar, Galperin, 
2004: 54). Het is vooral in deze toepassing van de zogenaamde ‘hotspots’ dat de Wifi-
technologie in vorm van de 802.11b-standaard ‘bekendheid verwierf’. In België was het voor 
deze WiFi-hotspots, zoals zo vaak op het vlak van technologische innovaties een ‘kleinere 
speler’ - meer bepaald Sinfilo - dat de ‘lead’ nam. In de loop van 2003 en 2004 werden door 
Sinfilo diverse WiFi-hotspots geactiveerd die studenten in Hasselt, Gent en Leuven gratis 
netwerktoegang boden (deCursor364, 2003-06-24: 6). Voor niet-studenten hanteerde Sinfilo 
twee tarieven voor internettoegang via zijn hotspots: ofwel kocht je een surfkrediet dat 90 
dagen geldig is aan €9,99/uur, ofwel betaalde je voor een aaneengesloten en ondeelbaar 
blok van 2 uur of 24 uur, respectievelijk €5 of €20. Naast de studentensteden, begon Sinfilo al 
snel met de uitbreiding van hotspots naar de nationale luchthaven en ook voetbalstadions 
via een samenwerkingsovereenkomst met de Liga beroepsvoetbal (deCursor 364, 2003-05-
24: 6). Sinfilo werd echter al snel gevolgd door de grote spelers op de internetmarkt. 
Belgacom startte half 2003 met 50 hotspots op publieke plaatsen als Kinepolis, McDonalds, ..., 
en breidde dat tegen begin 2004 reeds uit tot zo’n 200 hotspots. Ook Telenet startte tussen 
juli en december 2003 met een pilootproject met 50 hotspots, die voor Telenetklanten 

                                                      
85 We wensen hierbij wel op te merken dat WiFi niet volledig draadloos is. Het vertrekpunt is immers nog steeds 
het bekabelde netwerk: vanaf één kabelaansluiting (bv. bij je thuis) kan je dan wel een geografisch beperkt 
draadloos netwerk installeren waarbij geen kabels nodig zijn. 
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volledig gratis toegankelijk waren, en die zelfs de niet-klanten konden gebruiken om hun 
mail te raadplegen. Met de overname van Sinfilo (in 2003 nog!) zette Telenet zich meteen 
duidelijk op de hotspot-kaart86 (Meeus, 2004-01-30: 15). Zo had Telenet begin 2004 reeds 
zo’n 110, een jaar later (begin 2005) zo’n 250, en nog eens een jaar later (begin 2006) zo’n 
750 hotspots onder zijn beheer.  
 
Wereldwijd waren er eind 2003 wel reeds zo’n 70000 hotspots, maar het was toen reeds 
duidelijk dat het initiële enthousiasme in verband met de WiFi-hotspots plaats moest ruimen 
voor een toenemende scepsis. Ondanks de snelle groei van hotspots wezen alsmaar meer 
tekenen op een falende adoptie of diffusie aan gebruikerszijde. Eind 2003 beheerde T-Mobile 
in de VS bijvoorbeeld reeds meer dan 2000 hotspots in Starbucksfilialen, maar zochten er 
wekelijks slechts 25000 mensen toegang tot het internet via deze hotspots: dat is minder dan 
2 gebruikers per dag per hotspot. Meeus (2004-01-30: 15) beschouwt de weigering van 
zowel Telenet als Belgacom om gebruikerscijfers vrij te geven met betrekking tot hun 
hotspots, eveneens als een teken van de tegenvallende adoptie in België. Ook het gebruik 
van de hotspot op de Nederlandse luchthaven Schiphol bleef eind 2003 steken op 
gemiddeld tien gebruikers per dag. Voor de gebruikers zijn vooral de hoge prijzen een 
probleem. In de VS kostten WiFi-abonnementen (eind 2003) 40 tot 70 dollar per maand, wat 
in Europa tot zelfs meer dan 130 euro per maand kan oplopen (MarketingOnline, 
2003/12/01b). Vandaag is dat - ook in België (Telenet) - naar zo’n €10/maand gezakt, maar 
ook dat blijft teveel voor de meeste consumenten.  
 
Deze ‘scepsis’ omtrent hotspot-adoptie heeft wel enkel betrekking op de ‘betalende’ hotpots 
zoals we die van Telenet en Belgacom kennen. ‘Gratis hotspots’ - enerzijds als ‘extra service’ 
van cafés, restaurants, etc ...; anderzijds residentiële gebruikers van wie het draadloze 
huisnetwerk ‘open’ staat - kennen die prijsdrempel niet, en zijn dan ook een stuk populairder 
(Meeus, 2006-01-18; Pasveer, 2005-11-30). Aan deze ‘gratis, open draadloze netwerken’ is 
dan wel weer een serieus veiligheidsnadeel verbonden. Onderzoek van de Brusselse ‘Federal 
Computer Crime Unit’ wees bv. uit dat slechts 4% van de Brusselse bedrijven en instellingen 
zijn draadloze computernetwerk beveiligde, en dat in meer dan 90% van de gevallen geen 
encryptie nodig was om van buiten de bedrijfsmuren toegang tot het bedrijfsnetwerk te 
krijgen en gratis te kunnen surfen (EV, 2004-03-11:16). Op Belgisch vlak wijst Meeus (2004-
01-30: 15) ook op het ‘roaming’-nadeel. Voor een Telenet-klant was het bijvoorbeeld niet 
mogelijk om op een Belgacom-hotspot te surfen, en omgekeerd.  
 
(c) Mesh-netwerken: in plaats van ieder apart WiFi-basisstation op het bekabelde netwerk 
aan te sluiten (zoals dat origineel en tot op vandaag meestal nog het geval is voor WiFi), 
staan Mesh-netwerken voor netwerken waarin de verschillende WiFi-devices verkeer naar 
elkaar doorsturen, waardoor er eigenlijk maar een paar ‘hard-wired’-connecties op het vaste 
netwerk nodig zijn. Deze zijn zodanig geprogrammeerd dat ze zelf hun beste Wifi-‘weg’ 
zoeken. Het spreekt voor zich dat dit pas mogelijk is van zodra een voldoende aantal WiFi-
devices aanwezig zijn binnen een bepaald gebied (Bar, Galperin, 2004: 59). Het is dan ook 
vooral deze Mesh-netwerktoepassing waar Björkdahl, Bohlin en Lindmark (2004: 73) op 
doelen wanneer ze het over de veelbelovende toekomst van WiFi-hebben in de verzameling 
van technologieën die de vierde generatie (4G) mobiele telefonie moet ondersteunen.  
 
De tegenvallende adoptie van de hotspot-toepassing mag wel niet tot de conclusie van een 
falende WiFi-technologie leiden. Het is echter wel duidelijk dat de toekomst niet in de 
802.11b-standaard ligt (die lang de de facto standaard is geweest), want die heeft duidelijk 
zijn beperkingen zoals een beperkt bereik en beperkte datatransmissiesnelheid (met 11Mbps 
zeker nog geen breedbandniveau). De toekomst van de WiFi-technologie, zoals die onder 
meer in 4G gepland is, ligt in de vernieuwde standaarden die zowel een groter bereik als een 

                                                      
86 Opnieuw typisch voor markten van technologische innovaties. Nadat het kleintje voor de technologische 
doorbraak of de ‘new-to-the-world’-innovatie zorgde, wordt die vaak gevolgd door de ‘grote spelers’ die de markt 
overnemen. 
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grotere snelheid moeten toelaten. De eerste opvolgers van de 802.11b-standaarden waren 
twee varianten op die standaard: 802.11a en 802.11g, twee standaarden die van een andere 
frequentie gebruik maken en die het technisch reeds mogelijk maken om een 
netwerkverbinding van 54 Mbps op te zetten (vijf keer zo snel als de 802.11b-standaard). 
Vanaf 2003 worden deze standaarden in diverse toestellen ingebouwd. Sony gebruikte de 
802.11a-standaard bijvoorbeeld voor zijn draadloze televisietoestellen en home cinema’s, 
terwijl onder andere Apple zich op de 802.11g-standaard baseerde (Apple verkocht 
draadloze netwerken op basis van deze 802.11g-standaard onder de naam ‘AirPort Extreme’) 
(deCURSOR359, 2003-04-17: 4). Maar het blijft niet bij deze twee nieuwe versies. In januari 
2006 zijn bijvoorbeeld de langverwachte specificaties voor de 802.11n-standaard vastgelegd. 
Met snelheden tot 520 Mbps is die tot 10x sneller dan voorganger 802.11g (Vandenabeele, 
2006-01-20). Met deze nieuwe standaarden gaat de snelheid van draadloze netwerken 
duidelijk de hoogte in, maar blijven ze slechts over vrij beperkte afstanden werken. Hierdoor 
worden ze dan ook aangeduid met de term WLAN of Wireless Local Area Network (Sawyer, 
Allen, Lee, 2003: 123).  

 
Om een wildgroei van standaarden te vermijden en een zekere compatibiliteit van 
standaarden te kunnen garanderen werd in 2003 een nieuwe organisatie (o.a. met Nokia, 
Fujitsu, Intel, …) opgericht: de WiMAX of ‘Worldwide Interoperability for Microwave Access’ 
(deCURSOR359, 2003-04-17). De missie van deze organisatie is over de nieuwe 802.16-
standaard te waken, en ervoor te zorgen dat die de 802.11b-standaard doet verdwijnen. 
Deze 802.16-standaard garandeert niet alleen een veel grotere snelheid (theoretisch tot zelfs 
1000 Mbps), maar ook een veel groter bereik (waarmee het ook ‘het netwerk van de 
huiselijke omgeving’ ontgroeit). Van Dormael (2004-07-14: 59) heeft het in dit verband zelfs 
over een uitbreiding van het bereik van zo’n 100 meter tot maar liefst 70 kilometer, waardoor 
het meteen ook een oplossing kan zijn voor de ‘dekking’ van meer afgelegen gebieden waar 
nog geen glasvezel of koperdraad ligt. Dit grotere bereik maakt dat de 802.16-standaard een 
technologie is voor WMAN, of Wireless Metropolitan Area Network. Met een nieuwere versie 
van deze WiMAX-standaard, de 802.16e-versie, moet de mobiele breedbandverbinding ook 
loskomen van zijn vaste netwerkpunt en roaming toelaten (Mourits, 2005-02-15; Pasveer, 
2005-10-28). In januari 2006 heeft het WiMAX-forum de eerste producten goedgekeurd die 
van deze technologie gebruik mogen maken (Vandenabeele, 2006-01-23). 
 
Een andere technologie voor draadloze signaaloverdracht tussen allerlei kleine apparaten, is 
de Bluetooth-technologie. Deze apparaten hoeven daarom niet in elkaars gezichtsveld te 
staan, en maken het - net als bij de WiFi-technologie - op basis van een ingebouwde 
microchip met een ingebouwde radio-ontvanger mogelijk om het ‘vervelende kluwen’ van 
kabels achterwege te laten voor eender welke vorm van communicatie. Populaire 
toepassingen van deze Bluetooth-technologie zijn bijvoorbeeld het oortje voor de gsm-carkit 
dat mobiel bellen in de auto mogelijk maakt door het vervelende kabeltje tussen headset en 
gsm te vervangen door een draadloze verbinding; het ‘syncen’ van je mobiele telefoon-, pda- 
en pc-agenda via ‘ad hoc’-netwerkjes; of een draadloze verbinding tussen digitale camera en 
pc. Bluetooth werkt in de vrije, niet gelicentieerde 2,4 Gigahertz frequentieband (Bouwman 
et al., 2000: 53). Het gebruik van deze wereldwijd beschikbare frequentieband verzekert 
meteen een wereldwijde compatibiliteit (Tvede, Ohnemus, 2001: 33). Speciale protocollen en 
coderingstechnieken zorgen ervoor dat de data-overdracht toch op een betrouwbare manier 
en tegen hoge snelheid gebeurt in een elektronisch vijandige omgeving (veel andere stralen, 
interferentie) (Bouwman et al., 2000: 53). Zo garandeert Bluetooth voor stemtransmissie een 
hoorbaarheid onder omstandigheden met veel ruis, en voor andere datatransmissie wordt 
de privacy beschermd op basis van geavanceerde encryptie- en authentificatieroutines 
(Tvede, Ohemus, 2001: 34-36). De Nokia N-Gage, de mobiele telefoon met ingebouwde 
spelconsole of omgekeerd de draagbare spelconsole waar je ook mee kunt bellen, baseerde 
zich bijvoorbeeld op de Bluetooth-technologie om verschillende spelers draadloos tegen 
elkaar te laten gamen. De negatieve ervaringen met deze Bluetoothtechnologie (te traag), 
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bracht concurrent Sony er toe om de WiFi-technologie te implementeren in zijn draagbare 
spelconsole PSX (deCursor, 2003-11-06) 

2.3.1.6.4. Het internet 

iettegenstaande ‘het internet’ reeds elders aan bod kwam (mobiel internet, 
breedbandnetwerken, ....) is een aparte duiding van het ‘internet’ binnen dit hoofdstuk 

rond netwerktechnologieën toch noodzakelijk. Internetverbindingen worden immers nog al 
te vaak verkeerdelijk gelijk gesteld aan netwerkverbindingen en breedbandverbindingen. Tot 
hier toe lichtten we vooral de ‘fysieke netwerken’ toe, die de toegang tot het ‘virtuele 
netwerk’ van het internet mogelijk moet maken. Het internet mag dus  niet worden gelijk 
gesteld aan één van bovenstaande netwerktechnologieën. Deze laatste bezorgen de 
residentiële gebruiker enkel de toegang tot het internet, maar betekenen zeker niet 
hetzelfde.  
 
Voor de oorsprong van het internet moeten we teruggaan naar het Amerikaanse 
defensiedepartement, dat als reactie op de Russische ruimtesatellieten (en de vrees voor 
spionage en onverwachte aanvallen) het Advanced Research Projects Agency (ARPA) 
oprichtte in 1958. ARPA had onderzoekscentra over gans Amerika en toen computers een 
alsmaar belangrijker rol gingen spelen vatte het Amerikaanse ministerie van defensie in 1964 
het plan op een communicatienetwerk te ontwikkelen tussen al deze ARPA-computers dat 
bestand was tegen nucleaire aanvallen. Om niet te ‘kwestbaar’ te zijn mocht dat netwerk 
geen centraal verdeelcentrum hebben, en moesten de computers in dat netwerk via 
meerdere kanalen met elkaar verbonden kunnen zijn (indien één kanaal zou wegvallen) 
(Dejonghe, De Bens, 2004: 142). De oplossing kwam er met de door Paul Baran aangereikte 
methoden voor packet switching: iedere computer in het netwerk krijgt een uniek adres, en 
ieder bericht tussen twee computers wordt in pakketjes (packets) uitgesplitst in deeltjes 
waarvan de lengte een maximale waarde heeft. Ieder pakketje wordt hierbij voorzien van de 
volgende informatie: adres van afzender en bestemmeling, een identificatie van het bericht 
en een volgnummer dat de positie van het pakketje in het totale bericht aangeeft (Lievrouw, 
2002: 188-190; Dejonghe, De Bens, 2004: 142). Op basis van een schema van alle 
computerverbindingen zoekt de computer dan de beste weg om de verschillende pakketjes 
waarin een boodschap is opgedeeld, naar een bepaalde ontvanger te sturen. Daarbij wordt 
niet altijd dezelfde weg gevolgd, en eenmaal bij de ontvanger aangekomen worden de 
pakketjes weer in hun oorspronkelijke volgorde geplaatst en de originele boodschap 
gereconstrueerd. Het grote voordeel van deze netwerkstructuur is zijn robuustheid en de 
systematische ontlasting van drukke verbindingen (weigeren van pakketjes en via 
alternatieve routes sturen), alsook het feit dat lange berichten de verbinding niet kunnen 
monopoliseren. In 1969 werden de eerste vier ARPA-computers via dit principe van ‘packet 
switching’ met elkaar verbonden en was het ARPA-net geboren (Dejonghe, De Bens, 2004: 
143).  
 
Naast deze experimenten binnen de ‘militaire sfeer’, werden eind jaren ’60 ook binnen de 
Amerikaanse academische wereld reeds experimenten gedaan rond het uitwisselen van 
boodschappen en informatie tussen administratieve en wetenschappelijke computers (IMPs 
of Internet Message Processors). Omdat de gevreesde militaire aanvallen uitbleven (wat toch 
de oorspronkelijke drijfveer was voor het ARPA-net) werd het ook voor niet-militaire 
doeleinden opengesteld, en in 1972 waren reeds 37 campussen op het ARPAnet 
aangesloten (Dejonghe, De Bens, 2004: 143). Binnen deze academische wereld werd het 
systeem op punt gesteld voor het versturen van korte boodschappen of e-mail. Het aantal 
knooppunten bleef stijgen (ook buiten de Amerikaanse grenzen), en op het ‘packet 
switching’-syteem werden verschillende varianten ontwikkeld. Deze toename zorgde echter 
voor ‘spraakverwarring’ tussen de ‘lokale netwerken’ en het ARPA-net, omdat de 
verschillende varianten van ‘packet switching’ niet allemaal hetzelfde communicatieprotocol 

N 
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gebruikten. Vint Cerf en Bob Kahn van het ARPA gingen daarom in 1974 op zoek naar zo’n 
gemeenschappelijk protocol. Zij stelden voor dat protocol in twee delen op te splitsen: een 
eerste deel dat zou instaan voor het versturen en ontvangen van individuele pakketjes (IP of 
Internet Protocol), en een tweede deel dat belast is met het samenstellen van de 
oorspronkelijke boodschap aan de hand van de afzonderlijke pakketjes (TCP of Transmission 
Control Protocol) (Dejonghe, De Bens, 2004: 144). Samen aangeduid als het bekende TCP/IP-
protocol. Met de beslissing van ARPA dat alle IMPs aangesloten op het ARPAnet vanaf 1 
januari 1983 verplicht het TCP/IP-protocol van Cerf en Kahn moesten gebruiken was het 
‘netwerk van netwerken’ of het zogenaamde Internet geboren. Lokale netwerken zoals 
bijvoorbeeld die van universiteiten konden intern het protocol gebruiken dat ze liefst 
gebruiken, maar naar het ARPA-net toe werd het TCP/IP-protocol verplicht (Dejonghe, De 
Bens, 2004: 144). 
 
Ondertussen werd naast het ARPA-net ook een nieuw netwerk, nl. het NSF-net (National 
Science Foundation), opgericht door de Amerikaanse wetenschapsstichting (1986). Beide 
netwerken bleven een tijdje naast elkaar bestaan, tot het ARPA-net in 1989 werd opgedoekt. 
De Russische oorlogsdreiging bleef uit, en het ARPA zag dan ook niet verder het nut in om 
verder in het Internet te blijven investeren (Dejonghe, De Bens, 2004: 145). Het overblijvende 
NSF-net groeide uit tot de ruggengraat van het internet, waaraan vele kleinere netwerken 
werden gekoppeld. Hierdoor ontstond een superstructuur die voor iedere individuele 
gebruiker betaalbaar bleef. Tot 1990 werd op dit NSF-net geen commerciële informatie 
geduld en moest iedere gebruiker als organisatie afhankelijk zijn van overheidssteun 
(Dejonghe, De Bens, 2004: 146). Bij het wegvallen van die voorwaarde in 1990 kende de 
explosieve commercialisering van het internet zijn aanvang.  

 
Naast het onderscheid tussen internettechnologieën en andere netwerktechnologieën, moet 
het internet ook onderscheiden worden van het vaak als synoniem beschouwde www- of 
World Wide Web-concept. Daar waar het internet op de technologische structuur slaat, heeft 
het www eerder betrekking op de structurering van de inhoud. Het WWW ontstond pas in 
1989 toen een aantal werknemers van het in Zwitserland gevestigde Europese 
onderzoekscentrum CERN (waaronder de Vlaming Robert Caillau) een relatief eenvoudig 
systeem uitwerkten om hun ganse wetenschappelijke en technische documentatie 
overzichtelijk consulteerbaar te maken. In plaats van alle informatie in hoofdstukken ná elkaar 
te structureren, creëerden zij de zogenaamde hypertekst (onderling verbonden 
tekstbestanden, teksten verweven door elkaar, via hyperlinks kan naar andere documenten 
op andere computers verwezen en versprongen worden zonder dat gebruiker dat merkt). Ze 
combineerden Internet-protocollen met hun ideeën van onderling verbonden 
tekstbestanden en kwamen op de proppen met een programma dat vanuit een lokale 
computer (“client”) teksten zou oproepen van op een computer op afstand (“server”). Die 
teksten konden dan terug verwijzingen bevatten naar teksten op andere servers, zonder dat 
de gebruiker daar iets moest van merken. De voorgestelde structuur zou later uitgroeien tot 
het World Wide Web, en het “client” programma dat ze in 1991 voorstelden zou aan de basis 
liggen van de latere “browsers”. (Dejonghe, De Bens, 2004: 147). Met deze www-oorsprong 
zijn we dan ook meteen in de jaren ’90 aanbeland die we als oorsprong van onze ICT-
omgeving beschouwen. De jaren 1990-1995 waren volgens Dejonghe en De Bens (2004: 
148) de jaren waarin druk met het Internet werd geëxperimenteerd (bv. ‘Mosaic’ als eerste 
grafische browser). De jaren 1995-2000 waren dan de jaren van zware investeringen in 
netwerkinfrastructuur en -apparatuur, alsook de periode waarin het internetgebruik de 
zogenaamde kritische massa bereikte om op eigen kracht verder te groeien (Dejonghe, De 
Bens, 2004: 149). De diffusie van het internet en het www kwam in deze laatste periode 
goed op gang omdat het toen een stuk gebruiksvriendelijker werd door aangepaste 
grafische interfaces (Dejonghe, De Bens, 2004: 202-203). In de studentenpopulatie en 
computervriendelijke bedrijven vonden het internet en het www dan hun ‘propagandisten’ 
die als motor voor de verdere diffusie fungeerden. 
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Het eerste ‘oernetwerk’ waarlangs de residentiële gebruiker toegang tot dit internet kreeg 
was het telefoonnetwerk. Tot de tweede helft van de jaren ’90 was dat enkel via de trage 
inbellijnen mogelijk, of via het zogenaamde ‘smalband’-netwerk. Met deze smalbandtoegang 
was ook nog geen sprake van een permanente internettoegang: telkens de pc (toen nog de 
enige technologie via dewelke internettoegang mogelijk was) werd opgestart, moest ook 
nog eens apart de internettoegang geactiveerd worden. Pas met de digitalisering 
ontstonden in de late jaren ’90 de breedbandverbindingen. Met de eerste digitalisering van 
het telefonienetwerk (ISDN, 144 Kbps) kon men nog niet echt spreken van breedband en 
permanente internettoegang. Pas vanaf de introductie van de DSL-technologieën konden we 
spreken van breedband-internettoegang via het telefoonnetwerk, en even later ook van 
breedbandinternettoegang via het kabelnetwerk. Op Europees vlak zijn - begin 2006 - zo’n 
kwart van de huishoudens op breedband aangesloten (Pasveer, 2006-01-24). België ligt met 
zo’n 20% iets onder dat gemiddelde. Op het totaal van 2004859 aansluitingen in België 
(januari 2006, bron: BIPT) is de verdeling Belgacom ADSL vs Telenet kabelbreedband 970668 
vs. 757388 aansluitingen. 
 
Uit de Arthur D. Little Broadband-studie van 2003 bleek dat België zich op het vlak van de 
penetratie van (draadgebonden) breedband ergens in de middenmoot situeert (Fisch, 2004-
05-06: 13). Op Europees vlak zit België op het vlak van breedband-aansluitingen ergens op 
de breuklijn tussen Noord-Europa (heavy users) en Zuid-Europa (low users) (N.N, 2006-02-21: 
8; deCursor374, 2003-08-03: 4). We wensen bij deze grafiek wel te benadrukken dat die 
slechts een zeer algemeen beeld op wereldvlak weergeeft.  
 

 
 
In bovenstaande grafiek zit België op hetzelfde niveau als deze landen. Bij de voorsprong van 
België op landen als Frankrijk en Duitsland kan zelfs een vraagteken worden geplaatst, maar 
de grafiek maakt in ieder geval duidelijk dat de breedbandkar op wereldvlak vooral door de 
‘Aziaten’ wordt getrokken, en dat België zich in de middenmoot bevindt. In het eerste 
kwartaal van 2003 is het aantal breedband-aansluitingen in België voor het eerst ook groter 
geworden dan het aantal gewone internetaansluitingen (deCURSOR360, 2003-04-25: 1-2). 
Uit de ISPA-cijfers (www.ispa.be) blijkt dat er op dat moment 765229 
breedbandverbindingen waren (kabel +ADSL) tegenover 598256 inbellers en 139155 
ISDN’ers. 
 
Ook op het vlak van de tarifiëring is het geen geheim dat de Belg gemiddeld heel wat dieper 
in de portemonnee moet tasten dan zijn (breedband)surfende collega’s in andere landen. 
Tegenover pakweg Duitsland waar men voor €12 een ‘full’ breedbandaansluiting heeft, kost 
dat de Belg via zowel ADSL (Belgacom) als via de kabel (Telenet) nog zo’n €40 per maand. 
Daarom drongen federaal minister van Consumentenzaken Freya Van den Bossche en 
staatssecretaris Peter Vanvelthoven er in november 2003 bij de internetproviders ook op aan 
om goedkopere internetverbindingen op de markt te brengen. Dit omdat veel Belgen nog 

http://www.ispa.be/
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steeds geen internetverbinding hebben en de 40 euro per maand hen te duur is om de stap 
naar (breedband)internet te zetten. Aanvankelijk gaven de twee grote spelers Belgacom en 
Telenet geen gehoor aan deze oproep naar initiatieven om de digitale kloof te dichten. Het 
Nederlandse ‘kleintje’ Versatel deed dat wel. Amper een week na de oproep kwam deze 
internetprovider - niet zonder succes - met twee goedkope breedbandformules op de 
proppen. Pas in het late voorjaar van 2004 kwamen ook de twee grote spelers met een 
breedband-light versie op de markt (Smets, 2004-05-04: 16). Op donderdag 30 april 
lanceerde Telenet zijn ComfortNet-formule tegen zo’n 30 euro per maand. Een aantal dagen 
later (maandag 3 mei) lanceerde Belgacom zijn ADSL Light-aanbod tegen 29,95 euro per 
maand. Deze light-pakketten bieden breedbandinternet aan dat een stuk goedkoper is (zo’n 
10 euro per maand goedkoper), maar ook een stuk minder snel (en met een stuk minder 
downloadcapaciteit). Meer specifiek zo’n 8x trager (512 kilobit per seconde), maar dat is nog 
steeds heel wat sneller dan een gewone inbelverbinding. Voor surfen en e-mailen is dit zeker 
een goede optie, maar voor het downloaden van muziek en grafische toepassingen zijn deze 
light-versies minder geschikt.  
 
Verder ondergaat ook dit internet de ‘wet’ van de convergentie en wordt ook binnen dit 
internetdomein een exponentiële toename van applicaties ervaren. Daar waar 
internettoegang oorspronkelijk nog het exclusieve domein van de computer en de 
draadgebonden telecommunicatienetwerken was, is dat in de huidige ICT-omgeving het 
geval niet meer. Internetconsultatie is in de huidige ICT-omgeving ondertussen ook mogelijk 
geworden via andere technologieën als televisie, mobiele telefoon, spelconsoles of pda; en 
de toegang tot breedbandinternet is ondertussen ook mogelijk via andere 
netwerktechnologieën als satellietnetwerken of mobiele communicatienetwerken (cf. supra). 
Op het vlak van applicaties kende het internet in eerste instantie de uitbreiding van de 
communicatie- met de datacommunicatiediensten. Aanvankelijk werd de diffusie van het 
internet bijna uitsluitend gedreven door de e-mail-applicatie en wat ongestructureerd surfen 
en consulteren van (o.a. pornografische) content. Vandaag de dag zijn daar ook het 
oneindige scala download-applicaties (MP3, DivX, ...) bijgekomen (waarbij we in eerste 
instantie aan de illegale peer-to-peer-netwerken als Napster denken); maar onder meer ook 
de alsmaar populairder wordende community-toepassingen (MSN, weblogs...), of de eerder 
aangehaalde webTV/PCTV87- of webradio88-toepassingen. Met diensten als Skype (of 
GoogleTalk) genoot VoIP of de zogenaamde internettelefonie dan weer een grote 
populariteit89; en na het uiteenbarsten van de e-commerce-zeepbel rond de eeuwwisseling, 
zijn ook de transactie- en registratiediensten via het internet aan een heuse revival bezig 
(Gibbs, Kraemer, Dedrick, 2003; Wong, 2003). De reservatie van vliegtuig- of concerttickets, 
de aankoop van een CD via amazon.com of een fiets via eBay zijn allang niet meer het 
‘voorrecht’ voor de technologiefreaks. En dan hebben het nog niet over de vele ‘web 2.0’-
applicaties gehad die in de steigers staan of reeds een grote populariteit genieten (Flickr.com. 
Youtube.com, …) 
 

                                                      
87 Eerder haalden we het PC-TV-aanbod van Telenet aan, maar ook los daarvan zijn er diverse PCTV-voorbeelden: 
Voor €4.95 kunnen via ‘Yeahronimo’ bijvoorbeeld Nederlandse voetbalmatchen gevolgd worden (deCursor374, 
2003-08-03: 3) 
88 Concert van Robbie Williams (07/07/03) was bijvoorbeeld live via Sky Radio Live te beluisteren teen de prijs van 
één premium SMS-bericht (€1.1). 
89 Volgens onderzoeksbureau Gartner zal 70% van alle telefonie tegen 2009 zelfs via breedband verlopen 
(Pasveer, 2005-11-03). Onder de 59 miljoen Skype-gebruikers (eind 2005) zouden er zich 1 miljoen Belgen 
bevinden (RMe, 2005-10-20: 15). 
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Conclusie 
 
Dat netwerktechnologieën een centrale component uitmaken van de hedendaagse ICT-
omgeving, blijkt onder meer uit de typering van die omgeving als een netwerksamenleving. 
We beschouwen deze netwerktechnologieën noch als fundamentele, noch als 
implementatietechnologieën, maar als een derde categorie van technologieën in de ICT-
omgeving; waardoor de ‘algemene karakteristieken’ van implementatietechnologieën in de 
ICT-omgeving niet meteen van toepassing zijn op deze netwerktechnologieën. Ze 
kenmerken zich wel door een digitalisering en een exponentieel toenemende capaciteit, 
maar liggen verder veeleer aan de basis van een toenemende convergentie dan daar een 
concrete uiting van te zijn. Aangezien de meeste van de implementatietechnologieën of 
randapparatuur in de rand van deze netwerken functioneren, en in grote mate zelfs hun 
waarde en nut ontlenen aan het bestaan van deze netwerken, is vooral de vooruitgang op 
het vlak van netwerktechnologieën verantwoordelijk voor de opgang van de andere 
categorieën van implementatietechnologieën. 
 
In grote lijnen onderscheiden we een drietal niveaus van ‘fysieke netwerken’: in eerste 
instantie (1) de breedbandige transportnetwerken, via de dewelke de (2) 
toegangsnetwerken of aansluitnetwerken voor de aansluiting met de huishoudelijke 
omgeving van de eindgebruiker zorgen. Naast de traditionele manier om deze ‘local loop’ of 
‘last mile’ van het transportnetwerk naar de eindgebruiker ofwel via de coaxiale kabel, ofwel 
via de dubbelgedraaide telefoonkabel te verzorgen, wordt de concurrentie van de 
draadloze netwerken (UMTS, ...) alsmaar nadrukkelijker in de huidige ICT-omgeving. Het 
derde netwerkniveau is dat van de (3) netwerken voor de huishoudelijke omgeving (WiFi, 
Bluetooth, ...) voor dewelke in de toekomst een alsmaar belangrijker rol lijkt weggelegd. 
 
Via deze fysieke netwerken wordt dan uiteindelijk de toegang tot het virtuele netwerk van 
het internet en het world wide web mogelijk gemaakt. Ondertussen zijn via de ‘fysieke 
netwerktechnologieën’ meer dan 2 miljoen huishoudens op dit internet aangesloten in 
België, maar stellen we sinds 2004 toch een terugval vast van het aantal nieuwe 
aansluitingen. De breedbandmarkt blijft wel groeien ten koste van de ‘smalband’-
aansluitingen, maar het aantal ‘nieuwe aansluitingen’ neemt alsmaar minder duidelijk toe. In 
een omgeving waarin alsmaar meer van een internetaansluting wordt uitgegaan om 
toegang te krijgen tot bepaalde informatie, of gebruik te maken van bepaalde diensten zoals 
elektronische bankieren of het bestellen van tickets; lijkt de digitale kloof zich hiermee te 
versterken in België. Van diegenen die reeds zijn aangesloten, wordt de toegang tot de 
informatie (met de overstap van smal- naar breedband, en de toenemende capaciteit van 
breedband) alsmaar beter; terwijl diegenen die nog niet waren aangesloten dat ook blijven. 
Initiatieven om deze kloof te dichten zoals de recente breedband-light-initiatieven lijken 
echter hun doel voorbij te schieten. Ook diverse andere innovaties op het vlak van deze 
fysieke en virtuele netwerktechnologieën schoten hun doel voorbij en draaiden op een 
ontgoocheling uit: ISDN, WiFi-hotspots, MSNtv, e-commerce, ...  
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2.3.1.7. Andere 

et de zes hierboven beschreven categorieën van informatie- en 
communicatietechnologieën hopen we een duidelijke situatieschets gegeven te 

hebben van de huidige ICT-omgeving. Maar zoals we eerder reeds te kennen gaven, is het 
niet onze bedoeling daar exhaustief in te zijn, en beschouwen we dit overzicht zeker ook niet 
als ‘sluitend’. Daarvoor zijn er teveel ICT-innovaties die nog niet of slechts zijdelings aan bod 
kwamen in dit overzicht. Op het vlak van de chiptechnologie denken we dan bijvoorbeeld 
aan de opmars van RFID-technologie90, in het licht van de opmars van ‘location based 
services’ gingen we ook niet in op de opmars van de GPS-technologie en –satellieten (bv. 
Galileo). Ook andere technologieën als elektronische boeken91, geïntegreerde 
televisietoestellen in koelkasten, digitale fotokaders, of robothondjes en -mensen als de Aibo 
en Qrio van Sony ... kwamen in dit overzicht niet aan bod. 
 
Met bovenstaand overzicht zetten we wel de grote lijnen uit van een categorisatie waar elk 
van deze innovaties rechtstreeks of onrechtstreeks onder te plaatsen valt. Het is ook een 
overzicht dat duidelijk maakt dat ICT-innovaties in de huidige ICT-omgeving nog moeilijk te 
structureren vallen volgens communicatievorm. Met betrekking tot één van die vormen, nl. 
de communicatie van grafische beelden, hebben we het ook nog niet over de technologie 
van de fotografie gehad. Zijdelings haalden we wel al de convergentie met de mobiele 
telefoon aan, maar ook op het vlak van de echte fotografietechnologie miste de digitalisering 
haar effect niet. Deze technologie onstond in de 19de eeuw als een kunstuiting waarbij 
lichtpatronen, afkomstig van een reëel voorwerp, op lichtgevoelig papier werden vastgelegd. 
Naar de residentiële consument toe, werd de fotografietechnologie met wisselend succes 
naar de consument gebracht. De 35mm kleinbeeldcamera was een gigantisch succes, maar 
de ‘instant’-fotografie was dan weer een flop (Dejonghe, De Bens, 2004: 13). Het grootste 
succes is wellicht de recente opmars van de digitale fotografie. Niettegenstaande veel 
mensen niet aan vervanging van het oude fototoestel toe waren, zijn heel wat mensen in de 
laatste vijf jaar toch naar de adoptie van een digitaal fototoestel overgestapt. Het begin van 
deze digitale fotografie is nochtans een stuk minder recent: in de jaren ’70 waren de grote 
fotomerken immers reeds bezig met de voorlopers van de digitale camera (toen weliswaar 
nog met een draaiende harde schijf) (Meuleman, 2002: 100). Vooral de compatibiliteit met 
de personal computer die plotseling ook het opslaan, afdrukken, selecteren en doorsturen 
van foto’s mogelijk maakt; blijkt voor heel wat mensen een voldoende groot relatief voordeel 
te zijn om tot adoptie over te gaan. Daar waar de meesten onder ons nog niet zo lang 
geleden een digitaal fototoestel kochten met een resolutie 3, 4 of 5 megapixels, garanderen 
de huidige topmodellen reeds 8 en meer megapixels (Derycke, 2005-02-17). Voor de 
professionele markt kondigde Kodak zelfs een beeldchip aan met een resolutie tot 39 
megapixel (Biesemans, 2005-10-24). De snelle opmars van deze digitale camera’s heeft dan 
ook zijn impact op de industrie van de traditionele camera’s en filmrolletjes (Meeus, 2005-08-
09: 14). De eerste negen maanden van 2003 zakte het verkoopvolume van filmrolletjes bij 
Agfa-Gevaert in Mortsel reeds met 5%, in het laatste kwartaal van datzelfde jaar, zelfs met 
10% (EV, 2004-04-28: 17). Eind 2005 hield Agfa er dan ook mee op (JM, 2005-10-20: 15). De 
eerste week van januari 2006 maakte Nikon bekend dat ze de productie van analoge 
eenlenzige fototoestellen stop zet om zich volledig op de digitale toestellen te gaan focussen. 

                                                      
90 RFID: Radio Frequency IDentification. Kleine radiochip die constante unieke informatie bevat (en kan versturen) 
over het product of de persoon waarin het geïntegreerd is. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken 
plant vanaf oktober 2006 bijvoorbeeld alle nieuwe paspoorten van een dergelijke RFID-chip te voorzien 
(Vandenabeele, 2006-10-26). Voor de winkelketens lijkt de RFID-chip dan weer het einde van de streepjescode in 
te luiden (Debruyne, 2005-05-17: 3). 
91 Na de falingen van de jaren ’90 (bv. Rocket eBook, ...) stellen we vanaf 2006 een revival van het elektronische 
boek vast. Onder meer Philips en Sony plannen in 2006 een nieuwe versie op de markt te brengen (bv. Sony 
Reader). In vergelijking met de generatie van de jaren ’90 heeft de nieuwe generatie wel een goede kwaliteit van 
beeldscherm of elektronisch papier (nu gebaseerd op E-Ink technologie waarbij beeldpunten statisch blijven en 
niet continu ververst (flikkering!) moeten worden zoals bij LCD- of andere technologieën (Meeus, 2006-01-06: 14). 

M 
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In 2000 verkocht Nikon nog ruim 1 miljoen analoge toestellen; eind 2005 waren er dat nog 
amper 140000. 
 
Alleen al omwille van het prestigieuze karakter van het project, kunnen we er ook niet aan 
voorbij om kort even op het Europese satellietnavigatiesysteem Galileo in te gaan. De 
opkomst van ‘location based services’, en dan denken we in de eerste plaats aan de populaire 
auto-satellietnavigatiesystemen (TomTom92, Garmin, ...) - wellicht beter bekend als de GPS 
(Global Positioning System) of GPS-applicaties93 -, bracht in Europa een ‘tegenbeweging’ op 
gang die een Europees satellietnavigatieprogramma moest ontwikkelen als alternatief voor 
het Amerikaanse GPS94. Het programma kreeg de naam Galileo, moet Europa op het vlak 
van satellietnavigatie onafhankelijk maken van de VS, en geldt als één van de meest 
prestigieuze projecten van de Europese Unie. Op 28 december 2005 werd de eerste Galileo-
satelliet gelanceerd. Tegen 2013 moet de laatste van 30 in de ruimte hangen (Castle, 2005-
12-28: 8). Ondanks de prestige van het project, verloopt het niet zonder moeilijkheden. Met 
de besnoeiingen in de meerjarenbegroting 2007-2013 werd recentelijk zelfs nog de vraag 
geopperd of het Europees Parlement niet moet afzien van de financiering van projecten als 
Galileo (JCS, 2006-02-10: 16). 

2.3.1.8. En wat brengt de toekomst? 

iettegenstaande we de huidige ICT-omgeving als een convergentiesamenleving 
typeerden waarin ICT alsmaar prominenter en alomtegenwoordig aanwezig zijn, 

wensen we duidelijk te stellen dat het eindpunt inzake deze convergentie en 
alomtegenwoordigheid van informatie- en communicatietechnologieën nog lang niet 
bereikt is. Op basis van Delphi-onderzoek voorspelden Bouwman et al. (2000: 86-88) 
bijvoorbeeld een toename van mens-machine interfaces in een streven naar meer 
intelligentie. De intelligentie waar hier op gedoeld wordt is de zogenaamde ambient 
intelligence of ‘slimme omgeving’. Deze wordt algemeen als de volgende stap beschouwd in 
de evolutie van de ICT (Marent, Wauters, Van Helleputte, 2003: 11; Saranummi et al., 2003: 
1). Het gaat om een evolutie naar ‘ubiquitous computing’, of letterlijk een situatie van 
‘alomtegenwoordige computing’, een concept dat eind jaren ’80 reeds door Mark Weiser 
werd geïntroduceerd in zijn visie op ‘onzichtbare computers’ die zijn ingebed in de 
gebruiksomgeving. Na de eerste golf van ‘main frame computing’ (computing gedeeld door 
vele mensen), kwam de tweede golf van ‘personal computing’ waarmee de meesten van ons 
zijn opgegroeid en vertrouwd. Recentelijk heeft men het over een derde tijdperk van ‘calm 
computing’ dat zich aandient (Marent, Wauters, Van Helleputte, 2003: 7). Technologieën 
verdwijnen hierbij naar de achtergrond, maar zijn alomtegenwoordig.  
 
Kenmerkend voor deze intelligente omgeving is een alomtegenwoordige rekenkracht in alle 
toestellen, toestellen die overal met elkaar verbonden zijn via draadloze communicatie, en 
bewust zijn van de omgeving (Marent, Wauters, Van Helleputte, 2003: 12). Deze derde golf 
van ‘computing’, waarvoor ondertussen diverse synoniemen als ‘ambient intelligence’, ‘smart 
environment’, ‘pervasive computing’, ‘ubiquitous computing’, ‘de intelligente omgeving’ 
(Marent, Wauters, Van Helleputte, 2003: 9) of ‘smart dust’ (Bouwman et al., 2000: 36)  
bestaan, is echter nog niet voor vandaag. Zij kondigt zich momenteel enkel aan, en wordt 
pas vanaf 2010/2015 verwacht ons dagelijkse leven echt te gaan veranderen. Met de trend 
naar draadloze, slimme toepassingen waarin reeds sensoren en micro-elektromechansische 
systemen (MEMS) zijn ingebouwd (Marent, Wauters, Van Helleputte, 2003: 9; Bouwman et 

                                                      
92 De populariteit van deze diensten kunnen we illustreren met de omzet van het Nederlandse TomTom Go: 8 
miljoen euro in 2002; eind 2005 maar liefst 650 miljoen euro (Michiels, 2006-01-14). 
93 Tegen 2020 wordt voor deze ‘gps’-diensten een omzet van 275 tot 300 miljard euro verwacht (JCS, 2006-02-10: 
16). 
94 Net als het internet een innovatie met aanvankelijk militaire doeleinden. Met de handtekening van Bill Clinton 
sedert 01/05/2000 ook ‘open’ voor civiel gebruik (Michiels, 2006-01-14). 
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al., 2000: 36) worden we vandaag reeds op voorsmaakjes van die intelligente toekomst 
getrakteerd waarbij honderden computers ons ‘onzichtbaar’ zullen omringen maar ons zeer 
efficiënt zullen bijstaan in ons dagelijkse leven. Een absolute voorwaarde voor deze 
onzichtbare integratie in ons dagelijkse leven is dat computers meer menselijk worden met 
onder andere een meer natuurlijke gebruikersinterface op basis van animatie en 
spraakherkenning. Een verder doorgedreven integratie, of een verdere convergentie van 
technologieën is hier dan ook een absolute noodzaak voor (Marent, Wauters, Van 
Helleputte, 2003: 9).  
 
In deze toekomstige ‘slimme omgeving’ staan draadloze communicatie en sensornetwerken 
centraal. Iedereen zal over een soort van ‘digital assistant’ en een sensornetwerk beschikken, 
maar op beide vlakken zijn nog grote technologische uitdagingen te overwinnen. Draadloze 
communicatie is cruciaal omdat miniscule computers in alle toestellen worden ingebouwd en 
draadloos met elkaar moeten communiceren en reageren op prikkels. Plaatsgebonden 
communicatie zal volledig evolueren naar een persoonsgebonden communicatie. Ieder zal 
zijn persoonlijk lichaamsnetwerk (WPAN of Wireless Personal Area Network) met zich 
meedragen dat bestaat uit bijvoorbeeld een organizer, een mobilofoon/gps en een 
computer die draadloos en autonoom (zonder gebruikerstussenkomst) met elkaar 
communiceren (Marent, Wauters, Van Helleputte, 2003: 14). Het spreekt voor zich dat 
universele toegang verzekeren en interactiviteit hierbij grote uitdagingen vormen. Het gaat 
hier om een gesofisticeerd datanetwerk dat een soort van combinatie/convergentie zal zijn 
van draad- en draadloze telefonie, internet, Wireless Local Area Networks, GPS en 
satellietcommunicatie, een grotere bandbreedte, harmonisatie van communicatieprotocols 
en datasoftware, een uitbreiding van functionaliteit en miniaturisatie van de draagbare 
communicatiesystemen en een verlaging van het vermogenverbruik (Marent, Wauters, Van 
Helleputte, 2003: 9). De persoonlijke digitale assistent zal zich ook aan de noden van de 
gebruiker kunnen aanpassen. Deze herconfiguureerbaarheid is noodzakelijk om te vermijden 
dat er voor iedere soort functionaliteit op een ander soort digitale assistent een beroep moet 
worden gedaan (zoals vandaag het geval is) (Marent, Wauters, Van Helleputte, 2003: 12). 
Deze digitale assistenten zullen ook veel zelfstandiger functioneren en informatie uitwisselen 
zonder tussenkomst van de ‘eigenaar’. Ook zaken die we nu reeds in futuristische films als 
‘The Matrix’ zagen zoals een automatische identificatie op basis van retina-scans, of het 
krijgen van aanbiedingen op je gsm-toestel aangepast aan jouw eigen profiel van zodra je 
een winkelcentrum binnenwandelt; of vuilnisbakken die laten weten wanneer ze 85% vol 
zijn, etc ..., dreigen daarmee ‘gevaarlijk’ dichtbij te komen. 
 
In de toekomst zal iedereen ook een sensornetwerk of Body Area Netwerk (BAN) dragen van 
ultrakleine sensoren. Geïntegreerd in de kleding of ingeplant in het lichaam meten deze 
sensoren bijvoorbeeld bepaalde lichaamsfuncties. De digitale assistent en het sensornetwerk 
zullen in een ‘body area netwerk’ gecombineerd worden dat op zijn beurt kan 
communiceren met de buitenwereld: bv. de dokter of het ziekenhuis. Dit sensornetwerk 
vereist eerst nog een aantal ontwikkelingen op het vlak van ultralaag vermogenverbruik, 
integratie en gebruikersinterface of het voorzien van autonome energiebronnen (anno 2004 
worden daarvoor onder andere plooibare zonnecellen en vermogen-MEMS bestudeerd). 
Ook de chips moeten hiervoor nog performanter worden gemaakt en verder worden 
geminiaturiseerd. Wat dat laatste betreft, heeft men reeds de stap van de micro-elektronica 
naar de nano-elektronica gemaakt (Marent, Wauters, Van Helleputte, 2003: 10) (cf. supra). 
Toepassingen waar men het in deze sfeer over heeft zijn bijvoorbeeld nano-bioprocessoren 
die virussen en bacterieën in je bloed kunnen gaan opsporen en die vervolgens ook met 
nanomedicijnen gaan bestrijden; sensoren voor het herstellen van zicht en gehoor; of de 
‘slimme pil’ die rechtstreeks naar de plaats in het lichaam gaat waar die moet gaan ‘werken’ 
(en het niet langer nodig is je volledige lichaam met antibiotica te ‘vergiftigen’ voor een acute 
tand- of zenuwpijn). In de toekomst zal de alomtegenwoordige technologie zich dus meer 
gaan aanpassen aan de mens en zich ten dienste stellen van het comfort van de mens, daar 
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waar diezelde mens zich in het verleden steeds opnieuw sterk diende aan te passen aan de 
snel wijzigende technologieën. 
 
Als pijlers voor de evolutie naar deze ‘intelligente omgeving’ kunnen we een viertal 
technologieën onderscheiden: (1) draagbare, sterk geminiaturiseerde computersystemen die 
overal aanwezig zijn (kleding, bril, schoenen, …), (2) een draadloze communicatie tussen de 
verschillende systemen, een (3) gebruiksvriendelijke en meer natuurlijke interface 
(spraakherkenning in plaats van toetsenbord of sensoriële gewaarwording), en een (4) 
verspreid netwerk van MEMS (micro-elektromechanische systemen), nEMS (nano-
elektromechanische systemen) en allerlei sensoren. 
 
Dat de toekomst zich door een verder doorgedreven convergentie zal kenmerken is duidelijk. 
Maar bovenstaand relaas maakt duidelijk dat het hier niet louter meer om een convergentie 
van technologieën binnen het ICT-domein gaat, maar een convergentie die de grenzen van 
dat domein overstijgt. De convergentie waar het hier over gaat zal nieuwe producten en 
diensten doen ontstaan die een combinatie zijn van verschillende domeinen of het resultaat 
van een convergentie van verschillende domeinen: nano-elektronica, computertechnologie, 
gezondheidszorg, geneeskunde, ecologie, energie, scheikunde, natuurkunde, 
materiaalkunde…. (Marent, Wauters, Van Helleputte, 2003: 10; 25). In de toekomst lijken we 
dus niet alleen te evolueren naar een verdere convergentie van technologieën, maar ook 
naar een convergentie op een hoger niveau: een soort van ‘macro-convergentie’ tussen 
verschillende domeinen. Ook Saranummi et al. (2003: 1) wijzen op deze convergentie die de 
grenzen van het ICT-domein overschrijdt, en gaan meer concreet in op ontwikkelingen die 
zich aandienen in de medische wereld en die van de gezondheidszorg95. Een combinatie van 
zowel maatschappelijke evoluties (mensen gaan alsmaar onafhankelijker leven, ‘wellness’ 
wordt alsmaar belangrijker, …) en ontwikkelingen op medisch en technologisch vlak, zorgen 
er voor dat de consument/patiënt alsmaar meer op de voorgrond treedt (kan treden) in de 
behandeling van zijn/haar gezondheidstoestand (Saranummi et al., 2003: 1). Nieuwe 
applicaties zijn bijvoorbeeld het ‘home hospital’, waarbij monitors en medische toestellen bij 
de patiënt thuis in verbinding staan met een medische staf in het echte fysische hospitaal; 
‘disease management’ waarbij een constante begeleiding en diagnose van chronische 
ziektes als suikerziekte, … via ICT gedaan wordt; of gewoon ‘health management’. Een 
concreet voorbeeld van zo’n uitgewerkt programma is bijvoorbeeld het WWM-project, 
waarbij WWM staat voor Wireless Wellness Monitor. Aangezien obesitas, of overgewicht nog 
steeds één van de meest voorkomende problemen is in Westerse landen, was ‘weight 
management’ of een programma om je eigen lichaamsgewicht onder controle te houden, 
een eerste applicatie. Technologisch werd dit geïmplementeerd via een WLAN (Wireless 
Local Area Networking) en een Jini-gebaseerde architectuur voor ad-hoc netwerken. Bij de 
patiënt thuis was een weegschaal, een hartritmemonitor en een mobiele terminal (PDA of 
WAP-compatible mobiele telefoon), en een ‘home server’ via het WLAN verbonden, 
waardoor zo een ‘ambient intelligence application’ gecreëerd werd (Saranummi et al., 2003: 
3). Nieuwe concepten als ‘Telemedicine’, ‘eHealth’, ‘i(ndividual)Health’ of m(obile)Health’ 
tonen aan dat ‘verzorgen vanop afstand’ een applicatie is die technologisch gezien mogelijk 
geworden is. Let wel: we zeggen wel ‘technologisch’ mogelijk. Vooraleer het ook een 
succesvolle en veel gebruikte applicatie wordt, moeten eerst nog een aantal drempels 
worden overwonnen. Meer specifiek situeren deze drempels zich voor deze ‘health care 
applicaties’ en de ‘ambient intelligence’ in het algemeen op een viertal domeinen 
(Saranummi et al., 2003: 2): in eerste instantie (1) is de infrastructuur er nog niet klaar voor. 
De meeste netwerktechnologieën zijn vandaag de dag nog niet ‘krachtig’ genoeg om 
mensen en toestellen op een voldoende betrouwbare manier met elkaar in verbinding te 
stellen. In tweede instantie (2) moet ook de gebruiker meewillen en –kunnen. In het geval 
van de ‘health care’ moet de patiënt immers voldoende gemotiveerd zijn en de technologie 

                                                      
95 Een ander domein naast dit domein van de ‘health management’, is dat van ‘security management’, waarvoor 
we graag verwijzen naar de bevindingen voor het 3G-potentieel (deel 5/6) waarbij de security-applicaties het 
meeste potentieel genoten.  
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ook onder de knie hebben om dergelijke toepassingen succesvol te maken. Dit laatste zal 
voor een groot deel ook samenhangen met het (3) bewijs dat op tafel kan worden gelegd 
voor het goed functioneren van de verschillende toepassingen, en de (4) ‘societal 
embedding’ of de mate waarin deze nieuwe technologieën ingebed raken in de bestaande 
structuren. 
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2.3.2.  ... maar ook meer falende innovaties 

“… there is no overstating the case that year in and year out hundreds of high-tech start-ups, 
despite having good technology and exciting products, and despite initial promising returns 

from the market, falter and then fail. (Moore, 1999a: 23)” 
 
Bovenstaand overzicht geeft ons aan de hand van een zestal categorieën een beeld van de 
‘rollercoaster’ waar de hedendaagse ICT-omgeving zich momenteel in bevindt. We worden 
door alsmaar meer informatie- en communicatietechnologieën omringd, en naar de 
toekomst toe lijkt daar weinig verandering in te komen. Zoals bovenstaand citaat van Moore 
(1999a: 23) duidelijk maakt, gaat deze toename van het aantal ICT-innovaties helaas ook 
gepaard met een toename van het aantal falende ICT-innovaties. Ondanks de veelbelovende 
voorspellingen waarmee de introductie van veel van die technologieën gepaard gaat, draait 
een groot deel van hen op een mislukking uit, of blijft de adoptie van een groot deel van hen 
een eind onder de verwachtingen (Mackay, 1995: 41). 
 
Vooraleer dieper in te gaan op de toename van het aantal falende innovaties en de oorzaken 
voor dat falen, staan we eerst even stil bij het begrip van een ‘falende innovatie’. Wat 
onderscheidt nu precies een falende innovatie van een succesvolle innovatie? Wordt het 
succes van een innovatie afgemeten aan de opbrengst? Of gewoon op basis van het aantal 
verkochte exemplaren? Is het halen van bepaalde penetratieniveaus de norm? Of speelt ook 
de gebruikerstevredenheid een rol om de mate van succes of falen te bepalen? Als men het 
over één ding eens is in de literatuur, dan is het over het feit dat ‘new product success’ of het 
falen van een innovatie een multidimensioneel concept is (Hultink, Schoormans, 1995: 233; 
Schrameijer, 2000: 82; Guiltinan, 1999: 511; Griffin, Page, 1996: 478; Al-Gahtani, 2003: 3). 
Literatuuronderzoek van 77 artikels over ‘new product performance measures’ leerde dat er 
maar liefst 75 courant gebruikte maatstaven zijn voor het bepalen van het succes of falen van 
een innovatie (Griffin, Page, 1993: 294). Vervolgonderzoek onder zowel academici als 
mensen in de praktijk leerde dat die lijst kon worden gereduceerd tot een 16-tal maatstaven 
die door ‘iedereen’ gebruikt worden (Hultink, Robben, 1995: 396). Men maakte hierbij ook 
een onderscheid naar het belang van deze maatstaven om het succes op korte en op lange 
termijn te bepalen. De scores zijn gemiddeldes op een vijfpuntenschaal waarbij ‘1’: zeer 
belangrijk, en ‘5’: niet belangrijk. 
 
Figuur: 16 ‘performance measures’ of succesmaatstaven voor nieuwe producten: verschillend 
naargelang het tijdsperspectief (Hultink, Robben, 1995: 396) 
 

Measure Short-term Long-term t-value 
1. Customer Satisfaction 
2. Customer Acceptance 
3. Met quality guidelines 
4. Product performance level 
5. Launched on time 
6. Speed to market 
7. Met revenue goals 
8. Met unit sales goals 
9. Revenue growth 
10. Attain margin goals 
11. Attain profitability goals 
12. IRR/ROI 
13. Development Cost 
14. Breakeven time 
15. Met market share goals 
16. % of sales by new products 

1.5 
1.5 
1.5 
1.8 
1.8 
2.1 
2.3 
2.4 
2.5 
2.7 
2.7 
2.7 
2.7 
2.7 
2.7 
3.5 

1.4 
1.5 
1.5 
1.9 
3.1 
2.7 
1.8 
1.9 
2.3 
1.6 
1.4 
1.8 
3.1 
2.5 
1.8 
2.7 

1.9 
0.6 
0.2 
0.7 

6.7** 
4.3** 
3.0* 
3.1* 
0.9 

6.9** 
7.5** 
6.9** 
2.7* 
1.4 

7.7** 
5.8** 

 
Deze set van maatstaven illustreert de multidimensionaliteit van het succes-concept, en de 
diverse invalshoeken van waaruit het succes of het falen van een innovatie kan worden 
beoordeeld (Griffin, Page, 1993: 305; Johne, Snelson, 1988: 114). Sommige maatstaven 
hanteren het perspectief van het bedrijf, terwijl andere vooral het innovatie-
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ontwikkelingsprogramma (bv. ontwikkelingskosten) of het product zelf (bv het halen van 
kwaliteitsdoelstellingen) als norm hanteren. Vaak gebeurt het bepalen van succes of falen 
ook op basis van financiële maatstaven, maar de belangrijkste criteria om het succes of het 
falen van een innovatie te bepalen blijken toch de gebruikersgerelateerde criteria te zijn. 
Zowel op korte als op lange termijn zijn de gebruikerstevredenheid en de 
gebruikersaanvaarding de belangrijkste maatstaven. Ook wij hanteren dit 
gebruikersperspectief om het succes of falen van een innovatie te bepalen, en meer specifiek 
zelfs de maatstaf van de ‘customer acceptance’ of de aanvaarding door de gebruiker, 
doorgaans geconcretiseerd aan de hand van het aantal gebruikers dat de innovatie 
geadopteerd heeft op lange termijn. Een innovatie is voor ons dus een falende innovatie 
wanneer de innovatie slechts door een beperkt deel van het vooropgestelde doelpubliek 
geadopteerd wordt of in termen van de adoptiecyclus (cf. deel 3) niet verder geraakt dan de 
early adopters. Enkel het aantal mensen dat tot adoptie overgaat, is voor ons dus de norm. 
Gebruikerstevredenheid hanteren wij niet als maatstaf omdat dit ook het gebruik van de 
innovatie veronderstelt. Wij focussen ons louter op de adoptie.  
 
Niet alleen voor de ICT-markt, maar ook meer algemeen voor technologiemarkten en zelfs 
voor markten van ‘fast moving consumer goods’, wordt dus op de hoge en nog steeds 
stijgende falingspercentages voor innovaties gewezen (Hultink et al., 1998: 269; Hultink; 
Robben, 1995: 393; Jensen, 2003: 97). Steenkamp, ter Hofstede en Wedel (1999: 65) gaan er 
bijvoorbeeld van uit dat 2/3 van de innovaties binnen de twee jaar faalt, terwijl anderen van 
nog hogere percentages zoals 80% (Kotler, 2000: 329; Samli, Weber, 2000: 46) of zelfs meer 
dan 90% (Carey, Elton, 1996: 36; Dodgson, 2000: 69; Tvede, Ohnemus, 2001: 7; Kotler, 2003: 
349; Cooper, 2003: 139) uitgaan. De hooggespannen verwachtingen en veelbelovende 
voorspellingen waarmee veel van deze innovaties geïntroduceerd worden, staan in schril 
contrast met de huizenhoge ontgoochelingen die hun tegenvallende adopties tot gevolg 
hebben (Veryzer, 2003: 845; Cooper, 1990: 45). Samuelsson (1996: 23) heeft het in dit 
verband over ‘hyped up universal solutions to the home’, waarmee hij net als Bouwman en 
Van Den Hooff (1996: 47), Rackham (1998: 201) en de GartnerGroup (cf. deel 3) op de hype 
wijst die vaak rond innovaties wordt gecreëerd, maar in een grote ontgoocheling resulteert 
van zodra die hype terug gaat liggen. 
 
Dat deze vaststelling van een stijgend aantal falingen niet in het minst ook voor 
hoogtechnologische markten als die van de informatie- en communicatietechnologieën 
opgaat, zien we onder meer geïllustreerd in krantenkoppen als ‘De val van digitale televisie’ 
(Giesen, 2001-07-02: 22), ‘De toekomst na de zeepbel voor e-België’ (Albers, 2001-06-16/17), 
‘WAP-gsm: de Betamax van de telefoons’ (Jackson, 2001-01-19), ‘Wanneer spat de wifi-
bubble uiteen’ (bron:The Economist, MarketingOnline, 2003-12-01b), ... . Naast Leeuwis 
(1996: 86), wijzen ook Samuelsson (1996: 23) en Van Dijk (1999: 75) op de indrukwekkende 
lijst van gefaalde ICT-innovaties (videofoon, videodisk, videotex, CD-I, de eerste generatie 
PDA’s, eBooks, de eerste VOD-initiatieven, ...) sedert het eind van de jaren ’80, waarmee zij 
het probleem van de falende ICT-innovaties meteen ook duidelijk binnen de afgebakende 
ICT-omgeving kaderen. Dat deze falingen voor de bedrijven vaak ware nachtmerries of 
‘horrorverhalen’ (Lefrere, 2004-05-04) zijn, mag blijken uit de financiële kraters die RCA (500 
miljoen dollar) en Texas Instruments (600 miljoen dollar) aan hun misstap in respectievelijk de 
markt van videodisks en de ‘home computers’ overhielden (Kotler, 2003: 349). Kamerer en 
Bergen (1995: 49) hebben het ook over de put van 50 miljoen dollar die het Viewtron-
videotex-experiment (1983-1986) voor Knight Ridder naliet. Boulding, Morgan en Staelin 
(1997: 164) over het verlies van 200 miljoen dollar voor de ‘NeXT desktop computer’ (1988-
1993). Uitgedrukt in termen van het innovatie-ontwikkelingsproces (cf. infra) drukken 
Bouwman et al. (2000: 95) het als volgt uit: van alle onderzoeks- en 
ontwikkelingsinspanningen die op vlak van ICT gedaan worden, mondt hooguit 10% in een 
concreet product uit. Van die 10% zal slechts 1% op de markt worden gebracht, en van die 
1% is slechts een beperkt deel succesvol. Om maar te zeggen dat een succesvolle adoptie en 
diffusie van ICT-innovaties verre van evident is: ‘an abundance of ICT innovations are 
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constantly struggling for market acceptance’ (Waarts, Van Everdingen, Van Hilligersberg; 
2002: 412). 
 
Net als Lievrouw (2002: 184), Sameer (1999: iv) en Loch en Huberman (1999: 160), wijst ook 
Moore (1999a: 19-20) binnen de grenzen van de ICT-markt op de vele technologieën die er 
niet in slagen de massamarkt te bereiken, niettegenstaande die wel goed blijken te werken. 
Hij illustreert dit aan de hand van voorbeelden als gigabit ethernet, stemherkenning voor 
tekstverwerking, keyboards met ingebouwde scanners, gyroscopische muizen die in de ‘vrije 
ruimte’ opereren, 3D-werelden via VRML, IP telefonie en IP videoconferencing. Ook uit het 
hierboven gegeven overzicht blijkt elk van de zes categorieën zijn ‘falingen’ of ‘tegenvallende 
diffusies’ te kennen:  
- Binnen de ruime TV-omgeving zijn er bijvoorbeeld de mislukkingen van HDTV 

(Bouwman, 2001: 12) of diverse DTV-initiatieven in de ons omringende landen (Giesen, 
2001-07-02: 22; Lefrere, 2004-05-04), is er op het vlak van de randapparatuur uiteraard 
het falen van de Betamax, maar recenter ook de tegenvallende adoptie van de ‘stand-
alone PVR’ (Marsh, 2003: 14), het uitblijvende succes van de handvideospelers, maar 
ook de totnogtoe weinig succesvolle Video-on-Demand-initiatieven. 

- Op het vlak van de mobiele telefonie zijn er zowel op het vlak van de technologieën 
gekende voorbeelden van falingen met WAP (Pouillot, 2002: 184; Jackson, 2001-01-
19), GPRS (Meeus, 2004-01-22: 18) en de scepsis omtrent de zo veelbelovend 
aangekondigde 3G (Van der Lugt, 2001-08-23: 22); alsook op het vlak van specifieke 
modellen (Nokia N-Gage) en applicaties (MMS, ...). 

- Met DAB haalden we op het vlak van radio en muziek een recent voorbeeld van een 
technologie aan die omwille van een te grote push op voorhand een lege doos lijkt. 

- Ook op het vlak van de dragers vallen er binnen de grote CD-familie een aantal 
falingen te onderscheiden (Loch, Huberman, 1999: 160). Het meest bekende 
voorbeeld is wellicht de CD-I (Van Dijk, 1999: 75; Franke Schreier, 2002: 226), maar ook 
SACD, de LaserDisc (Dejonghe, De Bens, 2004: 275) of de PhotoCD brachten het er 
slecht van af. 

- Op het ruime PC-terrein dienen we een onderscheid te maken tussen de PDA-markt, de 
spelconsolemarkt, de originele markt van de personal computer en de toekomst van de 
multimediacentrales. Wat PDA betreft, lijkt na de gefaalde eerst generatie van personal 
digital assistans (Van Dijk, 1999: 75; Franke; Schreier, 2002: 226), nu zelfs de ganse 
technologie al op zijn retour. Qua spelconsoles is er bijvoorbeeld de sisser van de Sega 
Dreamcast, en op het vlak van de ‘gewone’ computer recent ook nog de 
ontgoochelende adoptie van Apple’s G4 Cube (MarketingOnline, 2003-12-29b). 

- Op het vlak van de netwerktechnologieën haalden we reeds WAP aan, maar is er ook 
de ontgoochelende adoptie van Wifi (in termen van hotspotgebruik) (MarketingOnline, 
2003/12/01b) of ISDN (Fichman, 2000: 16; Bouwman, Van Den Hooff, 1996: 47). Naast 
de technologieën, zijn er ook op het vlak van de netwerkdiensten de ontgoochelingen 
met verschillende mislukte VOD-initiatieven (Van Dijk, 1999: 75; Thomson, 2002b: 24), 
de veel trager dan verwachte adoptie van platformen voor webdiensten zoals .net van 
Microsoft en het Java-systeem van Sun Microsystems (Meeus, 2003-01-31: 21), de e-
commerce-luchtbel (Albers, 2001-06-16/17), videoconferencing (Easingwoord, Lunn, 
1992: 71), ‘e-Health’-netwerktoepassingen (Sarnummi et al., 2003: 1-2) of het floppen 
van de diverse digitale kranten (Willis, 1994: 111-112; De Bens, 2002: 5-6). 

 
We hebben het dus niet altijd over falende technologieën als categorie, maar evenzeer over 
mislukte modellen/types of diensten die op deze technologieën gebaseerd zijn (Lennstrand, 
1998: 1). WAP is dan een voorbeeld van een gefaalde technologie, terwijl de ‘Nokia N-Gage’ 
dan weer een voorbeeld is van een gefaald ‘toestel’, en Scoot (Mooijman, 2002-08-01: 24), 
‘videoconferencing’ (Easingwood, Lunn, 1992: 71) of de gefaalde VOD-initiatieven 
voorbeelden van mislukte diensten zijn. 
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Een vaststelling van een probleem, doet al snel de vraag naar het waarom van dat probleem 
rijzen. Zo wekt ook de vaststelling van een toenemend aantal falende ICT-innovaties, bij ons 
de vraag op wat nu precies de oorzaken zijn voor dit falen. De zoektocht hiernaar, leerde ons 
dat het merendeel van deze oorzaken zich in een tweetal grote pijlers laat samenvatten: (a) 
enerzijds een gebrek aan inzicht, en (b) anderzijds een inefficiënte marketing. Dit zijn 
natuurlijk twee ‘zeer brede noemers’ waar diverse ‘falingsoorzaken’ onder thuis horen, en 
daarom om een verdere verduidelijking vragen. Met een ‘gebrek aan inzicht’ doelen we 
vooral op een ‘gebrek aan gebruikersinzicht’ of een tekort aan inzicht en onderzoek waarin 
het perspectief van de gebruiker als potentiële adopter van de innovatie centraal staat. Een 
gebrek aan inzicht met andere woorden in wat de behoeften van die gebruiker zijn, wat die 
gebruiker wil en wat die nieuwe ICT-innovaties voor hem of haar kunnen betekenen. Een 
gebrek aan inzicht ook in wat de innovatie al dan niet aantrekkelijk maakt voor hem/haar en 
wat naast deze drijfveren ook de eventuele drempels voor adoptie zijn. Omwille van dit 
gebrek aan inzicht worden ICT-innovaties dan ook vaak verkeerd in de markt gezet, waarmee 
we meteen bij het falen omwille van een falende marketing(communicatie) zijn aanbeland: 
technologieën die met de ‘verkeerde boodschappen’ op de markt worden gebracht, waarbij 
de verkeerde features en applicaties worden gecommuniceerd, waarbij de verkeerde mensen 
met de verkeerde boodschappen worden benaderd, of waarbij het zelfs al met het aanbod 
en de prijszetting verkeerd zit. Een verkeerd of gebrekkig gebruikersinzicht dus, dat vaak ook 
een inefficiënte introductie- of marketingcommunicatiestrategie tot gevolg heeft. 
 
Hoe komt het dan dat men zich in de praktijk zo vaak op gebrekkige of verkeerde inzichten 
baseert? Enerzijds is dit te wijten aan slecht gevoerd markt- of gebruikersonderzoek en een 
tekort aan geschikte methodes om het nodige gebruikersinzicht te verwerven. Anderzijds ligt 
de oorzaak in een verkeerde instelling of attitude waar men aan aanbodzijde nog al te vaak 
in neigt te hervallen. Tot op de dag van vandaag is men nog altijd geneigd te veel een ‘push’-
visie te hanteren, waarbij de aanbodzijde er in alle euforie omtrent de ontwikkelde 
technologie teveel van uitgaat dat de gebruiker of vraagzijde de technologie en al zijn 
features even fantastisch zal vinden als zijzelf.  
 
Uiteraard zijn dit niet de enige oorzaken voor het falen van ICT-innovaties. Sommige falingen 
zijn ook meer te wijten aan producttechnische redenen (te kleine schermpjes, te traag, ...), die 
op hun beurt ook een gevolg zijn van gebrekkig inzicht in functie van productontwikkeling. 
Andere falingen zijn dan te wijten aan problemen op het vlak van distributie, standaardisatie, 
etc ... Voor deze scriptie beperken we ons tot een falende (a) marketingcommunicatie en een 
(b) gebrekkig gebruikersinzicht dat aan de basis van het eerste ligt. Met betrekking tot deze 
laatste maken we een onderscheid tussen (b.1.) slecht marktonderzoek, (b.2.) de ‘push’- of 
‘field of dreams thinking’-mentaliteit die vaak aan de bron ligt van het niet uitvoeren of slecht 
gebruiken van marktonderzoek en gebruikersinzicht, en (b.3) het ‘too much too soon’-gevaar 
als gevolg van een gebrek aan gebruikersinzicht en een verkeerde mentaliteit.  
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2.3.2.1. Slechte marketing(communicatie)strategie 

‘’Why me?’ cries the unsuccessful entrepreneur. Or rather, ‘Why not me?’, ‘Why not us?’ 
chorus his equally insuccessful investors. ‘Look at our product. Is it not as good –nay, even 

better- than the product that beat us out? How can you say that Oracle is better than Sybase, 
Microsoft Word is better than Word Perfect, Cisco’s routers are better than Bay Networks’, or 
that Pentium is better than the PowerPC?” How indeed? For in fact, feature for feature, the 
less successful product is often arguably superior. Not content to slink off the stage without 

some revenge, this sullen and resentful crew casts about among themselves to find a 
scapegoat, and whom do they light upon? With unfailing consistency and unerring accuracy, 
all fingers point to the vice-president of marketing. It’s marketing’s fault! Oracle outmarketed 
Sybase, Microsoft outmarketed WordPerfect, Cisco outmarketed Bay, and Intel outmarketed 

Motorola.’ (Moore, 1999a: 4) 
 

ij het falen van nieuwe ICT wordt, zoals bovenstaand citaat illustreert, vaak met een 
beschuldigende vinger naar de marketing(afdeling) en de marketingstrategie gewezen 

(Ottum, Moore, 1997: 259; Dutta, Narasimhan, Rajiv, 1999: 548; Brown, 1999: 78; Cooper, 
1999: 113, Crawford, Di Bendedetto, 2000: 225; Sowter, 2000: 189; Goldenberg, Libai, 
Muller, 2002: 4; Carayannis, Gonzales, Wetter, 2003: 135). Dutta, Narsimhan en Rajiv (1999: 
548) stellen in de praktijk vast dat ‘A firm might have a strong R&D ability but be incapable of 
converting it into commercially viable products because of a poor marketing ability’. Ook Lee 
en O’Connor (2003: 6) sluiten zich hierbij aan met de stelling dat ‘a new product may be 
unique and superior to competitive offerings due to a finely tuned stage-gate product 
development process but may still fail due to a poor product launch’. Ondanks de vaak 
briljante activiteiten en prestaties op het vlak van onderzoek en productontwikkeling, slaagt 
men er nog al te vaak niet in om die nieuwe producten op een succesvolle manier te 
commercialiseren (Lee, O’Connor, 2003: 6; Dodgson, 2000: 4). Zelf verwijzen Lee en 
O’Connor - net als Rogers (2003: 153) - naar voorbeelden als Xerox PARC96 dat met 
revolutionaire concepten in verband met grafische interfaces en laserprinters voor de dag 
kwam, maar er omwille van een slechte marketing niet in slaagde om die op een succesvolle 
manier te exploiteren. Eenzelfde verhaal voor AMD die met de K6 een snellere chip 
ontwikkelde dan Intel, maar er niet in slaagde voet aan de grond te krijgen omwille van de 
superieure marketing van Intel (Dutta, Narasimhan, Rajiv, 1999: 548). Refererend naar de 
klassieke 4P-pijlers van de marketing, omvat een dergelijke marketingstrategie naast 
communicatie (Promotie) ook nog het Product, de Plaats (distributie) en de Prijs, maar als 
communicatiewetenschapper gaat onze aandacht vooral uit naar de communicatie als 
oorzaak voor het falen van ICT-innovaties. Meer concreet ligt de fout voor het falen van deze 
innovaties vaak in een foute positionering en communicatie van de ICT-innovatie (Urban, 
Hauser, 1980: 43; Kotler, 2003: 350). Niet alleen in de audiovisuele en de printreclame, maar 
ook door het verkoopspersoneel op retailniveau (Atuahene-Gima, 1997: 498; Hultink, Thölke, 
Robben, 1999: 484; Rackham, 1998; Hultink, Atuahene-Gima, 2002).  
 
Niet zelden als een direct gevolg van een gebrekkig gebruikersinzicht uiten dergelijke 
inefficiënte marketingcommunicatiestrategieën zich in een slechte communicatie van de 
innovatieve voordelen en unieke attributen van de innovaties, en een gebrekkige 
communicatie van informatie over de innovatie in het algemeen (Rosen, Schroeder, Purinton, 
1999: 8). Omwille van een gebrek aan (relevante) kennis over de innovatie en het niet 
percipiëren van de unieke voordelen en attributen gaat de gebruiker bijgevolg niet 
adopteren, en wordt de diffusie van de innovatie een mislukking. De mislukte Betamax had 
bijvoorbeeld een aantal technische aspecten waarop het een superieure technologie was, 
maar die zijn nooit goed gecommuniceerd geweest (Rosen, Schroeder, Purinton, 1999: 12). 
Zeker naar de ‘technofielen’ (innovators, early adopters) moesten die technische voordelen 
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beter gecommuniceerd geweest zijn97. In plaats van een specifieke targeting, werd echter 
geopteerd voor een vage massamarktbenadering. Voor Lee en O’Connor (2003: 5) is ook de 
faling van de Digital Compact Cassette (DCC) deels aan een inefficiënte 
communicatiestrategie te wijten. Onder meer de ‘backward compatibility’ is volgens hen 
nooit voldoende benadrukt geweest, en ook in het wegnemen van de verwarring rond de 
voordelen van digitale opnametechnologieën ten opzichte van analoge is men nooit 
voldoende geslaagd. Verder werd ook voor het falen van videotex (via televisie) in onder 
meer het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Oostenrijk of Denemarken op een 
‘inappropriate targeting of the services’ (Bouwman, Christoffersen en Ohlin, 1992: 168) of 
falende marketingstrategie gewezen (Schneider et al., 1991: 198). Inzake de verkeerde 
positionering van videotex wijst Fidler (1997: 152-154) op de ‘what you want – whenever 
you want it’-belofte die Viewtron maakte maar nooit kon inlossen (live scores volgen was bv. 
al zeer moeilijk, net zoals de belofte dat ‘breaking news’ eerder via videotex dan via de krant 
te verkrijgen zou zijn).  
 
Waar men bij de introductie en positionering van videotex ook in de fout is gegaan, is het 
onterecht veralgemenen van adoptiedeterminanten van de ene markt naar de andere markt, 
zonder dat enig onderzoek dat verrechtvaardigde. In het geval van videotex maakte men 
bijvoorbeeld de veralgemening van de industriële naar de residentiële markt (Burgelman, 
1993: 77; 1994: 198; 2000: 235). Aan de aanbodzijde veronderstelde men dat de 
succesfactoren voor adoptie en gebruik van videotex in de industriële sfeer (bv. online 
financiële diensten) ook in de residentiële sfeer voor een succesvolle adoptie zouden zorgen. 
Een ander voorbeeld van een ‘onterechte’ veralgemening naar andere markten is I-mode. 
Het succes van het Japanse I-mode-verhaal kende immers snel zijn weerklank in diverse 
andere markten (op onze Belgische markt bv. via Base) in onder meer West-Europa waar 
heel wat operatoren nogal ‘klakkeloos’ van dezelfde strategie als de Japanners uitgingen. 
Heres, Mante-Meijer en Pires waarschuwden in 2002 echter voor het gevaar van dit al te 
makkelijk overnemen van de I-mode-strategie en -succesfactoren omdat de Japanse cultuur 
toch grondig verschilt van die van de modale Belg. De tegenvallende adoptie van de I-mode 
in de meeste Westerse landen heeft hen in ieder geval gelijk. Ook het onderzoeksbureau 
Forrester wees op de slechte marketing als oorzaak voor de stokkende i-Mode-adoptie 
(MarketingOnline, 2003-04-07). 
 
De Betamax en videotex zijn klassieke voorbeelden, maar wel voorbeelden die dateren van 
vóór de jaren ’90. Binnen de door ons afgebakende ICT-omgeving (na 1990) vinden we - 
naast I-mode - voor een falende marketing(communicatie) onder meer illustraties bij de CD-I, 
de markten van PDA, breedband en spelconsoles, of meer recent de falende digitale televisie-
initiatieven, ... Net zoals de Betamax van Sony, geldt de CD-I van Philips als één van de 
schoolvoorbeelden van mislukte ICT-innovaties. Een schoolvoorbeeld ook van een falende 
ICT-innovatie omwille van een verkeerde marketingstrategie (Rosen, Schroeder, Purinton, 
1999: 15). Naast producttechnische oorzaken als een belabberde afstandsbediening, 
incompatibele software of een tekort aan content; wordt ook een verkeerde prijszetting, 
targeting en communicatie als oorzaak voor het falen van de CD-I aangenomen. Qua 
communicatie en positionering was Philips er na drie jaar zelfs nog niet in geslaagd duidelijk 
te communiceren of het nu om een spelcomputer, een gewone computer, een hulpmiddel 
voor het onderwijs of nog iets anders ging (Rosen, Schroeder, Purinton, 1999: 10; 
Schrameijer, 2000: 83). Ook Bouwman, Hammersma en Peeters (1994: 28) wijzen op deze 
verschillende positioneringen van de CD-I. Enerzijds kon de CD-I beschouwd worden als een 
‘extensie van de CD-audio’ via het tv-toestel; anderzijds kon het ook gezien worden als de 
volgende stap in de ontwikkeling van de CD-ROM en CD-ROMXA. In het eerste geval gaat 
het dan om de CD-I als consumententoepassing; in het tweede geval om eerder 
professionele, computergelieerde toepassingen. Naast deze duale positionering met aan de 
ene kant de CD-I ontwikkeld voor consumenten (televisie) en aan de andere kant de CD-I 
                                                      
97 Waarmee we zeker niet willen zeggen dat Betamax het daarmee gehaald zou hebben (daarvoor had Betamax 
bijvoorbeeld ook op content-vlak een andere strategie moeten voeren). 
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ontwikkeld voor de professionele gebruikers (computer); was het voor velen ook niet 
duidelijk of het nu om een nieuwe techniek of gewoon een nieuwe dienst ging. Bouwman, 
Hammersma en Peeters (1994: 29) wezen daarom ook op de slechte ‘informerende 
communicatie’ aangezien nooit echt gecommuniceerd geweest is wat de CD-I precies is. Op 
het vlak van targeting werd het falen van de CD-I ook geweten aan het feit dat de zo 
belangrijke ‘innovators’ en ‘early adopters’ compleet genegeerd werden, en dat voor een 
massamarktbenadering werd gekozen waarbij alle gebruikers met eenzelfde boodschap 
werden benaderd (Rosen, Schroeder, Purinton, 1999: 15). In deze massamarktbenadering 
maakte men dan geen onderscheid tussen de verschillende drempels en drijfveren voor de 
verschillende doelgroepen voor de CD-I (Bouwman, Hammersma, Peeters, 1994: 32). Qua 
prijszetting conflicteerde deze massamarktbenadering trouwens ook met de gekozen 
‘skimming’-strategie waarbij aan een prijs van 899 dollar werd gestart om al snel naar 699 en 
499 dollar te zakken in 1994. Philips maakte verder wel de goede keuze zijn 
verkoopspersoneel op retailniveau speciaal op te leiden, maar deze mensen werden slechts 
gedurende de eerste drie maanden na introductie ingezet (Rosen, Schroeder, Purinton, 1999: 
15).  
 
In dezelfde periode van deze CD-I, was er in het begin van de jaren ’90 ook de mislukking 
van een eerste generatie PDA’s. Voor Apple’s Newton bijvoorbeeld was het falen volgens 
Rosen, Schroeder en Purinton (1999: 15) vooral te wijten aan een afwezigheid van targeting 
van verschillende specifieke segmenten en dus teveel een horizontale marketingstrategie 
gericht op de massamarkt, en een massamarkcommunicatie waarin beloftes werden 
gemaakt die nooit konden worden nagekomen (Bayus, Jain, Rao, 1997: 53). Ook in het geval 
van ISDN bleek bij de gebruiker een grote verwarring te bestaan omtrent de precieze 
voordelen van de technologie, de prijs/performatie-verhouding, ... wat eveneens van een 
inefficiënte communicatie getuigt (Lai, Guynes, Bordolai, 1993: 52). Verder kunnen we in 
verband met de promotie van breedbandverbindingen ook wijzen op de meer dan 8 miljoen 
euro die kabeloperator Chello spendeerde aan zijn marketingcommunicatiecampagnes in 
Nederland en Oostenrijk. De klemtoon kwam hier onder andere vooral op de snelheid van 
500 Kbps te liggen en de voordelen die dit met zich mee bracht voor segmenten als gamers 
en geïnteresseerden in het downloaden van audio en video (Hawkes, 2001: 18). De 
tegenvallende adoptiecijfers illustreerden dat ook hier niet de juiste boodschappen naar de 
juiste mensen werden gecommuniceerd. De gamers waren bijvoorbeeld niet meteen het 
segment met het grootste adoptiepotentieel voor kabel-breedband; zij bleven liever bij de 
‘echte’ spelconsoles.  
 
Op het vlak van deze spelconsoles wordt onder meer het falen van de Nokia N-Gage aan een 
slechte positionering en communicatie toegewezen. Het is immers nooit duidelijk geweest of 
de Nokia N-Gage een mobiele telefoon of een spelconsole is. Zelfs producent Nokia 
positioneerde het product niet duidelijk op één van beide markten, waardoor men ook op 
retail-niveau niet goed wist hoe dit product te catalogeren. Bij FNAC bijvoorbeeld maakte 
men uiteindelijk de keuze het product in de spelconsole-afdeling onder te brengen, maar 
kreeg men volgens multimediaverantwoordelijke Frank Dassy vanuit diverse filialen de vraag 
wat die N-Gage nu eigenlijk is. Jurgen Haes, marketingverantwoordelijke bij Game Mania, is 
dan een eerder tegenovergestelde mening toegedaan: bij Game Mania beschouwt men de 
N-Gage niet als een echte spelconsole, maar eerder als een mobiele telefoon; onder meer 
omwille van de grootte van het schermpje. Het blijft een schermpje op ‘gsm-formaat’, en veel 
kleiner dan bijvoorbeeld dat van Nintendo’s Gameboy Advance (Mijlemans, 2004-05-13: 12). 
Eenzelfde kritiek werd ook op de vaste PSX-console van Sony gegeven. Deze is weliswaar 
nog niet lang genoeg op de markt om van een faling te spreken, maar met zowel een 
ingebouwde DVD-speler, een harde schijf van 160 GB en een spelcomputer is het verre van 
duidelijk of het hier dan wel om een spelcomputer, een DVD-speler of een set-top-box gaat 
(MarketingOnline, 2003/10/13).  
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Met betrekking tot de gefaalde digitale televisie-initiatieven van de laatste jaren, werd onder 
meer ook bij het falen van het Nederlandse digitale televisieproject van Casema (2001) de 
massamarktstrategie in vraag gesteld (Giesen, 2001-07-02: 22). Eenzelfde prijszetting, 
communicatie en aanbod van tientallen extra radio- en tv-kanalen, VOD, spelletjes, e-mail-
applicaties, internet, reizen boeken, bankieren, etc ... voor de ganse markt, bleek niet de 
meeste effectieve manier te zijn. Ook het falen van eerdere ‘internet TV’-initiatieven (Choi et 
al., 2003: 162-163), ‘multi-channel’-initiatieven via satelliet (Parker, 1998: 47-48) en het 
mislukte DTH-initiatief van Nethold in Italië in 1996 (Brown, 1999: 78) waren op het conto 
van een slechte marketing te schrijven. In verband met de inefficiënte marketing van 
interactieve en digitale televisie wijzen Bryant en Love (1996: 96) er op dat ‘Marketers of 
interactive television and other new media products and services may damage the very 
market they are trying to build, …. If companies initially miss the mark on what consumers are 
after, they risk locking out key segments of the population or delaying their willingness to try 
new media products’. Marketingcommunicatiestrategieën voor ICT-innovaties dienen met 
andere woorden als een soort van one-shot-opportunity te worden beschouwd. Men moet 
de juiste segmenten meteen met de juiste boodschap zien te benaderen; anders riskeert men 
die voorgoed kwijt te zijn als potentiële adopters. 

 
Een vaak terugkerende bron van het falen van introductie- en marketingstrategieën is dus de 
algemene massamarktbenadering, waarbij men de ganse markt op eenzelfde manier 
benadert. In plaats van een gesegmenteerde marktbenadering waarbij segmenten met een 
verschillend adoptiepotentieel onderscheiden worden, en met aangepaste boodschappen 
benaderd worden, maakt men nog te veel te fout één en dezelfde boodschap naar de ganse 
markt te communiceren. Deze massamarktbenadering houdt ook in dat men in de 
communicatie vaak te weinig rekening houdt met de interne structuur van de gemeenschap 
waarop de communicatie is gericht (Valente, Davis, 1999: 56). Opinion leaders, en meer 
specifiek het detecteren en targeten van deze opinion leaders, wordt daarom nog al te vaak 
over het hoofd gezien. In een sterk concurrentiële ICT-omgeving van complexe technologiën 
waarin ‘opinion leaders’ geregeld om advies worden gevraagd, is dit echter geen overbodige 
luxe. Verder gaat men in deze algemene marktbenadering ook nog te veel uit van de 
traditionele veralgemeenbare sociodemografische adopterprofielen (earlier adopters bv. 
typisch mannelijk, hoger opgeleid, ...), van dewelke we later in deze scriptie zullen aantonen 
dat die niet altijd meer opgaan in de huidige ICT-omgeving. Terwijl traditioneel typische 
mannenspeeltjes als DVD’s, stereo’s, spelconsoles, gsm’s, flat screens meer en meer ook een 
vrouwenzaak worden (in 2003 bleken vrouwen zelfs meer dan mannen in deze 
technologieën geïnvesteerd te hebben), wijst Debruyne (2004-01-22) er op dat men in de 
praktijk blijft vasthouden aan een targeting van een overwegend mannelijk cliënteel voor 
deze technologieën. Ook Katia Van Putten van communicatiebureau Fé bevestigt dat de 
makers van consumentenelektronica nog teveel in traditionele stereotypen denken bij de 
introductie van nieuwe technologieën (innovators en early adopters worden bijvoorbeeld 
nog steeds als ‘mannelijk’ beschouwd). Van een targeting van vrouwen is doorgaans geen 
sprake. De laatste campagne van Sony voor zijn flatscreentelevisie was daar een mooi 
voorbeeld van. De campagne was gebaseerd op de sciencefictionfilm ‘The Fifth Element’, 
waarin de kijker in het spotje werd meegesleurd en als het ware als het hoofdpersonage 
door de stad raast en daarbij op het nippertje allerlei obstakels ontwijkt. Een campagne die 
goed scoorde bij mannen, maar vrouwen onberoerd liet, aldus Van Putten. Philips 
daarentegen, maakte voor hetzelfde product (flatscreentelevisie) een spot die wel goed 
scoorde bij beide seksen: een koppel zit op de bank van een film te genieten, zij pinkt een 
traan weg, hij slaat de arm om haar heen. (Debruyne, 2004-01-22: 16). 
 
In de kritiek op de marketingcommunicatie als oorzaak voor falen, heeft men het echter niet 
altijd zo concreet over de specifieke communicatie-uitingen. Vaak gaat de kritiek ook om de 
meer algemene positionering van ICT-innovaties. Als gevolg van de toenemende 
convergentie wezen we reeds op de vaak problematische positioneringen waarbij het voor 
de gebruiker niet duidelijk is wat de technologie nu precies is (cf. CD-I, Nokia N-Gage), maar 
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inzake positionering zijn ook risico’s verbonden aan het te expliciet positioneren als ‘de 
opvolger van ...’. Dergelijke positioneringen houden de consument immers voor dat hij wel 
moet breken met de technologie of manier van werken waar hij mee vertrouwd is. Voor een 
modale gebruiker, die zich van nature kenmerkt door een zekere terughoudendheid of 
weerstand ten aanzien van het ‘onbekende nieuwe’, is dit echter niet altijd even evident. 
Men moet er over waken dat men bij een dergelijke positionering niet te veel de indruk geeft 
dat men bij de adoptie van de nieuwe technologie of het nieuwe paradigma, automatisch 
afscheid zal móeten nemen van het oude paradigma. Fidler (1997: 152-154) wijst hierbij op 
het voorbeeld van de verkeerde positionering van de ‘elektronische krant’ als opvolger van 
de papieren krant, waarbij ook het einde van deze laatste werd voorspeld. Een ander 
voorbeeld van een productintroductie waarbij men die fout maakte, was de PhotoCD van 
Kodak (Shrameijer, 2000: 83). Kodak lanceerde deze PhotoCD als een innovatie waarmee we 
voortaan via de televisie naar onze foto’s zouden kunnen kijken. Het oude, vertrouwde 
fotoalbum kon zodoende bij het afval. Maar dat willen de mensen helemaal niet. We vinden 
het nu eenmaal gezellig om in familiekring een kiekjesalbum uit de kast te halen. Ook bij de 
positionering van de CD-I werd vooral door de Koreaanse electronicabedrijven teveel de fout 
gemaakt de CD-I als opvolger van de VCR te willen gaan positioneren (Bouwman, 
Hammersma, Peeters, 1994: 34). Een positionering als ‘de opvolger van ...’ hoeft daarom niet 
meteen een verkeerde strategie te zijn. We beklemtonen enkel dat dit een radicale 
positionering is, die niet altijd op zijn plaats is. Enkel wanneer er grote interesse, een relatief 
beperkte weerstand en een voldoende groot adoptiepotentieel is, kan een dergelijke 
positionering worden ingenomen. Wanneer er echter een behoorlijk grote weerstand 
bestaat, zal een dergelijke positionering de potentiële adopter eerder afschrikken dan 
aantrekken, en hem/haar nog sneller bij het ‘oude paradigma’ doen blijven zweren. Ook een 
positionering waarbij de klemtoon meteen teveel op het meest innovatieve van de innovatie 
komt te liggen, is zelden de goede. Dat is te overdonderend (cf. ‘too much too soon’). ICT-
innovaties worden daarom (aanvankelijk) beter gepositioneerd in referentie tot producten en 
diensten waar men reeds vertrouwd mee is (Harris, 1994: 109). De initiële positionering mag 
geen al te grote ‘breuk met het verleden’ inhouden. Heres, Mante-Meijer en Pires (2002: 64) 
wijzen in dit verband op de verkeerde positionering die zou kunnen worden ingenomen bij 
de lancering van de derde generatie mobiele telefonie. Door deze derde generatie mobiele 
telefonie als het ‘mobiele internet’ en substituut voor het ‘vaste internet’ te positioneren zou 
men in Zuid-Europa bijvoorbeeld een veel groter risico lopen om potentiële gebruikers af te 
schrikken, omdat de basis van internetgebruikers daar veel lager is dan in het noorden van 
Europa. Alleen op basis van accuraat inzicht (cf. infra) in weerstand en adoptiepotentieel kan 
beslist worden of een disruptieve positionering of een positionering als ‘opvolger van ...’ op 
zijn plaats is voor een bepaalde markt, of segmenten in die markt.  
 
De beschuldigende vinger die naar marketing(communicatie)strategie wordt uitgestoken 
voor falingen zoals die van Apple’s Newton, WAP, of diverse videotex- of digitale televisie-
initiatieven, hebben vaak ook te maken met gecommuniceerde beloftes die men niet kan 
waarmaken. ‘Doemdenkers’ zien hier dan ook meteen een bewijs in van de immer 
misleidende reclame, maar in de praktijk is deze mismatch tussen de beloftes en de praktijk 
vaak een onrechtstreeks gevolg van de ‘mythe om de eerste te moeten zijn’. Zowel in de 
literatuur als in de praktijk werd het lang als een ‘ongeschreven wet’ aangenomen dat de 
eerste op de markt snel een concurrentieel voordeel kan opbouwen (Robinson, Fornell, 
1985: 305). Een mooi voorbeeld daarvan is de markt van de spelconsoles waar Nintendo nog 
steeds op dat voordeel teert in de markt van de draagbare spelconsoles en Sony dat in de 
markt van de ‘stand alone consoles’ doet, en iPod voorlopig ook nog in de markt van de 
draagbare MP3-muziekspelers. Eerder was er in de ICT-sector ook het schoolvoorbeeld van 
de Sony Walkman (Harper, 2000: 78). In de huidige ICT-omgeving vertaalt dit zich ook in de 
trend om nieuwe technologieën reeds aan te kondigen voor de ontwikkeling goed en wel 
van start is gegaan (Tvede, Ohnemus, 2001: 73): denken we op het vlak van de DVD-
technologie bijvoorbeeld maar aan de aankondigingen in verband met de Blu-Ray-
technologie of zelfs de daaropvolgende generatie. Niettegenstaande ‘de eerste zijn’ zeker 
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geen absolute voorwaarde voor succes is, lijkt men in de praktijk vaak wel te handelen alsof 
dat zo was. Stappen in het innovatie-ontwikkelingsproces worden daarom vaak 
overgeslagen (Ozer, 1999: 78), en introductieplanningen en testfases worden ingekort, om 
toch maar de eerste op de markt te zijn. Denken we maar aan de ‘snelheidsrace’ waarin 
Telenet en Belgacom elkaar dwongen voor de introductie van digitale televisie in 
Vlaanderen. In de hoop als monopolist en prijszetter de markt min of meer naar zijn hand te 
kunnen zetten (De Rijcke, 2000: 240; Samuelsson, 1996: 26), heeft deze ‘myopische visie’ 
echter vaak tot gevolg dat op deze manier producten op de markt komen die nog niet 
volledig af zijn, en dat men achteraf tot de conclusie komt dat men technologisch niet kan 
waarmaken wat men in de communicatie beloofde (Schrameijer, 2000: 82). In de markt van 
de spelconsoles lijkt Microsoft voor dergelijke problemen te staan met zijn Xbox360-console. 
Met de PS2, X-Box en GameCube spreken we over de huidige generatie spelconsoles van 
respectievelijk Sony, Microsoft en Nintendo. Playstation was de eerste om zijn spelconsole van 
deze generatie op de markt te brengen, wat het voor Nintendo en Microsoft nog een stuk 
moeilijker maakte om het monopolie van Sony aan te vallen. Voor de ‘next generation 
spelconsoles’ (respectievelijk PS3, Xbox360 en Revolution) was Microsoft resoluut van plan 
om de ‘eerste op de markt te zijn’. Microsoft slaagde daar ook ruimschoots in, maar bleek 
daar iets te snel bij gehandeld te hebben. In november 2005 ontstond immers een stroom 
aan klachten over cryptische foutmeldingen, bevriezende beelden, harde schijven die niet 
meer werken en het inloggen op de Xbox Live-dienst (FPE, 2005-11-25). Het lijkt er op dat X-
box iets te ijverig is geweest om de eerste op de markt te zijn, waardoor nog fouten in het 
product zijn blijven zitten. In verband met videotex (Fidler, 1997: 152-4) wezen we reeds op 
de belofte van ‘live-scores volgen’, wat technologisch toch niet lukte in het Viewtron-project.  
 
Recenter en dichter bij huis volgen we in dit 
verband ook het relaas van het 3G-aanbod van 
Proximus. Deze mobiele operator is sedert medio 
2005 met 3G op de Belgische markt en 
positioneerde zijn beloftes rond de vier pijlers van 
‘videotelefonie’, ‘mobile tv’, ‘music download’ en 
‘3D-Games’ (cf. figuur rechts). Sedert april 2006 is 
daar plotseling ‘1 belofte’ van weggevallen (cf. 

figuur links). Van ‘3D-Gaming’ is plotseling geen 
sprake meer. Is Proximus te snel te werk gegaan in zijn 
rush om als eerste op de Belgische 3G-markt te zijn? 
Heeft Proximus (te laat) het nodige gebruikersinzicht 
verworven om het beperkte potentieel van gaming te 
beseffen? Is men te pas achteraf tot de vaststelling 
gekomen dat gaming technisch niet mogelijk was, of 
niet kon aangeleverd worden via de portaaldiensten 
van Vodafone? De toekomst zal ons meer leren 
hieromtrent, maar het ziet er alvast naar uit dat 

Proximus hier te snel de belofte van ‘3D Gaming’ heeft gemaakt, en op zijn stappen is terug 
gekomen.  
 
Ook voor het falen van de Newton PDA van Apple wordt gewezen op het feit dat niet alle 
beloofde features naar behoren werkten (bv. handschriftherkenning), of zelfs beschikbaar 
waren. Het absolute streven om als eerste op de markt te zijn zorgde er voor dat slechts 75% 
van de beloofde toepassingen naar behoren konden worden uitgevoerd (Rosen, Schroeder, 
Purinton, 1999: 15). Bayus, Jain en Rao (1997: 50) hebben het daarom over een ‘too little, 
too early’-verhaal wanneer ze het over de Newton hebben. Zij maken daarbij meteen ook 
duidelijk dat de gebrekkige productontwikkelingen en marketingstrategieën die voortvloeien 
uit deze mythe om de eerste op de markt te moeten zijn, ook gerelateerd zijn aan een 
gebrekkig gebruikersinzicht: ‘speeding a new product to market in an attempt to establish a 
first-mover advantage is not always a good idea. The success of this strategy depends on 

Medio 2005-april 2006 

April 2006-… 
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how well a firm understands the market (both the markt size and market needs), and how 
well it understands its competitors’ strengths and weaknesses’ (Bayus, Jain, Rao, 1997: 59). 
Een stelling waar ook Lambert en Slater (1999: 427) zich bij aansluiten.  
 
De meeste auteurs zijn het er dan ook over eens dat ‘de eerste zijn’ wel degelijk voordelen 
kan hebben, maar beklemtonen dat dit ‘first movers advantage’ zeker geen ondubbelzinnige 
voorwaarde op succes is (Montaguti, Kuester, Robertson, 2002: 35; Harper, 2000: 78). Een 
bijkomend argument om te waarschuwen voor deze neiging om ook voor ICT-innovaties de 
eerste op de markt te moeten zijn, is dat de eerste op een innovatiemarkt doorgaans ook als 
enige met de kinderziektes moet kampen, en ook grotendeels als enige de ‘opvoeding’ of de 
‘preannouncement’ (informerende communicatie), alsook de R&D-kosten voor de innovatie 
in kwestie moet dragen (Samuelsson, 1996: 26; Shankar, Carpenter, Krishnamurthi, 1998: 66). 
Het potentiële voordeel om als eerste een bepaalde technologie te communiceren is de 
‘brand recognition’ die dat met zich meebrengt, en het feit dat die eerste vaak als de 
referentie wordt beschouwd (Dogdgson, 2000: 45). Omwille van die reden lanceerde Sony 
zijn camcorder bijvoorbeeld in de overtuiging slechts zes maanden voorsprong te hebben op 
de concurrentie. Maar ‘de eerste op de markt moeten zijn’ mag daarom nog niet obsessief als 
een noodzakelijke voorwaarde voor succes worden beschouwd. Want wanneer in die 
obsessie zaken gecommuniceerd en beloofd worden die de technologie achteraf niet kan 
waarmaken, resulteert dat in een contraproductief effect. De gecreëerde verwachtingen 
worden dan niet ingelost bij de gebruiker, waardoor een negatieve interpersoonlijke 
communicatie ontstaat, en de diffusie gaat stilvallen. 
 
Als er echter één reden is die in zowat in alle literatuur terug komt als oorzaak voor het falen 
van de adoptie en diffusie van ICT-innovaties, dan is het wel die van de 
‘consumentenweerstand’ (Ram, Sheth, 1989: 6; Bauer, 1995: 111; Sheth, Mittal, Newman, 
1999: 327; Shih, Venkatesch, 1999: 9; Punie, 2000: 398; Crawford, Di Benedetto, 2000: 13). 
Innovaties of nieuwe producten zijn nieuw en dus meestal ook onbekend voor het 
merendeel van de markt. Het is een soort natuurlijke reflex van de mens om nogal 
weigerachtig te staan ten opzichte van nieuwe dingen: het is onbekend, men voelt er zich 
onzeker bij en men percipieert dat ‘onbekende nieuwe’ als een zeker risico, waardoor de 
mens geneigd is een zekere afstandelijkheid in te bouwen. Als reden voor het falen van ICT-
innovaties, wijst Popp (2002) er op dat deze consumentenweerstand niet als een directe 
oorzaak van dat falen kan worden beschouwd. Het is de manier waarop met deze 
onzekerheid wordt omgegaan die tot een mislukking kan leiden. De goede manier om met 
deze weerstand om te gaan en deze weerstand te counteren, is via een effectieve 
marketingcommunicatiestrategie (Ram, Sheth, 1989: 13). Op basis van een diepgaand en 
gesegmenteerd inzicht in de weerstand en haar oorzaken, dient die via een gesegmenteerde 
communicatiestrategie gecounterd te worden. Wanneer een bepaald segment bijvoorbeeld 
een duidelijke complexiteitsdrempel of -weerstand ten aanzien van een innovatie ervaart, 
dan dient de communicatie er voor dat segment vooral op gericht te zijn die drempel en 
daarmee ook de onzekerheid ten aanzien van de innovatie te verlagen. Op hetzelfde 
moment kan het voor een ander segment dan weer nodig zijn vooral te communiceren in 
functie van het wegwerken van gepercipieerde sociale risico’s. Het falen van ICT-innovaties 
omwille van een inefficiënte marketingcommunicatiestrategie slaat dus niet alleen op 
strategieën waarin men er niet voldoende in slaagde de positieve elementen of de drijfveren 
voor adoptie te benadrukken, maar evenzeer op strategieën waarin men er niet voldoende in 
slaagde de negatieve elementen, drempels en weerstand weg te werken. Aangezien dit in 
veel gevallen te wijten is aan een tekort aan gebruikersinzicht op het moment dat men deze 
marketingcommunicatiestrategie opzet, komt het er dus op aan op een betrouwbare manier 
voldoende inzicht te verwerven in de drempels en drijfveren van de verschillende 
adoptersegmenten, en daar op een adequate manier de communicatiestrategie aan aan te 
passen (Ram, Sheth, 1989: 5).  
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Conclusie 
 
Marketingstrategieën zijn traditioneel op de vier 4 P’s gebaseerd: Product, Prijs, Plaats en 
Promotie. Op elk van deze vier terreinen kunnen tekortkomingen aan de basis van een 
falende ICT-diffusie liggen, maar vanuit deze communicatiewetenschappelijke insteek 
focussen wij ons vooral op het promotie- of het communicatieluik van deze strategie. In heel 
wat gevallen blijkt men er immers niet in te slagen de consument, of de verschillende 
segmenten van potentiële adopters, met de juiste boodschappen en argumenten te 
benaderen om die tot de adoptie van de innovatie te kunnen bewegen. De fouten of de 
tekortkomingen van deze marketingcommunicatie kunnen we als volgt samenvatten: 
 
In deel 6 maken we op het vlak van communicatie rond innovaties het onderscheid tussen 
overtuigende en informerende communicatie (cf. infra). Op beide vlakken wordt vaak tekort 
geschoten. Met betrekking tot de overtuigende communicatie slaagt men er niet in de juiste 
drijfveren (voordelen, unieke attributen) voldoende te benadrukken voor de juiste mensen; 
of de drempels en weerstand ten aanzien van adoptie voldoende weg te werken. Een 
gebrekkige informerende communicatie heeft tot gevolg dat de gebruiker niet precies weet 
waar de innovatie precies voor staat en wat hij/zij er van kan verwachten. 
De gebrekkige informerende communicatie leidt dan ook tot een onduidelijke positionering. 
Zeker in een omgeving die zich door een toenemende convergentie kenmerkt, komt het 
geregeld voor dat het voor de gebruiker onduidelijk blijft om welk soort technologie het nu 
precies gaat. Verder kan men op het vlak van positionering ook de fout maken te sterk op de 
meest innovatieve aspecten te hameren, of de nieuwe technologie ‘te expliciet als opvolger 
van’ en ‘substituut’ voor de oude technologie te communiceren. 
Men bedient zich in de praktijk ook nog te vaak van een massamarktbenadering, zonder 
daarbij van een specifieke en aangepaste targeting van verschillende segmenten gebruik te 
maken. 
Als een gevolg van de ‘mythe de eerste op de markt te moeten zijn’ wordt ook vaak de fout 
gemaakt zaken te beloven en te communiceren die men achteraf niet kan waarmaken. 
 
De communicatie rond ICT-innovaties kan dus nog een stuk beter. In een snel evoluerende 
en sterk concurrentiële ICT-omgeving is het ook duidelijk dat deze communicatie van meet 
af aan op het juiste spoor moet zitten. Het gaat met andere woorden om een ‘one shot 
opportunity’. Het komt er op aan onmiddellijk de juiste boodschap op de juiste manier aan 
de juiste segmenten te kunnen communiceren. Het spreekt voor zich dat dit slechts mogelijk 
is op basis van een voldoende accurate input of gebruikersinzicht .... 

2.3.2.2. Gebrekkig gebruikersinzicht 

eelal ligt de oorzaak voor de falende introductie- en marketingstrategieën in een 
gebrekkige input voor die strategieën, of meer specifiek in een gebrekkig relevant 

gebruikersinzicht (Carayannis, Gonzalez, Wetter, 2003: 135; Von Pierer, 2002: 177). 
Parasuraman en Colby (2001: xii) hebben het over ‘inadequate understanding of customers’ 
attitudes toward technology and important variations in those attitudes across different 
segments’. Door een gebrekkig gebruikersinzicht slaagt men er niet in aan de 
gebruikersbehoeften tegemoet te komen, een accurate inschatting van de behoefte te 
maken, of de juiste innovatieve voordelen en unieke attributen te identificeren voor bepaalde 
segmenten, alsook de juiste targets en doelmarkten te selecteren en een juiste prijszetting te 
kiezen (Rosen, Schroeder, Purinton, 1999: 8). Accurater gebruikersinzicht is een absolute 
noodzaak om tot een goede introductiestrategie voor ICT-innovaties te kunnen komen 
(Steenkamp, ter Hofstede, Wedel, 1999: 65; Van Riel, Lemmink, Ouwersloot, 2004: 356). Als 
dat tot de dag van vandaag te weinig lukte, kan dat zowel aan het marktonderzoek als aan 

V 
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een verkeerde mentaliteit te wijten zijn. De gebruikte methodes zijn vaak niet accuraat 
genoeg en een verkeerde (push)mentaliteit maakt dat men in sommige gevallen niet eens in 
marktonderzoek gelooft of in andere gevallen in de ‘too much too soon’-val loopt. 

2.3.2.2.1. Marktonderzoek 

e meeste gehoorde kritiek inzake marktonderzoek naar het adoptiepotentieel van 
innovaties, is dat ze er ‘toch meestal naast zitten’. Ondanks het brede arsenaal 

forecastmethodes, wordt het ‘marktonderzoek ter voorbereiding van ICT-introducties’ vaak 
een gebrek aan accuraatheid verweten (Burgelman, 1994: 190; Mahajan en Wind, 1988: 
350; Dholakia, 1996: 93; MacEvoy, 1994: 42). Achteraf blijken vele van die forecasts immers 
in overschattingen van marktpotentieel en marktgrootte te resulteren (Kotler, 2003: 250; 
Ottum, Moore, 1997: 259). Eén van de consequenties van deze ‘foute’ voorspellingen is dat 
er alleen al op het ‘beleidsniveau’ heel wat geld en middelden verkeerd geïnvesteerd 
worden. Op basis van dergelijke voorspellingen worden immers heel wat commerciële en 
vanuit de overheid gesubsidieerde projecten opgezet, alsook academische onderzoekers 
geëngageerd onderzoek te doen omtrent aspecten van deze ‘veelbelovende informatie- en 
communicatietechnologieën’ zoals dat bijvoorbeeld het geval was voor videotext en pan-
europese satelliettelevisie (Burgelman, 1994: 190). Ook voor de CD-I (Burgelman, 2000: 230; 
Silverstone, Haddon, 1996: 52-56); de eerste PDA’s (Bayus, Jain, Rao, 1997: 60), het Iridium 
mobiele satellietnetwerk (Cox, Popken, 2002: 648), of WAP (Fildes, Kumar, 2002: 490) 
slaagde men er op voorhand niet in voldoende inzicht te verwerven en tot accurate forecasts 
te komen. Bouwman en de Jong (1996: 162) illustreren de vaak schromelijke 
overschattingen voor het geval van de videotex. Onderstaande tabel geeft een overzicht van 
de voorspelde adopties in diverse Europese landen ten opzichte van de effectieve 
adoptiecijfers in 1992: 
 
Figuur: Predictions and realisation of videotex use (Bouwman, de Jong, 1996: 162) 
 

Country Forecast  Reality  
Denmark 1990 100000 1992 12000 
France 1990 1000000 1992 6300000 
Germany 1990 3600000 1992 410000 
Ireland 1995 110000 1992 4000 
Switzerland 1987 100000 1992 87000 
Sweden 1990 260000 1992 30000 
United Kingdom 1990 6500000 1992 45000 
 
Dat het met verkeerdelijke inzichten op basis van marktonderzoek niet altijd om 
overschattingen gaat, maar soms ook om ‘schromelijke onderschattingen’, zien we voor 
videotex geïllustreerd in het voorbeeld van Frankrijk (cf. tabel). Maar het blijkt ook uit het 
voorbeeld van de mobiele telefonie (Carayannis, Gonzalez en Wetter, 2003: 135; Kumar, 
Nagpal en Venkatesan, 2002: 584) waarvoor het aantal adopters in gans Europa tegen 2000 
tussen de 11 en 20 miljoen geschat werd.  
 
In de meeste gevallen gaat het echter om overschattingen, waardoor voor te veel innovaties 
een potentieel verondersteld wordt dat er in feite niet is. Omdat het marktonderzoek er 
onvoldoende in slaagt aan te tonen dat er nauwelijks adoptiepotentieel of slaagkansen zijn, 
hebben we in het verleden te vaak te maken gehad met technologieën op zoek naar een 
markt of technologieën waarvoor eigenlijk geen behoefte is (Crawford, Di Benedetto, 2000: 
7; Punie, 2000: 280). Een typisch voorbeeld van een dergelijke technologie op zoek naar een 
markt was HDTV (Dejonghe, 2002: 122). Voor Bolton (1994: 179) was ook ISDN een 
voorbeeld van een technologie waarvoor eigenlijk nauwelijks behoefte bestond. Hij had het 
daarom dan ook cynisch over ‘Innovation Subscribers Don’t Need’. En ook voor de Sony PSX 
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stelde Forrester zich hardop de vraag of er wel een behoefte voor bestond (MarketingOnline, 
2003-10-13); net zoals die vraag nu ook voor 3G weerklinkt. 
 
Naast de kritiek dat marktonderzoek/forecasting er vaak numeriek ‘naast zit’ in termen van 
over- en onderschattingen, wordt dat marktonderzoek vaak ook verweten niet het juiste 
inzicht in de nodige zaken op te leveren en onvoldoende relevante marketing-input en 
gebruikersinzicht aan te reiken (Cooper, 1999: 113, Carey, Elton, 1996: 53). Bij het falen van 
de introductie van ICT-innovaties, wordt het marktonderzoek vaak verweten er niet in te 
slagen de zogenaamde ‘killer’, ‘trigger’ of ‘wedge’ applicaties te detecteren (Lennstrand, 
1998a: 12) of in voldoende mate inzicht te verwerven in drempels en drijfveren voor adoptie. 
Plouffe, Vandenbosch en Hulland (2000: 112) wijzen bijvoorbeeld op het gebrekkige inzicht 
in de ‘compelling reasons for a consumer to want to pay with a smart card’. Ook volgens 
Henk de Goede, directeur van de Nederlandse kabelmaatschapij Casema, is het falen van 
hun digitale televisie-initiatief in 2001 voor een groot deel te wijten aan het feit dat digitale 
televisie op de verkeerde manier aan de man is gebracht. Onderzoek had immers niet het 
nodige inzicht verschaft in het feit dat de prijzen te hoog waren, en in de applicaties en 
diensten die het best werden uitgespeeld. De communicatie gebeurde daardoor op 
eenzelfde manier voor de ganse markt, nl. aan de hand van folders waarin de abonnees de 
belofte van tientallen extra radio- en tv-kanalen, VOD, spelletjes, e-mail-applicaties, internet, 
reizen boeken, bankieren, etc ... werd beloofd. Ook voor de CD-I was er onvoldoende 
gebruikersinzicht (Franke, Schreier, 2002: 226) of marktonderzoek dat de juiste ‘trigger- of 
killerapplicatie’ aanreikte (Bouwman, Hammersma, Peeters, 1994: 33) om de juiste targeting, 
communicatie, positionering en prijszetting te kunnen opzetten (Rosen, Schroeder, Purinton, 
1999: 15).  
 
In tegenstelling tot het succes van de IBM PC die op grootschalig en gedetailleerd 
marktonderzoek is gebaseerd, kende IBM ook de mislukking van de speelsere ‘PC Junior’. 
Volgens Dodgson (2000: 86) was dit te wijten aan het ontbreken van voldoende 
gedetailleerd marktonderzoek. Deze PC Junior werd niet ontwikkeld op basis van een 
identificatie van gebruikersvereisten, noden en behoeften, wat ertoe leidde dat het 
eindproduct zowel qua hardware (speelgoedachtig toetsenbord niet geschikt voor 
tekstverwerking, te beperkt geheugen, ...) als qua software (geen nuttige applicaties, ....) niet 
aan de verwachtingen van de gebruiker tegemoet kwam (Dodgson, 2000: 87; Samuelsson, 
1996: 25). Op het vlak van mobiele telefonie halen McBurney, Parsons en Green (2002: 230) 
het voorbeeld van Vodafone aan. Een gebrekkig inzicht in de prijsgevoeligheid maakte dat 
Vodafone aanvankelijk voor een verkeerde prijszettingsstrategie koos met onder andere pre-
paid-systemen waarbij de kaarten en de daarop nog staande kredieten na verloop van tijd 
ongeldig werden. 
 
De marktonderzoekskritiek in termen van overschattingen of het niet resulteren in de juiste 
inzichten, gebeurt echter nog vanuit de veronderstelling dat er effectief marktonderzoek 
plaats heeft. In sommige gevallen is het falen van ICT-innovaties ook te wijten aan 
onvoldoende marktonderzoek (Wind, Mahajan, 1997; Ozer, 1999: 77; Popp, 2002); of in 
extreme gevallen zelfs geen marktonderzoek, zoals Rosen, Schroeder en Purinton (1999: 12) 
dat bijvoorbeeld in het geval van het falen van Sony’s Betamax beweerden. Voor het falen 
van de diverse videotex-initiatieven haalden Bouwman, Christoffersen en Ohlin (1992: 172) 
bijvoorbeeld een gebrekkig marktonderzoek aan als verklaring voor het gebrekkig inzicht in 
de needs en wants van de verschillende potentiële adoptersegmenten; waardoor er 
onvoldoende input was om een efficiënte introductiestrategie te kunnen opzetten waarbij 
gradueel een voldoende grote kritische massa wordt opgebouwd om stapsgewijs de 
volgende segmenten te kunnen verwerven (Bouwman, Christoffersen, Ohlin, 1992: 169): ‘An 
important explanation for the limited adoption of videotex services can be sought in the lack 
of marketing research or the limited co-marketing efforts of the PTO’s and the service 
suppliers. … the system operators and the service providers hardly understand the specific 
needs of most people and their ways of satisfying these needs.’ (Bouwman, Christoffersen, 
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Ohlin, 1992: 172). Door het tekort aan gebruikersonderzoek had men niet door dat bepaalde 
diensten waar men nochtans zwaar in geïnvesteerd had, totaal geen aantrekkingskracht 
hadden op de gebruiker, en bleef men de aantrekkingskracht van de interpersoonlijke 
communicatietoepassingen verkeerdelijk inschatten en onderschatten (Fidler, 1997: 148; 
153). Pouillot (2002: 183) wees er ook voor WAP op dat er nooit voldoende onderzoek is 
gedaan naar ‘the services that could be handled by the relatively crude design of the 
handsets’, net zoals Seel (2003: 151) voor digitale televisie vast stelde dat er tot op vandaag 
nog steeds te weinig inspanningen gedaan worden om inzicht te verwerven in de needs en 
wants van de potentiële DTV-adopter.  
 
Het ontbreken van voldoende marktonderzoek zorgt voor een gebrek aan inzicht in de 
needs, wants en willingness-to-pay van de consument, en zorgt er voor dat het aanbod en de 
presentatie van ICT-innovaties onvoldoende aansluit op de behoeften van die consument 
(Veryzer, 2003: 851; Crawford Di Benedetto, 2000: 7; Dodgson, 2000: 98). Het ontbreken 
van marktonderzoek is in sommige gevallen te wijten aan een verkeerde ingesteldheid: een 
overdreven ‘push-‘ of ‘supply-side’-invalshoek (cf. infra); in andere gevallen komt dat omdat er 
eenvoudigweg geen geschikte methoden beschikbaar zijn om dat inzicht op een voldoende 
accurate en betrouwbare manier te verwerven.  
 
Een logische conclusie die hier uit voortvloeit is dat er een acute nood is aan betere 
onderzoeksinstrumenten om het adoptiepotentieel in te schatten, omdat dergelijk inzicht 
eenvoudigweg noodzakelijk is voor het welslagen van de innovatie (Van Riel, Lemmink, 
Ouwersloot, 2004: 349; 356). Heel wat auteurs (Bouwman, De Jong, 1996: 162; Cooper, 
1999: 113; Lambert, Slater, 1999: 429; Choi et al., 2003: 162-163) maken daarbij ook duidelijk 
dat dit marktonderzoek ‘a priori’ (vóór de introductie van de innovatie) moet gebeuren. Dat 
dergelijk ‘a priori’ of ‘prior-to-launch’ marktonderzoek ook segmentatie-onderzoek omvat, 
wordt onder meer door Greco en Fields (1991: 19) duidelijk gemaakt. In verband met het 
initiële falen van diverse VOD-initiatieven wijzen zij immers op het ontoereikende 
marktsegmentatie-onderzoek en de verkeerde marktbenaderingen die daar uit 
voortvloeiden: ‘Initial attempts to introduce electronic, interactive home video ordering 
systems in the United States have largely failed because of incorrect market segmentation 
and targeting efforts’ (Greco, Fields, 1991: 19). Ook Ottum en Moore (1997: 270) wijzen op 
slecht uitgevoerde segmentatiestudies als oorzaak voor het falen van bepaalde innovaties bij 
Hewlett-Packard, net zoals de Strand Consult Group (2004) dat voor het falen van WAP in 
Europa doet98. De nood aan beter marktonderzoek vertaalt zich dus niet alleen in een nood 
aan a priori marktonderzoek, maar ook a priori segmentatie-onderzoek dat beter 
discrimineert tussen consumentenvoorkeuren en -interesses van earlier en later adopters, en 
bij uitbreiding van alle adoptersegmenten (Cestre, Darmon, 1998: 132).  

                                                      
98 In Zuid-Korea was WAP wel veel meer een succes dan in Europa. Tegenover de massamarktbenadering 
waarvan men zich voor de introductie van WAP in Europa bediende, stond een duidelijk gesegmenteerde 
marktbenadering in Zuid-Korea (zelfs met submerken voor verschillende segmenten).  
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Conclusie 
 
De kritiek op het gebrek aan gebruikersinzicht als oorzaak voor het falen van ICT-innovaties, 
gaat vanzelfsprekend gepaard met een kritiek op de manier waarop dat inzicht verworven 
wordt. De kritiek op dat markt- of gebruikersonderzoek ter voorbereiding van de introductie 
van ICT-innovaties, is drieledig:  
 
In eerste instantie een gebrek aan accuraatheid van de voorspellingen of forecasts. Al te veel 
resulteren deze in misleidende over- of onderschattingen van het adoptiepotentieel. 
In tweede instantie resulteert het gevoerde onderzoek ook niet altijd in de juiste en nodige 
inzichten. Meer concreet slaagt dat markt- of gebruikersonderzoek er niet in de juiste input 
aan te reiken voor de marketingcommunicatiestrategie. Zonder het nodige inzicht in de te 
communiceren ‘killer applications’, drempels en drijfveren en ook ‘willingness-to-pay’, is het 
bijzonder moeilijk een effectieve introductiestrategie op te zetten en de ‘overtuigende 
communicatie’ op een goede manier in te vullen. 
In derde instantie is het gebrek aan gebruikersinzicht helaas ook nog vaak te wijten aan het 
feit dat er gewoonweg onvoldoende marktonderzoek is gevoerd. In sommige gevallen is dat 
te wijten aan het feit dat er geen geschikte methoden voorhanden waren. In andere 
gevallen ligt dat aan een verkeerde ingesteldheid waarin men niet gelooft in 
gebruikersonderzoek (cf. infra ‘push-mentaliteit’). 
 
In de hedendaagse ICT-omgeving stellen we dan ook de nood vast aan methoden die prior-
to-launch de nodige inzichten in zowel adoptiepotentieel, adoptiedrempels en -drijfveren, 
alsook de ‘willingness-to-pay’ voor nieuwe informatie- en communicatietechnologieën 
kunnen verschaffen. Niet alleen op het geaggregeerde marktniveau, maar ook 
gedesaggregeerd op segmentniveau. 

2.3.2.2.2.  ‘Push’-mentaliteit  of ‘Field of dreams thinking’ 

et een ‘push-visie’ - traditioneel de visie van de ‘supply side’ (Jankowski, Fuchs, 1995) of 
de aanbodzijde -, gaat het om een visie waarbij vooral de technologie centraal staat, en 

niet de gebruiker. Een visie of een mentaliteit die ook als de ‘field of dreams thinking’-
mentaliteit (Baldwin, Stevens McVoy, Steinfield, 1996: 190), of de ‘if we build it, they will 
come’-mentaliteit bekend staat (Dholakia, Mundorf, Dholakia, 1996: 3; Lennstrand, 1998a: 3): 
een visie waarbij de aanbodzijde zo overtuigd is van de technologische mogelijkheden99 van 
de door hen ontwikkelde technologie, en waarbij men er in de euforie verkeerdelijk van 
uitgaat dat de gebruiker die technologie even fantastisch zal vinden als henzelf en die 
meteen ook zal gaan adopteren. Een ingesteldheid met andere woorden waarin men de 
eigen technologie zo goed vindt, dat men er van overtuigd is dat die zichzelf verkoopt 
(Schrameijer, 2000: 83). Veel falingen zijn te wijten aan deze te sterke ‘technology push’-
ingesteldheid, en een gebrek aan ‘market pull’-oriëntatie (Cooper, 1990: 45).  
 
Als er binnen deze ‘supply-side-optiek’ al marktonderzoek gebeurt, dan gebeurt dat vaak met 
‘self-fulfilling prophecy’-doeleinden, of enkel met het doel resultaten te vinden die bevestigen 
wat reeds door de managers van de supply-side beslist is (Lennstrand, 1998a: 5; Carey, Elton, 
1996: 37). Markt- of gebruikersonderzoek wordt vanuit deze optiek dan ook vaak als 
‘overbodig’ bestempeld, en doorgaans ook genegeerd wanneer het toch gevoerd wordt. Tot 
de nare ervaring met de Betamax, bracht Sony bijvoorbeeld de meeste van zijn innovaties op 
de markt zonder echt aan voorafgaand gebruikersonderzoek te doen, zelf te beslissen wat de 
gebruiken van de technologie zouden zijn en die gebruiken dan te ‘verkopen’ aan de markt 

                                                      
99 Rogers (1986: 111) heeft het in dit verband over een ‘overblown optimism about its potential effects’s. 
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(Veryzer, 2003: 851; Cooper, 2000). Een soort van arrogante houding die volgens Bouwman 
et al. (2000: 13) ook voor het falen van HDTV zorgde. Als een verklaring voor dit geloof in 
een push-strategie zei Akio Morita, de legendarische medestichter van Sony, ooit: ‘We don’t 
believe in market research for a new product unknown to the public … so we never do any. 
We are the experts (Lyons, 1976: 110)’. Zo werd ook de voornaamste functie of ‘benefit’ voor 
de Betamax ‘vastgelegd’ op het loskomen van vaste programmeringen van tv-programma’s 
(Veryzer, 2003: 851; Cooper, 2000: 4). Wat Sony hierbij over het hoofd had gezien, ‘gemist’ of 
tenminste onderschat had, was dat consumenten vooral langspeelfilms wilden opnemen (en 
geen korte programma’s van een uur). Inzake cassettelengte en ‘licensing agreements’ had 
men de ‘needs’ volledig verkeerd ingeschat bij Sony, en kwam het productgamma niet 
tegemoet aan de behoeften, waardoor de Betamax ook flopte omwille van gebrekkig 
gebruikersinzicht. Ook voor het falen van videotex werd de dominantie van een dergelijke 
push-ingesteldheid als één van de voornaamste oorzaken naar voor geschoven. Videotex 
was een top-down fenomeen dat meer op ‘industry and government push’ berustte, dan op 
‘consumer pull’ (Easingwood, Lunn, 1992: 77; Fidler, 1997: 151; Lievrouw, 2002: 191). In het 
geval van de CD-I stelden ook Bouwman, Hammersma en Peeters (1994: 29) vast dat de 
supply-side (Philips) de introductie duidelijk vanuit een ‘push-overtuiging’ aanpakte: zij 
gingen er immers ‘van uit dat consumenten die geconfronteerd worden met de CD-I 
onmiddellijk onder de indruk zullen zijn van de mogelijkheden van het systeem’ (Bouwman, 
Hammersma, Peeters, 1994: 29).  
 
Ook Van Dijk (1999: 75) ziet deze push-mentaliteit en een gebrekkige focus op de 
eindgebruiker als de voornaamste oorzaak voor de indrukwekkende lijst gefaalde ICT-
innovaties die zich sedert eind jaren ’80 op de residentiële markt voor deden. Bij de 
ontwikkeling en het design van de innovatie heeft men de uiteindelijke eindgebruiker, en 
meer bepaald de domesticatie door die eindgebruiker, in veel gevallen uit het oog verloren. 
Al te vaak is deze ‘push-‘ of ‘supply-side-view’ te dominant aanwezig in zowel het 
designproces, de productie als de marketing van de ICT-innovatie, waardoor de vraag naar 
de innovatie als te vanzelfsprekend beschouwd wordt, en het vaak lang zoeken is naar 
‘onbevooroordeeld prior-to-launch marktonderzoek’ (Van Dijk, 1999: 75). Ook voor HDTV 
was er geen enkele indicatie van een gebruikersbehoefte (Dejonghe, 2002: 122-123; 
Dupagne, 1999: 36). HDTV was vooral een push-verhaal, dat door de Japanners in 1991 als 
eersten was ingezet in een poging de wereldstandaard te worden, en waarin Europa en de 
VS zich vooral hebben laten ‘opjutten’. Enkel vanuit de omroepen en de filmindustrie bleek 
interesse, maar de interesse van de gebruiker werd genegeerd (Dupagne, 1999: 36). Met de 
gekende gevolgen vandien. En ook voor het digitale en interactieve televisie-verhaal stelt De 
Vos (2000: 95) vast dat het merendeel van de initiatieven nog steeds een ‘supply-side’-
stimulans kent, en slechts een minderheid vanuit de ‘demand-side’ wordt gestimuleerd. Voor 
3G (UMTS) gaat dat wellicht nog meer op. Een echte gebruikersbehoefte blijkt er niet te zijn, 
en alleen al om de licenties terug te verdienen kent de 3G-introductie een zeer hoog ‘push’-
gehalte. 
  
In tijden waarin de innovaties slechts met mondjesmaat op de markt kwamen, zorgde deze 
push-mentaliteit voor weinig problemen. In de huidige ICT-omgeving waarin de innovaties 
elkaar aan een verschrikkelijk tempo opvolgen, is dat niet meer geval. Het is duidelijk dat de 
‘traditionele’ push-ingesteldheid het niet meer doet in de huidige ICT-omgeving. Dat deze 
‘field-of-dreams’-marktvisie of techno-optimistische visie op diverse punten in schril contrast 
staat met de marktkarakteristieken van het ‘echte leven’ van de hedendaagse ICT-omgeving, 
wordt door Samuelsson (1996: 27) in onderstaande tabel samengevat 
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Figuur: Techno-optimism versus Real-Life Diffusion (Samuelsson, 1996: 27) 
 

 Techno-optimism Real-life diffusion and adoption 
patterns 

Market size/type Mass/Universal Segmented 
Market growth rate Rapid Gradual 

Applications Multiple/Sophisticated Single/simple initial useful 
application 

Usage Characteristics Versatile and highly 
programmable Simple, embedded, easy to use 

Impact of Technology Revolutionary impact at 
introduction 

Evolutionary, heterogeneous, 
gradually adding up to a 

revolution 
 
Dat de “If we build it, they will come”-mentaliteit hand in hand gaat met een ‘verkeerde 
marktvisie’ komt onder meer tot uiting in de assumptie van de markt als een universele 
entiteit, en de assumptie dat die markt als één geheel/massa kan en mag benaderd worden. 
Dit contrasteert sterk met de marktrealiteit waarin de markt een gesegmenteerd geheel van 
delen blijkt te zijn die elk hun eigen aangepaste benadering behoeven. Het veronderstellen 
van een universeel markttype, impliceert eveneens dat men binnen het ‘techno-optimisme’ 
ook van universele adopterprofielen uitgaat. Ook deze vaste, universele profielen van 
innovators, early adopters, e.d. … (socio-demografisch, -economisch en mediagebruik) blijken, 
geconfronteerd met de realiteit, nog moeilijk houdbaar te zijn (cf. infra). In de optimistische 
visie gaat men ook steeds uit van een snelle en lineaire groei van markt en adoptiepatronen, 
terwijl dat in realiteit veeleer een gradueel patroon blijkt te zijn. Ook inzake applicaties, en 
zeker de zogenaamde ‘killer applications’ of applicaties die voor de doorbraak in de diffusie 
moeten zorgen, zijn velen nogal geneigd een al te optimistische stelling in te nemen. Velen 
zijn er verkeerdelijk van overtuigd dat de doorbraak met een aanbod van veel, en liefst ook 
gesofisticeerde applicaties, dient te gebeuren. De praktijk wees echter al voldoende uit dat de 
keerzijde van deze strategie het overdonderen van de markt is, waardoor een groot deel van 
de markt wordt afgeschrikt (cf. infra, ‘too much too soon’). De doorbraak wordt in die praktijk 
beter gerealiseerd door aanvankelijk met een beperkter aantal of zelfs één applicatie te 
beginnen. In het licht van de pas aangehaalde graduele diffusie, is de impact van de 
innovatie in werkelijkheid dan ook evolutionair en gradueel opbouwend; in plaats van de 
revolutionaire impact die men vanuit de optimische visie voorop stelt. Samenhangend met de 
vaststelling en overtuiging dat een goede diffusie beter gediend is met het aanvankelijk 
aanbieden van een simpel en eenvoudig aanbod van applicaties (ipv gesofisticeerd), 
kenmerken succesvolle innovaties zich in werkelijkheid ook door een eenvoudig gebruik, 
terwijl men dat gebruik vanuit de push- of techno-optimistische ingesteldheid nogal 
technologisch complex neigt voor te stellen.  
 
In tegenstelling tot de tijden waarin de technologische vooruitgang lang niet zo snel ging en 
de gebruiker die min of meer nog kon volgen, gaat het vandaag de dag allemaal veel sneller 
voor die gebruiker. Daar waar het vroeger misschien nog lukte om die gebruiker op te 
dringen wat de technologische vooruitgang mogelijk maakte, is dat vandaag onmogelijk 
geworden. Voor een goede introductie van nieuwe technologieën of ICT-innovaties is het 
dan ook absoluut noodzakelijk geworden van die traditionele push-mentaliteit af te stappen 
ten voordele van een meer gebruikersgeoriënteerde pull-mentaliteit (Lennstrand, 1998a: 15; 
Picard, 2002/06/18; Servaes, Heinderyckx, 2002; Van Riel, Lemmink, Ouwersloot, 2004: 356). 
Dit mag echter niet als een pleidooi voor een absolute pull-ingesteldheid geïnterpreteerd 
worden. Indien de enige bron voor innovatie-ontwikkeling en -introductie de gebruiker zou 
zijn, zou er waarschijnlijk eveneens weinig vooruitgang geboekt worden aangezien de 
inbeeldingscapaciteit van die gebruiker relatief beperkt is en de gebruiker steeds het 
‘bekende’ als referentie neemt. Zoals De Vos (2000: 18) suggereert, komt het er op aan een 
soort van middenweg te vinden tussen een ‘supply-side’ en een ‘demand-side’-invalshoek. De 
middenweg tussen de technologische creativiteit en vooruitgang van de supply-side en de 



Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 
 

 
Deel 2: ICT in de praktijk: situatieschets van de hedendaagse ICT-omgeving 

160 

noden en behoeften van de demand-side. Helaas blijkt de technologish deterministische 
supply-side invalshoek het innovatie-ontwikkelings- en introductieproces in de hedendaagse 
ICT-omgeving nog al te veel domineren (De Vos, 2000: 95; Bouwman et al., 2002: 43) 
 

Conclusie 
 
Het gebrek aan voldoende accuraat gebruikersinzicht is ook vaak te wijten aan de verkeerde 
ingesteldheid waarmee de innovatie-ontwikkeling en -introductie benaderd wordt. Sull 
(1999: 43) heeft het in dit verband over ‘actieve inertia’, of de neiging van veel bedrijven om 
de ‘traditionele gedragspatronen’ te volgen. Ze raken hierdoor ‘stuck in the modes of 
thinking and working that brought success in the past’. In het verleden, toen de innovaties 
slechts met mondjesmaat op de markt kwamen en de technologische ontwikkeling nog te 
volgen was voor de gebruiker, volstond de ‘push’-, ‘field of dreams-thinking’ of ‘if we build it, 
they will come’-mentaliteit. Men kon het zich permitteren om zonder gebruikersinzicht een 
nieuwe technologie op de markt te brengen, en bepaalde gebruiken voor die technologie 
aan de markt te gaan opdringen. In de huidige ICT-omgeving volstaat die succesformule uit 
het verleden niet meer. De technologische ontwikkeling gaat voor de meeste gebruikers te 
snel en laatstgenoemde kan niet alles meer ‘slikken’. Het aanbod is voor die gebruiker 
zodanig groot geworden, dat het voor hem/haar zeer moeilijk geworden is om volgen, en 
onmogelijk om alles nog te adopteren. Hij/zij gaat voor zijn adoptiebeslissing dus veel meer 
afwegingen gaan maken, waardoor het verwerven van het juiste inzicht alsmaar 
belangrijker wordt om de gebruiker met het gepaste aanbod en de gepaste argumenten te 
kunnen benaderen. De traditionele push-mentaliteit volstaat daarom niet meer in de huidige 
ICT-omgeving. Een beter evenwicht tussen het techno-optimisme van deze push-mentaliteit 
en de gebruikerscentraliteit van de pull-mentaliteit is daarom de boodschap. 
 
In de praktijk blijkt de ‘push-mentaliteit’ het innovatie-ontwikkelings- en –introductieproces 
echter nog al te vaak te domineren in de huidige ICT-omgeving, waardoor er in heel wat 
gevallen nog steeds te weinig inspanningen worden gedaan om voldoende 
gebruikersinzicht te verwerven. 

2.3.2.2.3.  Too much too soon 

it het voorgaande leerden we dat de technologie vaak sneller lijkt te evolueren dan de 
gebruiker eigenlijk aan kan (Higgins, Shanklin, 1992: 6); en dat de hedendaagse ICT-

innovaties daardoor ook alsmaar meer toepassingsmogelijkheden (cf. multi-featured ICT-
innovations) hebben. Voor de consument of de gebruiker dreigt hierdoor een soort van 
‘overkill’ te ontstaan. Sutherland (1999) heeft het over ‘too much too soon’; McKenna (in 
Moore, 1999a: xiii) over ‘bombarded with alternatives’. Het grote aanbod aan ICT-innovaties 
is voor veel consumenten te groot geworden, waardoor men niet meer kan volgen en men 
het overzicht verliest. Bij de introductie van digitale televisie in Vlaanderen had men het bij 
het kabinet Van Den Bossche (consumentenzaken) over ‘De klant die het noorden verliest bij 
het aanbod voor digitale televisie’ (Meeus, 2005-08-05: 1). Gecombineerd met de push-
mentaliteit die de nadruk graag meteen ook op de meest gesofisticeerde zaken legt, voelt 
men zich overdonderd, verward en gaat er zich een zekere weerstand tegen verandering 
manifesteren (Greis, Gilstein, 1991: 183; Herbig, Kramer, 1994: 47; Bouwman, Van Den 
Hooff, 1996: 59; Cohen, 1999: 210; Jun, Park, 1999: 45; Miles, 2000: 82; Lee, Lee, Schumann, 
2002: 1; Poiesz, Van Raaij, 2002: 8; Zastrocky, 2003: 2). Greco en Fields (1991: 25) wezen 
hierbij ook op de gevaarlijke neiging van de aanbieders van ICT-innovatie-diensten om te 
veel ineens te willen zijn voor de gebruiker: ‘Initial commercialization of innovative services 
(home video ordering, cellular telephone services, ...) is doomed to failure if the service 
provider tries to be all things to all people all at once’. Ook Sutherland (1999) wijst er op dat 
de hevige concurrentie tussen de operatoren onderling in de huidige ICT-omgeving vaak 
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zorgt voor een opbod aan applicaties en diensten, waarbij de gebruiker vaak uit het oog 
wordt verloren, men zeker niet meer de vraag stelt of het aanbod nog wel strookt met wat 
die gebruiker wil, en waarbij men alsmaar meer het risico loopt die gebruiker te gaan 
overdonderen: ‘… as operators compete to out do each other, adding endless strings of 
interactive functions, each more advanced than the next, they are in danger of overloading 
the consumer. Could this be a matter of too much too soon?’ (Sutherland, 1999: 46). 
 
De consument reageert hier op een tweetal manieren op: in het ene geval wordt de multi-
featured innovatie nog slechts in een beperkte vorm gebruikt (slechts voor één of een paar 
van de vele features of applicaties); in het andere geval is de consument zo overdonderd dat 
hij/zij van adoptie af ziet.  
 
Enerzijds omdat men gewoon geen behoefte heeft aan een deel van de features/applicaties, 
en anderzijds omdat de tijd en kennis ontbreekt om er mee leren om te gaan, beperkt de 
gebruiker zich meer en meer tot het gebruik van enkele van de functies (Poiesz, Van Raaij, 
2002: 8) van de multi-featured innovatie. Niettegenstaande velen een WAP- of GPRS-
compatibele telefoon hebben met een infrarood- of bluetooth-verbinding, een agenda, etc ... 
, blijven de meeste mensen hun mobiele telefoon louter voor bellen en SMS’en gebruiken, en 
weten ze vaak niet eens hoe die functies moeten gebruikt worden. En de videorecorder 
programmeren via Showview? Excuseer? Ik zal wel op ‘record’ duwen. Ook op het vlak van 
computergebruik hoeven we maar naar onszelf te kijken om te zien hoeveel % van de 
functies van de tekstverwerkingssoftware we slechts kennen en gebruiken. Ook recent 
onderzoek van het Centrum voor Publieksonderzoek van de KU Leuven bevestigt de 
frustratie van de gebruiker bij de exponenentiële toename van het aantal technologieën en 
het aantal toepassingsmogelijkheden van iedere technologie (De Sloover, 2005-11-04: 25). 
Zowel op het vlak van hardware als op het vlak van software, bevatten ICT vandaag zodanig 
veel mogelijkheden, dat alsmaar meer mensen zich beperken tot een beperkt deel daarvan.  
 
Bekeken vanuit het standpunt van de aanbieder, valt dit ‘beperkt gebruik’ dan nog mee 
(want dat betekent dat de gebruiker de innovatie toch adopteerde). Erger zijn de gevallen 
waarin de veelheid aan applicaties en toepassingsmogelijkheden zo overdonderend 
overkomt, dat die in een non-adoptie resulteert. De veelheid aan applicaties is voor 
gebruikers vaak zo overweldigend, dat het hen beangstigt. Hierdoor wordt een ‘potentiële 
interesse’ in de nieuwe technologie gefnuikt, en verkiest de potentiële adopter het bij het 
oude te houden en de nieuwe technologie niet te adopteren100. Lambert en Slater (1999: 
428) wijzen er ook op dat het aanbod van technologieën en mogelijkheden voor elk van die 
technologieën danig groot is geworden dat het zelfs voor de meest innovatieve consument 
moeilijk is geworden alles te adopteren101: ‘customers become confused and bewildered by 
the sheer number of options, and they begin to reach their adoption limits’. Samen met de 
verwarring en overdondering die met het grotere aanbod gepaard gaan, zorgt dit bereiken 
van de adoptielimiet vaak voor een soort gevoel van frustratie bij de potentiële adopter, die 
snel in de verwerping van de innovatie kan omslaan (Lamber, Slater, 1999: 429). Anderen 
hebben het over een soort van ‘technofobie’ wanneer ze het over dit frustratiegevoel of 
gebrek aan controle hebben, als het negatieve gevoel dat bij de productevalutie ontstaat 
wanneer men geconfronteerd wordt met situaties waarin de complexe ICT-innovaties elkaar 
te snel opvolgen, of waarin de innovaties teveel attributen of features omvatten (Mukherjee, 
Hoyer, 2001: 470; Samli, Weber, 2000: 44).  
 

                                                      
100 De veelheid aan UMTS- of DTV-applicaties kan bijvoorbeeld de indruk geven dat die technologie ‘niets voor 
hen’ is, terwijl er misschien wel een aantal applicaties zijn die hen interesseren. Het overwicht aan niet-
interessante applicaties doet hen uiteindelijk toch niet adopteren.  
101 Daar waar het voor een zeer innovatief iemand nog niet zo lang geleden perfect mogelijk was alle innovaties 
te adopteren (PC, VCR, CD, walkman, ...), is dat vandaag de dag niet meer mogelijk. Er zijn gewoon teveel 
innovaties.  
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Illustrerend voor deze ‘too much too soon’-problematiek is bijvoorbeeld de bevinding van 
Wei (2001: 705) in een onderzoek onder non-adopters van mobiele telefoons in Hong Kong, 
waar het aanbod van teveel ‘confusing services’ één van de voornaamste redenen voor non-
adoptie was. In verband met de faling van WAP wees Dejonghe (2002: 161) onrechtstreeks 
op het ‘too much too soon’-probleem door te stellen dat de gebruiker er begon tegenop te 
zien steeds nieuwe gebruiksmodaliteiten aan te leren. Sutherland (1999) op haar beurt uitte 
haar scepsis ten aanzien van het voorspelde digitale televisie-succes in 1999 reeds met de 
slagzin ‘Remote overload: too much too soon’, waarmee ze duidelijk in vraag stelde of de 
brede waaier aan interactieve toepassingen (met de afstandsbediening vanuit de luie zetel) 
niet een beetje teveel van het goede zou zijn voor de gebruiker. Na de eerste periode van 
digitale televisie in Groot-Brittanië stelde zij immers vast dat de gebruiker van alles werd 
beloofd, maar was het voor haar eveneens duidelijk dat lang niet iedereen even ‘klaar’ was 
om zijn geldzaken via de tv af te handelen, of zijn wekelijkse ‘gokje’ of ‘boodschappen’ met 
de afstandsbediening te doen. Volgens Jan Zwerus, algemeen directeur van het 
Nederlandse filmkanaal Cinenova (2001) diende ook voor de Nederlandse ontgoochelende 
DTV-adoptie (cf. supra o.a. Casema) de oorzaak in een ‘too much too soon’-verklaring 
gezocht te worden. Er werden volgens hem te snel te veel diensten en applicaties 
aangeboden, en dat aan een prijs die volgens hem ook veel te hoog lag.  
  
Automatisch verbonden met deze ‘overload’ aan technologieën, applicaties en features, is 
ook de daarmee gepaard gaande ‘information overload’. Herbig en Kramer (1994: 46) 
hebben het in dit verband over de ‘innovation overload’ als ‘the user’s response to the ever-
increasing pace of information, knowledge, and innovations that are appearing’. Het 
toenemende aantal innovaties, brengt onvermijdelijk ook een toename van informatie met 
zich mee over deze nieuwe producten. De constante blootstelling aan informatie resulteert 
echter in een onbewust verwerpen en negeren van deze boodschappen. De mens is nu 
eenmaal beperkt in zijn cognitieve capaciteiten en bij ‘too much’ informatie op een korte 
tijdspanne wordt hij/zij dan ook cognitief overladen, wat in een soort van verwarring 
resulteert. Naar het maken van (adoptie)beslissingen toe impliceert dit dat de consument niet 
meer kan uitmaken wat nu relevant is en wat niet. De toename aan innovaties en informatie 
beperkt de consument in zijn beslissingsmogelijkheden, en kan voor een soort van 
‘breakdown’ (Rogers,1986: 181) zorgen, waardoor de adoptie van innovaties wordt 
uitgesteld. Naar de communicatie toe (commercials, printmedia) houdt dit een duidelijke 
waarschuwing in de gebruiker met niet teveel informatie (maar wel meteen de juiste) te 
overladen. Maar ook naar de opleiding van verkoopspersoneel toe heeft dit zijn implicaties. 
Rackham (1998: 201) wijst immers op de fout die door het ‘verkoopspersoneel’ vaak gemaakt 
wordt: men overdondert de potentiële eindgebruiker vaak met teveel technische details en 
informatie over product features. Door een dergelijke sterk product-gecentreerde focus 
verliest men de eindgebruiker en zijn behoeften echter vaak uit het oog, waardoor die met 
een overdonderd gevoel en het gevoel dat de innovatie niet perfect bij zijn behoeften 
aansluit, blijft zitten. 

 
Heel wat innovaties worden dus door veel gebruikers niet geadopteerd omdat het voor hen 
net iets te snel gaat, en net iets te veel van het goede is. Een combinatie van de hierboven 
besproken push-ingesteldheid en technologische vooruitgang, maakt dat men aan 
aanbodzijde vaak geneigd is het marktpotentieel te overschatten en men te veel ineens wil 
aanbieden en aan de gebruiker wil opdringen. Door het overschatten van de markt schiet 
men de behoeften van de meerderheid van de markt voorbij, waardoor men op de duur met 
een innovatie zit die enkel nog een kleine groep van zeer innovatieve mensen, of ‘the high 
end of the market’ kan bekoren. Christensen, Bohmer en Kenagy (2000: 104-105) formuleren 
dit als de neiging van de bestaande dominante marktspelers om vast te houden aan 
‘sustaining innovations’, of het voortdurend verbeteren van bestaande innovaties of 
producten om ‘the high end of the market’ te kunnen blijven dienen, maar waardoor het 
product ondertussen zo gesofisticeerd is geworden dat de gemiddelde gebruiker het niet 
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meer snapt, en waardoor er aan de behoeften van de meerderheid van de markt voorbij 
geschoten wordt102.  
 
Figuur: The Progress of Disruptive Innovations (Christensen, Bohmer, Kenagy, 2000: 105) 
 
Performance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Time 

 
Boven de grijs-beige gearceerde strook vinden we de meest veeleisende gebruikers, eronder 
de minst veeleisende gebruikers. De grijs gearceerde strook zelf staat voor de verbetering in 
het product die voor de gemiddelde gebruiker of de mainstream markt nog aanvaardbaar en 
begrijpbaar is. Van zodra de verandering groter wordt, gaat het het petje van de gemiddelde 
gebruiker te boven. En dat is precies die fout die bestaande spelers met bestaande 
technologieën vaak maken: de technologie wordt alsmaar verder en beter ontwikkeld, en dat 
aan een snelheid die hoger ligt dan de snelheid waarmee de grijze zone zich ontwikkelt. 
Hierdoor wordt de technologie al snel te ingewikkeld voor de gemiddelde gebruiker, of de 
‘mainstream market’, en ontstaat het ‘too much too soon’-probleem. 
 
Bij wijze van conclusie kunnen we stellen dat het er dus op neerkomt in de toekomst minder 
het ritme van de technologie te volgen, en meer het ritme van de gebruiker. De technologie 
evolueert vandaag de dag immers veel sneller dan de gebruiker aan kan, en wanneer men 
het technologieritme aan de gebruiker gaat proberen opdringen, heeft dat een 
overdonderend, verwarrend en afschrikkend effect. Dat men zich hier in de praktijk 
geleidelijk aan van bewust wordt, blijkt onder meer uit de introductie van van de set-top-box 
van BskyB in april/mei 2002. Deze set-top-box bevatte heel wat geavanceerde applicaties, 
maar omdat men duidelijk van de PVR als killerapplicatie uitging, werd nauwelijks 
gecommuniceerd over applicaties als VOD, gepersonaliseerde content of interactieve 
applicaties. Men opteerde duidelijk voor een trage en geleidelijke aanpak, waarbij BskyB 
letterlijk stelde dat ‘Sky’s approach is characterised to some extent by a desire not to frighten 
subscribers with too much too soon’ (Thomson, 2002: 17). Dit sluit perfect aan bij de 
vaststelling van Samuelsson (1996: 24) dat men er in de huidige ICT-marktomgeving beter 
mee gediend is niet te veel ineens aan de gebruiker aan te bieden. Niettegenstaande het 
aanbod technologisch gezien veel ruimer en gesofisticeerder kan, is het volgens hem beter 
met een “single/simple initial useful application” van start te gaan. Om dat te kunnen doen, is 
echter wel een accurater gebruikersinzicht vereist dat vertelt welke precies de ‘initial useful 
applications’ zijn, en met welke applicaties dat initiële aanbod later kan worden uitgebreid. 
 

                                                      
102 Deze fout van de bestaande marktspelers zet dan vervolgens de deur open voor nieuwkomers in de markt, om 
met ‘disruptive innovations’, of goedkopere en eenvoudigere innovaties ‘the lower end’ van de markt te gaan 
bedienen met een product dat ze wel snappen en waarbij ze zich wel weer gaan thuis voelen. Na verloop van tijd 
gaan ook deze disruptieve innovaties zich verbeteren waardoor ze de behoeften van de meerderheid van de 
markt kunnen gaan bedienen.  
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Conclusie 
 
Bij de kritiek op het marktonderzoek wezen we er reeds op dat het tot op heden gevoerde 
onderzoek te weinig in de juiste inzichten resulteert. Eén van die inzichten heeft betrekking 
op de razendsnelle technologische ontwikkeling en de overvloed aan ICT-innovaties. Eén 
van de inzichten waarin marktonderzoek vandaag nog te weinig resulteert, is het inzicht in 
hoeverre die gebruiker dat eigenlijk wel aan kan, en in de mate waarin bepaalde applicaties 
eerder overdonderend of als ‘initial useful application’ kunnen worden beschouwd. 
Technologisch is ondertussen immers meer mogelijk dan de meeste consumenten aan 
kunnen. De gebruiker imponeren met wat technologisch mogelijk is, is mooi, maar we 
moeten beseffen dat elk van die gebruikers zijn grenzen heeft. Enerzijds is er de financiële 
grens: het aanbod aan ICT-innovaties is vandaag de dag zo groot geworden dat het voor de 
gebruiker onmogelijk is geworden ‘alles’ te adopteren. Het aanbod is te groot geworden 
voor de gebruiker en hij/zij moet wel keuzes maken. Anderzijds is er ook de cognitieve limiet 
voor de consument: het aanbod is vaak zo groot en overdonderend dat de gebruiker het 
niet allemaal meer kan verwerken. Er is de ‘innovation overload’ waarbij de gebruiker met 
een oneindig breed scala aan technologieën wordt omringd: gsm’s, draagbare 
muziekspelers, computer, spelconsoles, USB-sticks, internetabonnementen, ... waarbij het 
merendeel van de consumenten ondertussen door de bomen het bos niet meer ziet. 
 
Maar ook los van het algemene aanbod aan ICT-innovaties wordt het ook op het niveau van 
de specifieke technologie of het dienstenaanbod vaak ‘te veel’ voor de gebruiker. 
Technologieën zijn in de huidige ICT-omgeving immers alsmaar meer ‘multi-featured’. Op 
het vlak van de mobiele telefonie bijvoorbeeld gaan we met de overgang naar 3G van de 
bel- en SMS-functionaliteiten naar een toestel dat plots tientallen functionaliteiten aanbiedt. 
 
De snelle technologische vooruitgang en de gigantische technologische mogelijkheden 
gaan daarom hand in hand met een ‘too much too soon’-gevaar. Zowel het algemene 
aanbod van ICT-innovaties, het aantal applicaties per technologie, als de hoeveelheid te 
verwerken informatie die daar mee samenhangt, dreigt ‘teveel’ te worden voor de 
gebruiker. In de drang de gebruiker te imponeren, eventueel gecombineerd met een te 
sterke push-mentaliteit, bestaat immers ook het gevaar te snel te veel aan de gebruiker aan 
te bieden waardoor die zich overdonderd voelt, zich onzeker gaat voelen, en dit hem/haar 
uiteindelijk tot een non-adoptiebeslissing brengt. Voor de toekomstige introductie van ICT-
innovaties brengt dit de uitdaging met zich mee om op basis van accuraat gebruikersinzicht 
een betere inschatting te kunnen maken van hoeveel de gebruikers, of de verschillende 
segmenten van gebruikers, precies aankunnen. 

2.3.2.3.  Andere oorzaken falende ICT-innovaties 

oals we hierboven reeds duidelijk maakten, focussen we ons als 
communicatiewetenschappers vooral op het communicatieluik van de falende 

introductie- en marketingstrategieën voor ICT-innovaties. Deze communicatie of promotie is 
daarom echter niet de enige oorzaak voor het falen van ICT-innovaties. Soms is een falen ook 
gerelateerd aan standaardisatie- of regelgevende kwesties, of zelfs aan een algemeen 
economische toestand, of nog andere redenen, .... Maar deze redenen vallen buiten de 
‘scope’ van deze scriptie.  
 
Een exhaustief overzicht van ‘falingsoorzaken’ zou ongetwijfeld ook oorzaken bevatten als ‘er 
bleek geen markt voor’, ‘producttechnische mankementen’, ‘geen content beschikbaar’, 
‘verkeerde introductietiming’, ‘slecht opgeleid verkoopspersoneel’, ‘verkeerde prijszetting’, ... , 
maar ook het merendeel van deze oorzaken valt tot de twee afgebakende oorzaken terug te 

Z 



Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 
 

 
Deel 2: ICT in de praktijk: situatieschets van de hedendaagse ICT-omgeving 

165 

brengen: in eerste instantie een (1) gebrekkig voorafgaand gebruikersinzicht, en in tweede 
instantie en ook als gevolg van het gebrekkige inzicht, (2) een inefficiënte introductie- en 
marktingstrategie. Als men - zoals voor HDTV - achteraf tot de conclusie komt dat er eigenlijk 
‘geen markt’ voor was, dan komt dat bijvoorbeeld op een gebrekkig inzicht neer; net zoals 
een ‘verkeerde introductietiming’.  
 
Wat betreft de inefficiënte introductie- of marketingstrategie richtten we ons vooral op het 
communicatieve aspect van die strategie, of op de Promotie-P van die strategie. Naast een 
verkeerde mentaliteit waar in sommige gevallen van wordt uitgegaan, was de inefficiëntie 
van de meeste communicatiestrategieën te wijten aan een gebrekkig inzicht in de te 
communiceren boodschappen en argumenten. De andere marketingmix-P’s (Product, Prijs 
en Plaats) haalden we hierbij slechts zijdelings aan, maar in feite zijn ook zij stuk voor stuk te 
wijten aan een gebrekkig gebruikersinzicht. 
 
Het Product: ‘producttechnische oorzaken’ worden bijvoorbeeld als één van de oorzaken 
voor het falen van videotex, CD-I, WAP, digitale televisie en de ‘stand alone PVR’ aangehaald. 
Met betrekking tot videotex werd het falen onder meer aan zijn traagheid en complexiteit 
(Lievrouw, 2002: 191) geweten. In het geval van de CD-I werd op de ‘shoddy’ 
afstandsbediening gewezen waar je ongelooflijk precies mee moest richten om een signaal 
door te geven en waarbij je dan nog het risico liep dat het signaal aan je tv-toestel werd 
gegeven in plaats van aan de CD-I; of de software die zelfs niet met alle features van het 
toestel compatibel was (Rosen, Schroeder, Purinton, 1999: 15). Ook de full-screen-motion 
was niet mogelijk en er was een tekort aan beschikbare content (Bouwman, Hammersma, 
Peeters (1994: 29; 33; Van Der Klauw, Spierenburg, 1996: 103). 
 
Voor WAP waren de producttechnische mankementen dan weer gelegen in het kleine 
scherm, interfaceproblemen, een slecht toetsenbord en een trage verbinding (Shahin, 
Heinonen, Terzis, 2002: 11; Jackson, 2001-01-19; Ballon et al., 2002: 12; Lodder, 2000: 42; 
Pedersen, 2003: 1; Dodgson, 2000: 98). In verband met dit laatste wijst Jackson (2001-01-19) 
onder meer op onderzoek van de Nielson Norman Group die vaststelde dat een nieuwe 
WAP-gebruiker 2,7 minuten nodig had om het weerbericht te consulteren, een geoefend 
gebruiker 1,9 minuten voor het weerbericht, 1,6 voor een overzicht van televisieprogramma’s 
en meer dan een minuut voor het consulteren van de belangrijkste nieuwskoppen. Een 
respondent uit dat onderzoek wees er zelfs op dat het goedkoper zou zijn een krant te kopen 
voor de tv-gids en die daarna terug weg te gooien. In verband met digitale televisie ten slotte 
kenden we in Vlaanderen de producttechnische problemen van het e-VRT-project te 
Schoten, maar werden ook elders, zoals bijvoorbeeld het Duitste ITV-pilootproject ‘Interactive 
Video Services Stuttgart’, DTV-projecten stopgezet omwille van blijvende technische 
problemen (Fuchs, 1997: 305). Ook voor het falen van de eerste generatie ‘stand alone PVR’s’ 
wordt op producttechnische tekortkomingen als een te beperkte opnamecapaciteit (Marsh, 
2003: 14) gewezen. 
 
In elk van deze gevallen bleek de gefaalde technologie de gebruiker omwille van 
‘producttechnische’ redenen niet te kunnen bekoren. In elk van deze gevallen had beter 
voorafgaand gebruikersonderzoek veel van die zaken tijdig aan het licht kunnen brengen. 
Ook de falende Product-P valt dus tot een gebrek aan gebruikersinzicht terug te brengen.  

 
Met de Plaats-P wordt in de marketingstrategie de distributie bedoeld. Eerder haalden we 
reeds de fout van het verkoopspersoneel aan om de potentiële adopters met te veel 
producttechnische informatie te overladen, wat in een ‘too much too soon’-gevoel resulteert. 
Verder wordt er in verband met deze distributie op het falen van onder meer de CD-I (Rosen, 
Schroeder en Purinton, 1999: 15) gewezen, omdat de gekozen distributiekanalen niet bij de 
doelmarkt pasten, en ook niet bij het merkimago van Philips. Winkelketens als ‘Sears’ waren 
nu immers niet de winkels met het gesofisticeerde high-tech imago. Net als de eerder 
aangehaalde stock-problemen van onder meer Apple (RMe, 2004-12-11b: 45) voor zijn iPod, 



Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 
 

 
Deel 2: ICT in de praktijk: situatieschets van de hedendaagse ICT-omgeving 

166 

of Sony voor zijn PS2 omwille van een onderschatting van het adoptiepotentieel, blijkt ook 
deze distributie-gerelateerde oorzaak duidelijk aan een gebrekkig inzicht gerelateerd te zijn. 
 
In verband met de Prijs-P werd in het kader van de inefficiënte marketingstrategie reeds een 
aantal maal gewezen op de verkeerde prijszetting als één van de redenen voor de 
mislukking; maar ook hier komt het neer op een verkeerde inschatting van de ‘willingness-to-
pay’ van de gebruiker, en dus een gebrekkig gebruikersinzicht. Voor het falen van de ‘stand 
alone PVR’ bijvoorbeeld, bleek de gemiddelde prijs tussen 250 en 400 euro voor het toestel 
en een bijkomende abonnementskost van €10 voor velen teveel te zijn, en ook voor de CD-I 
(Bouwman, Hammersma, Peeters, 1994: 29), videotex (Schneider et al., 1991: 190), audiotex 
(Punie, 2000: 270) en DTV (Zwerus, 2001) bleek een ‘te dure prijszetting’ één van de 
voornaamste redenen voor non-adoptie. Innovaties falen dus vaak omdat de prijzetting als te 
hoog ervaren wordt voor hetgeen men er in ruil voor krijgt (Dodgson, 2000: 98).  

2.4.  De gebruiker in de hedendaagse ICT-omgeving 

ot hier toe, kan dit hoofdstuk de misleidende indruk geven dat de gebruiker min of meer 
een constante is gebleven gedurende de afgelopen jaren van grondige veranderingen 

op technologisch vlak. Niets is echter minder waar. Naast de grondige technologische 
evoluties, hebben we in de huidige ICT-omgeving ook met een veranderde gebruiker te 
maken. Dat er ook een verband bestaat tussen de veranderingen op het vlak van de 
technologie en die op het vlak van de gebruiker, mag blijken uit de literatuur op het vlak van 
gebruikersstudies, receptiestudies, impactstudies, etc ... . Naast een aantal fundamentele 
economische en sociaal-maatschappelijke evoluties, hebben ook de evoluties inzake 
informatie- en communicatietechnologieën hun impact niet gemist op het sociale vlak of op 
het vlak van de eindgebruiker. De impact van deze technologieën op de ‘digitale kloof’ of 
sociale gelijkheid alleen al, vormde reeds het onderwerp van heel wat studies. Maar ook de 
impact van ICT op de kwaliteit van persoonlijke relaties, privacy, crimineel gedrag en ook 
gezondheid werden reeds uitvoerig bestudeerd, net als de culturele en ook psychologische 
effecten van de alomtegenwoordigheid van ICT (Straubhaar, LaRose, 1996). Een toelichting 
van al deze aspecten zou ons echter te ver afleiden. Aangezien we ons met deze scriptie op 
de adoptie en diffusie van ICT-innovaties focussen, beperkten we ons bij deze situatieschets 
van de gebruiker in de hedendaagse ICT-omgeving tot twee van de belangrijkste 
onderzoekstradities waarin de gebruiker en de adoptie van ICT centraal staan103. Naast een 
algemene situatieschets van de gebruiker in de hedendaagse ICT-omgeving, gaan we in op 
het ‘principle of relative constancy’ of het bestedingspatroon van de gebruiker in die 
omgeving, en op de problematiek van de digitale kloof.  

2.4.1. Algemeen: gefragmenteerder, veeleisender, ... 

p het vlak van de technologie kenmerkt de huidige ICT-omgeving zich misschien wel 
door een toenemende convergentie; op het vlak van de gebruiker kenmerkt die 

omgeving zich door een toegenomen fragmentatie (Silverstone, 1996: 222; Mundorf, Westin, 
1996: 158; Sheldon, 1997: 25; Van Dijk, 1999: 168; Hultink et al., 1999: 153; Hyams, 2000: 25; 
De Bens, 2002: 19; Kenny, 2002c: 23; Lister et al., 2003: 212). De ‘dispersal’ of versnippering 
van mediaproductie en -distributie (internet, honderden digitale televisiezenders, ...) alleen al, 
maakt dat de markt een bijna onoverzichtelijk lappendeken van ‘submarktjes’ is geworden. 
                                                      
103 De beperkte aandacht voor de ‘veranderde gebruiker’ heeft ook veel te maken met de beperkte ‘diffusiescope’ 
van deze scriptie (cf. infra). We beperken de aandacht immers tot ‘adoption diffusion’ (en niet ‘use diffusion’) 
waardoor we minder geïnteresseerd zijn in zaken als de impact van technologieën op de gebruikers of hoe de 
gebruiker omgaat met nieuwe technologieën. Het voornaamste uitgangspunt van deze scriptie is de verandering 
op het technologische vlak in termen van de exponentiële toename van het aanbod en het toenemende aantal 
falingen; en niet de ‘veranderde gebruiker’ in die omgeving. We zijn eerder geïnteresseerd in de ‘adopter’ dan de 
‘gebruiker’. 

T 
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Lin (1994b: 30) situeert deze versnippering of fragmentatie vooral vanaf de jaren ’90 en 
illustreert deze aan de hand van de tv-markt, waarbij de ontwikkelingen op het vlak van 
kabel, VCR en DVD er voor hebben gezorgd dat de kijker met een veelheid van ‘kijk-opties’ 
geconfronteerd werd. De hedendaagse gebruiker heeft een veelheid aan mogelijkheden 
inzake ‘media input’ (kabel-diensten, draagbare media, tv, radio, DVD, computerspelletjes, 
MP3, ...) ter beschikking, en we evolueren naar een situatie waarin elke gebruiker zijn eigen 
individuele gepersonaliseerde mediaconsumptiepatroon ontwikkelt, geassisteerd door allerlei 
‘slimme’ technologieën als set-top-boxen, personal videorecorders en gesofisticeerde 
bookmarksystemen. De individuele gebruiker blijft op die manier niet meer beperkt tot zijn rol 
van consument, maar is vandaag ook een producent van ‘content’ geworden (Jeffres, Atkin, 
1996: 320; Lister et al., 2003: 212). Recente voorbeelden daarvan zijn de ‘weblogs’ of 
‘podcasts’ (en bij uitbreiding het ganse arsenaal van ‘web 2.0’-applicaties) via dewelke 
iedereen met een computer en een internetaansluiting respectievelijk een schrijver/uitgever 
of radiomaker kan worden (de Vos, 2005-02-10: 5). Eind 2004 werd ook het met EU-geld 
ondersteunde NM2 (voluit New Media for a New Millennium)-project opgezet met de 
bedoeling een nieuwe technologie te ontwikkelen die de gebruiker toelaat in de 
verhaallijnen van films en tv-series in te grijpen, of zelfs een volledig nieuwe film samen te 
stellen (Van Goethem, 2004-10-26: 8). 
 
Voor sommigen, zoals McIntosh en Wheble (1997), gaat deze fragmentatie-omschrijving 
echter een stapje te ver, en houdt men het liever bij een omschrijving als een grotere 
segmentatie. Fragmentatie geeft volgens hen teveel de indruk dat de markt in een veelheid 
van kleine splinters uiteenvalt. In kijkgedrag uitgedrukt betekent een groter aanbod van meer 
dan 200 kanalen niet automatisch een fragmentatie van de markt in 200 klein stukjes. Velen 
gaan daar volgens hen echter wel ten onrechte van uit (McIntosh en Wheble, 1997: 26). Ook 
anderen hebben het eerder ‘voorzichtiger’ over een gesegmenteerd geheel van gebruikers, 
of een ‘meer heterogeen geworden markt’ wanneer ze de hedendaagse marktomgeving 
beschrijven (Kotler, 2003: 38; Franke, Schreier, 2002: 227).  
 
Of we het nu over een toegenomen fragmentatie of een toegenomen segmentatie hebben, 
de markt is in ieder geval in kleinere entiteiten uiteen gevallen. Niet alleen op het vlak van 
ICT-gebruik, maar ook op het vlak van lifestyle, waarden (Lennstrand, 1998a: 1), etc ... wordt 
dit bevestigd. Deze versnippering gaat ook gepaard met een toegenomen individualisering. 
De kritiek dat e-mail, internet of zelfs de computer in het algemeen van de mens een veel 
asocialer wezen maakt, klinkt wellicht niet onbekend in de oren. Onder invloed van de 
nieuwe technologieën hebben de ‘stabiele sociale verbanden’ van weleer, moeten inboeten 
voor nieuwe sociale verbanden op basis van totaal nieuwe karakteristieken, die bovendien 
zeer vergankelijk geworden zijn (Bergman, Frissen, Slaan, 1995: 299). Een negatieve evolutie 
in het kader van deze nieuwe vormen van sociaal contact is de toegenomen individualisering 
van de gebruiker in de hedendaagse ICT-omgeving (Poiesz, Van Raaij, 2002: 69). Met 
betrekking tot de tijdsbesteding aan ICT uit die toenemende individualisering zich onder 
meer in innovaties als MP3-speler, gsm, spelconsole, ... die een atomisch gebruik van tijd en 
een ontkoppeling van tijdsbestedingen binnen het gezin in de hand werken (Elchardus, 
1996: 32). Eerder wezen Silverstone en Haddon (1993) ook op de individualisering van het 
tv-kijken. Alsmaar meer leden van het huishouden hebben immers een tv op hun eigen 
kamer, waardoor tv-kijken meer en meer een individuele activiteit is geworden in plaats van 
de sociale aangelegenheid die het vroeger was. Voor jongeren blijkt deze individualisering 
van de tijdsbesteding en het hebben van alsmaar meer technologieën (gsm, spelconsoles, 
(betaal)tv, DVD’s...) op de eigen kamer, ook het negatieve gevolg van slaaptekort met zich 
mee te brengen (Debusschere, 2004-01-08: 10). Onderzoek onder leiding van professor Jan 
Van den Bulck (KUL, communicatiewetenschappen) bij 2500 jongeren van 12 en 16 jaar 
toont bijvoorbeeld aan dat één op vijf regelmatig in zijn slaap gewekt wordt door SMS-
berichtjes. Het wachten op een (eventuele) SMS maakt dat men sowieso ook al lichter slaapt. 
Jongeren die spelconsoles en andere communicatietechnologieën op hun kamer staan 
hebben, gaan ook later slapen en bouwen zo een slaaptekort op. In dit intensiever en 
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geïndividualiseerde gebruik van gsm, computer en internet zijn jongeren bovendien een 
eigen nieuwe communicatiecultuur gaan ontwikkelen. Jongeren SMS’en elkaar nu om af te 
spreken wanneer ze samen achter de computer gaan zitten om te chatten. Voor leken is het 
daarenboven soms ook al moeilijk geworden om een met emoticons en afkortingen 
doorspekt gesprek via SMS, chat of messenger te volgen (De Ruyter, 2004). 
 
Gerelateerd aan deze individualisering van de tijdsbesteding is ook de vaststelling dat 
mensen alsmaar minder tijd en het alsmaar drukker hebben. De maatschappij kent alsmaar 
meer huishoudens die met tijdsdruk of coördinatieproblemen geconfronteerd worden 
(Dudley et al., 1993; Punie, 2000: 209-210). Frissen heeft het in deze context over de ‘rush 
hour of life’ (Frissen, 2000: 65), waarin men alsmaar meer ‘gedwongen’ wordt zijn tijd in 
alsmaar striktere regels op te delen (Tvede, Ohnemus, 2001: 44). Op basis van in Nederland 
gevoerd onderzoek kwam Valerie Frissen (2000: 65) tot een min of meer paradoxale 
conclusie m.b.t. de rol die ICT hierin spelen. Onderzoek leerde haar dat ICTs echter niet 
gepercipieerd worden als oplossingen voor dergelijke problemen en ook niet omwille van 
die redenen geadopteerd worden, maar dat ze in de praktijk wel gebruikt worden om die 
problemen op te lossen.  
 
Naast de toegenomen fragmentatie en individualisering, kunnen we bij de beschrijving van 
de veranderde consument of gebruiker ook niet om de toegenomen soeverniteit (Dodgson, 
2000: 22) en actiever geworden gebruiker heen. De digitale of de informatierevolutie die de 
overgang van de industriële naar de informatiesamenleving inluidde, wordt door sommigen 
(McCracken, 1988: 3-5; Punie, 2000: 77) ook vaak de ‘consumentenrevolutie’ genoemd als 
verwijzing naar de nieuwe vorm van consumentencultuur of consumentisme die de vele 
nieuwe informatie- en communciatietechnologieën met zich meebrachten, en de mate 
waarin de gebruiker hierdoor centraler is komen te staan als actief wezen. De nieuwe 
technologieën veronderstellen een veel actievere gebruiker dan de traditionele vormen van 
pakweg radio en televisie (Van Cuilenburg, 1998: 10). Onder meer de grotere graad van 
interactiviteit (cf. supra) van ICT, zorgt er voor dat de gebruiker actiever wordt (Wei, Leung, 
1998: 239). Ook de toegenomen mate van ‘re-invention’ (Rogers, 1986; 121) (cf. deel 3) kan 
als een indicatie van de actiever geworden gebruiker gelden: die wordt immers alsmaar 
creatiever in het uitvinden en creëren van nieuwe gebruikstoepassingen. Jensen en 
Rosengren (1990: 218) wijzen er zelfs op dat de consument binnen de diverse 
communicatiewetenschappelijke tradities van onderzoek naar de relatie tussen gebruiker en 
media (effectonderzoek, U&G, literaire kritiek, culturele studies en receptie-onderzoek) meer 
en meer als actief en selectief wordt beschouwd in het gebruik, de selectie en de interpretatie 
van media. Toffler heeft het dan ook over de ‘prosumer’ in plaats van de ‘consumer’ (Tvede, 
Ohnemus, 2001: 9-11). 
 
Toch dient deze tendens om de consument als een ‘actiever geworden wezen’ te 
beschouwen enigszins genuanceerd te worden volgens sommigen. Door Biocca (1988, in 
Punie, 2000: 102) wordt de these van de ‘actiever geworden consument’ bijvoorbeeld 
ontkracht door te stellen dat noties van publieksactiviteit als selectiviteit, verwerping, 
betrokkenheid, verzet, intentionaliteit en utiliteit, niet falsifieerbaar zijn omdat de consument 
in de hedendaagse media en ICT-omgeving gewoon geen andere keuze heeft dan zogezegd 
‘actief’ te zijn. Door het toegenomen aanbod van media en innovaties, kan de 
gebruiker/consument met andere woorden niet anders dan keuzes maken tussen 
concurrerende producten of media. Het is volgens Biocca (1988: 58-59, in Punie, 2000: 102) 
met andere woorden verkeerd te stellen dat het publiek actiever wordt naarmate er meer 
keuzes worden aangeboden. Dit zegt enkel iets over het aanbod, en niet iets over het publiek 
zelf. Dat Biocca in zijn overtuiging wel heel erg ver ging door te stellen dat zowel actieve als 
passieve conceptualiseringen van het publiek onhoudbaar zijn geworden, bleek ook uit de 
kritiek van onder andere McQuail (1997: 22, 62).  
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Deze laatste merkt op dat bepaalde vormen van publieksactiviteit niet vervat zitten in de 
noties zoals die door Biocca zijn uitgewerkt: vb. televoting bij televisieprogramma’s. Ook de 
praktijk leert ons dat enige voorzichtigheid op zijn plaats is wanneer we de gebruiker als veel 
actiever gaan bestempelen. Traditioneel werd televisie bijvoorbeeld als een louter 
ontspannend ‘lean-back’-medium beschouwd. Gestuwd door een technologische 
vooruitgang, een convergentietrend en de veronderstelling van een actiever wordende 
gebruiker, was (en is) men er aan supply-side van overtuigd dit ‘lean-back’-medium zonder 
veel problemen naar een actief en interactief ‘lean-forward’-medium te kunnen laten 
evolueren, onder de vorm van digitale televisie. Anno 2005, met de ervaringen in Zuid-
Europa, Nederland, en het Verenigd Koninkrijk in het achterhoofd, blijkt intussen dat de 
consument helemaal niet zo actief blijkt te zijn, en die actieve ‘lean forward’-media met heel 
wat weerstand te kampen hebben. 
 
Het is in ieder geval wel zo dat de gebruiker in de hedendaagse ICT-omgeving veel actiever is 
geworden in zijn attitude en verwachtingen ten aanzien van het aanbod van technologieën 
en innovaties. Trendwatcher Bert Vanwassenhove (Hypervision) heeft het over de ‘grilliger 
geworden consument’ (Meeus, 2005-12-27: 5). Kotler (2003: 72) omschrijft het als volgt: 
‘Today’s customers are becoming harder to please’. De gebruiker is volgens hem niet alleen 
slimmer, en meer prijsbewust geworden, maar ook veeleisender en minder vergevend. De 
gebruiker kan zich deze houding volgens Kotler (2003: 72) ook makkelijk veroorloven omdat 
hij in de hedendaagse ICT-omgeving met alsmaar meer concurrenten en een toenemend 
aanbod van kwalitatief betere en gelijkaardige producten te maken krijgt. Toekomstige 
generaties van een technologie worden bijvoorbeeld reeds volop gepromoot op het 
moment dat tussengeneraties nog volop in de startblokken staan (cf. mobiele telefonie, DVD-
technologie), en dat heeft zijn impact op het gedrag van de consument (Sultan, 1999: 24). 
Die leerde immers op de technologische vooruitgang en dalende prijzen te anticiperen 
(Holak, Lehmann, Sultan (1987: 243-244). Hierdoor gaan consumenten vaak een gedrag 
vertonen dat men in de literatuur ‘leapfrogging’ is gaan noemen: in afwachting van een 
toekomstige en betere technologie (die men snel verwacht), gaat men de adoptie van een 
huidig beschikbare technologie bewust gaan uitstellen. In afwachting van 3G, laten 
gebruikers de ‘intermediaire’ 2.5G-GPRS-generatie bijvoorbeeld bewust aan zich voorbij 
gaan, en geven ze er de voorkeur aan nog even bij 2G te blijven. Op basis van onderzoek 
naar de adoptie (intentie) voor HDTV in de VS stelde ook Sultan (1999: 37) vast dat een 
intermediarie televisiegeneratie (met breedbeeld, maar zonder superieure beeldkwaliteit) 
eerder als een minderwaardige optie werd gepercipieerd in vergelijking met de in de 
toekomst verwachte HDTV-generatie (breedbeeld én superieure beeldkwaliteit), in plaats van 
als een verbetering ten opzichte van de bestaande NTSC-generatie (gewoon beeld en 
gewone beeldkwaliteit). Hierdoor bleek de Amerikaanse consument dan ook niet bepaald 
open en tolerant te staan ten opzichte van deze intermediarie televisiegeneratie, en kwam 
het niet tot een succesvolle adoptie van deze technologie. Een ander herkenbaar voorbeeld 
is dat van de internetverbindingen. Daar waar de meest innovatieven in de jaren ’90 eerst 
internet via smalband (56 Kbps) hadden, om dan later naar breedband over te stappen, 
stapten de ‘minder innovatieven’ later direct over naar breedband. Ook op het vlak van de 
CD- en DVD-technologie is ‘leapfrogging’ of het bewust overslaan van een of meerdere 
generaties in afwachting van de volgende generatie een courant fenomeen (Boumans, 
1996: 29). Denken we maar aan de mensen die momenteel de stap VCR naar DVD 
overslaan, in afwachting tot de DVD-R-generatie een stuk goedkoper wordt (RMe, 2004-08-
23: 30). 
 
Het actievere gedrag van de veeleisende en prijsbewuste consument uit zich in de 
hedendaagse ICT-omgeving ook in een paradoxaler wordend gedrag (MarketingOnline, 
2004-01-05). Enerzijds is men dol op scherpe aanbiedingen en lopen ze de deuren van de 
Aldi’s van deze wereld plat, maar blijven ze zich terzelfdertijd alsmaar meer met de aanschaf 
van bepaalde luxegoederen verwennen. In dit paradoxaler geworden gedrag ligt 
waarschijnlijk ook een deel van de verklaring waarom het gedrag van de hedendaagse 
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consument zoveel moeilijker te voorspellen geworden is. Ook Janowiak (1994) wijst op de 
mondiger en veeleisender geworden consument, maar hij wijst tegelijk ook op de 
consument die omwille van het grotere aanbod onzekerder is geworden en een grotere 
nood aan accurate informatie vertoont. Janowiak (1994: 41) vat de twee behoeften van de 
gebruiker in de hedendaagse ICT-omgeving dan ook samen als ‘Entertain me’ en ‘Help me’. 

2.4.2.  PRC 

e prominentere aanwezigheid van informatie- en communicatietechnologieën gaat in 
de huidige ICT-omgeving ook gepaard met een proportioneel grotere investering van 

tijd en vooral geld aan die ICT-innovaties (Demers, 1994: 47; Dupagne, Green, 1996: 618; 
Punie, 2000: 128; Dejonghe, De Bens, 2004: 31-32). Wat ons automatisch bij de vraag brengt 
‘Waar mensen de tijd en het geld halen om een steeds groter aanbod, of tenminste een deel 
van dat aanbod aan ICT’s te aanvaarden?’. Hebben mensen vandaag de dag gewoonweg 
meer geld ter beschikking of gaan die investeringen ten koste van bestedingen aan andere 
zaken? Een centraal principe inzake deze bestedingen van tijd en geld aan nieuwe media en 
technologieën is het Principle of Relative Constancy (PRC), of het ‘standvastigheidsprincipe’. 
In onderstaande paragrafen gaan we dieper in op dat principe, en stellen we vast dat de 
gebruiker ook op het vlak van zijn tijd- en geldbestedingen zodanig is veranderd, dat dit 
klassieke principe in de huidige ICT-omgeving op de helling komt te staan.  
 
De oorsprong van het PRC ligt bij McCombs (1972). Begin jaren ’70 formuleerde hij dit als 
conclusie van longitudinaal onderzoek naar massacommunicatie- en mediabestedingen. De 
kern van het principe is dat het aandeel van het inkomen dat aan media/ICT (zowel de 
producten als de diensten) wordt besteed relatief gezien niet wijzigt doorheen de tijd. Dit 
idee steunt op de volgende twee pijlers van standvastigheid en functionele equivalentie: 
 
1. Standvastigheid van bestedingen: Bestedingen aan (nieuwe) media zijn steeds een min 

of meer vast aandeel van het beschikbare inkomen. De bestedingen volgen met andere 
woorden het inkomen, en bijgevolg ook de algemene economie. Tijd en geld worden 
als twee schaarse elementen beschouwd, en men gaat er van uit dat de bestedingen 
aan media(technologieën) standvastig zijn en enkel wijzigen als de beschikbare tijd of 
het beschikbare inkomen wijzigt. Onderzoek op 40 jaar Amerikaanse 
mediabestedingen (1929-1968) wees uit dat dit stabiele aandeel voor 
mediabestedingen om en bij de 5% van het inkomen zou liggen (McCombs, Nolan, 
1992: 46).  

2. Functionele equivalentie: Een toename van bestedingen (zowel in geld als in tijd) in 
één categorie van (nieuwe) media impliceert een afname van bestedingen in een 
andere categorie (McCombs, 1992; Heikkinen, Reese, 1986: 20). De onderliggende 
hypothese hierbij is dat de adoptie van een nieuw medium de grootste impact heeft op 
de media of vrijetijdsactiviteiten die functioneel het meest equivalent zijn voor de 
gebruiker (Ibid.: 21). Onrechtstreeks impliceert deze assumptie dus ook dat ICT-
innovaties pas kunnen doorbreken ten koste van reeds bestaande media en/of 
technologieën (McCombs, Nolan, 1992: 44). 

 
In navolging van het onderzoek van McCombs, zorgden ook diverse andere auteurs voor de 
nodige empirische ondersteuning van dit principe. Vanaf de jaren ’80 leek deze 
ondersteuning echter alsmaar minder consistent te kunnen gebeuren, en vanaf de jaren ’90 
(de huidige ICT-omgeving) was de inconsistentie in onderzoeksresultaten zelfs zo groot 
geworden dat de accuraatheid van het PRC in de huidige ICT-omgeving in vraag werd 
gesteld, en er zelfs gesuggereerd werd het principe te verwerpen. Een verfijning of 
aanpassing van het principe aan het ‘hedendaags’ bestedingsgedrag van de gebruiker 
drong zich op.  
 

D 
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Tot de jaren ‘60/’70 (ook de datatijdreeks van McCombs stopte hier) bleef de PRC-, en dan 
vooral de functionele equivalentiehypothese probleemloos overeind. Diverse studies 
toonden aan dat onder meer de investeringen in tv (zowel tijd als geld) ten koste gingen van 
de investeringen in bioscoopbezoek. Noh en Grant (1997: 19) wijzen ook op de opgang van 
av-media die perfect een weerspiegeling vindt in de dalende bestedingen aan printmedia. 
Vanaf de jaren ’70, en vooral de jaren ’80 verdwijnt dat evenwicht geleidelijk aan: voor de 
investeringen in kleurentelevisie, kabeltelevisie en de videorecorder is het bijvoorbeeld al heel 
wat minder duidelijk waar er als tegengewicht gesnoeid werd in de bestedingen. Waarmee 
meteen de eerste barsten in de functionele equivalentiehypothese kwamen. En ook de 
standvastigheidshypothese kwam vanaf toen op de helling te staan, aangezien consumenten 
vanaf toen ook bereid bleken bijkomende investeringen te doen in nieuw geïntroduceerde 
media en technologieën (Punie, 2000: 128). Denken we maar aan het budget dat jongeren 
aan mobiele telefonie spenderen vandaag. De NIS-cijfers voor 2004 leren ons dat gsm en 
internet de laatste jaren een continu stijgende uitgavepost betekenden voor het Belgische 
huishouden. In 2004 betaalde een Belgisch huishouden bijvoorbeeld gemiddeld 286 euro 
voor mobiele gesprekken, 47% meer dan in 2002. Nog sneller gestegen - maar liefst met 
150% - zijn de internetuitgaven. In 2002 was dat gemiddeld €45 per huishouden, in 2004 al 
€119 per huishouden (Hendrickx, 2005-12-21: 3). Voor 2005/6 hebben we geen exacte 
cijfers, maar de groei van breedbandabonnementen (aan een maandelijkse 
abonnementsprijs van ca €40/maand) doet vermoeden dat de internetuitgaven zijn blijven 
stijgen. In de jaren ’90 (de huidige ICT-omgeving) kwam het PRC dan ook echt onder druk te 
staan. Dupagne (1997b: 65) merkt in verband met deze stijging van het aandeel van het 
inkomen dat men bereid is te investeren, wel op dat deze niet onbeperkt is. Net zoals Biocca 
(1988) reeds eerder opmerkte, wijst hij er op dat de snelle toename van ICT-innovaties de 
gebruiker noodzaakt keuzes te maken in zijn investeringen. De gebruiker is dus duidelijk 
meer gaan investeren in de nieuwe media en technologieën, maar de ontwikkeling gaat zo 
snel dat hij niet in alles kan investeren. Ook Punie (2000: 130) benadrukt dat de 
meeruitgaven van consumenten aan ICT’s begrensd zijn. 
 
Dat het ‘Principle of Relative Constancy’ nog moeilijk overeind blijft in de hedendaagse ICT-
omgeving werd door meerdere auteurs gesuggereerd en door meerdere onderzoeken 
ondersteund (Punie, 2000: 128; Atkin, Neuendorf, Jeffres, 1998: 485). Vanaf de jaren ’90 kan 
de kritiek op dit principe en zijn twee pijlers, volgens Punie (2000: 124), op een drietal 
niveaus gesitueerd worden: nl. theorie, operationalisering en empirie. 
 
a. Op het theoretische niveau wordt het PRC-principe vooral een te zwakke theoretische 

fundering verweten (Dimmick, 1997: 34, Dupagne, Green, 1996: 612; Demers, 1994: 
32, Punie, 2000: 125). Het zou te weinig teruggrijpen naar economische theorieën 
zoals de vraagtheorie, waardoor met te weinig factoren of determinanten (prijs, 
inkomen, smaak van consumenten, …) rekening werd gehouden.  

b. Niveau van operationalisering: Het principe zou simplistisch gesteld te eenvoudig zijn 
(Dupagne, Green, 1996: 616, Punie, 2000: 125). Samenhangend met het vorige punt 
van een te smalle theoretische basis, is er een kritiek op het aantal parameters dat is 
gebruikt voor de operationalisering. Demers (1994: 34) suggereert bijvoorbeeld dat het 
beter zou zijn het ‘beschikbare inkomen’ in plaats van het ‘traditionele gewone 
inkomen’ als parameter mee te nemen. 

c. De meeste kritiek situeert zich echter op dit derde empirische niveau. Heel wat kritiek 
vindt immers zijn oorsprong in de verschillende toetsingen en onderzoeken die 
tegengestelde resultaten opleverden, en de basisprincipes van het PRC-principe lang 
niet zo sterk onderbouwden als de data van McCombs dat deden in onder andere de 
zwart-wit-televisie-case. Een uitbreiding van de Amerikaanse data tot en met 1988 door 
Wood en O’Hare (1991: 28) toonde bijvoorbeeld al aan dat er verschillen zijn tussen de 
decennia. Zij vonden stijgende bestedingsaandelen van het inkomen tijdens de 
‘videorevolutie’ van de jaren ’80, en dalende aandelen voor de jaren ’50 en ’70. Ook 
bestedingen aan kabeltelevisie, videorecorders en av-software blijken niet ten koste 
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gegaan te zijn van uitgaven aan bestaande printmedia of av-media (Punie, 2000: 126). 
Noh en Grant (1997) gingen specifiek in op het voorbeeld van de VCR, en toonden aan 
dat de succesvolle diffusie van deze VCR niet gepaard ging met dalende bestedingen 
aan andere technologieën en media (Noh, Grant, 1997: 20). Verder wijst ook Dimmick 
(1997: 33) op de inconsistente resultaten waarin het PRC de videorevolutie (VCR, kabel, 
...) niet kon verklaren. Specifiek voor België (onderzocht voor drie technologieën: 
kleurentelevisie, kabeltelevisie en VCR) stelde Dupagne (1997a: 63) vast dat het 
functionele equivalentie-principe van het PRC geen brede steun vond. Vanuit het PRC-
principe vertrok Dupagne (1997a: 54) immers van de veronderstelling dat de 
introductie van elk van deze drie technologieën geen invloed zou hebben op de 
algemene massamediauitgaven of - spenderingen. Hij vond echter geen bevestiging 
voor deze hypothese. Ook samen met Green vond Dupagne op basis van Belgische 
data geen bevestiging voor het PRC-principe (Dupagne, Green, 1996: 612; 628). Het 
inkomensaandeel dat aan media besteed wordt, is in veertig jaar (1953-1991) 
bijvoorbeeld van 2.1% naar 3.4% gestegen (groei van 63%). Vaak bleken consumenten 
dus toch bereid een groter deel van hun inkomen aan media te besteden.  

 
In tegenstelling tot diegenen die vonden dat het PRC omwille van deze kritiek verworpen 
moest worden (Demers, 1994; Noh, Grant, 1997: 29), waren anderen minder drastisch in 
hun conclusie en vonden ze dat er zich louter verfijningen of aanpassingen opdrongen, 
omdat het principe in zijn originele vorm onhoudbaar bleef. In verband met de kritiek van de 
gebrekkige theoretische fundering van het principe, greep Dimmick (1997: 33) de 
inconsistentie bevestigingen van het PRC en het niet in staat zijn om de 
massamediaspenderingen inzake de ‘videorevolutie’ (VCR, kabel, ...) te verklaren aan, om het 
PRC van de nodige theoretische fundering te voorzien. Dimmick (1997: 34) wijst er op dat 
sommigen in de inconsistenties een reden zouden kunnen vinden om het PRC te verwerpen, 
maar verduidelijkt daar meteen bij dat ‘velen’ dit PRC verkeerdelijk als een ‘theorie’ zien. 
Dimmick (1997: 35) wijst er op dat het PRC door McCombs (1972) louter als een expliciete 
hypothese geïntroduceerd werd. In de inconsistenties vindt Dimmick (1997: 35) dan ook de 
motivatie om een ruimere theoretische onderbouwing voor dit PRC te gaan construeren. Hij 
doet dat op basis van de ‘niche’-theorie en stelt dat het tijd is om te stoppen met het PRC te 
testen op basis van geaggregeerde data inzake consumentenuitgaven en 
advertentieuitgaven (Ibid.: 41). Dupagne (1997c) van zijn kant focuste zich meer op de kritiek 
op het niveau van de operationalisering, en ging op zoek naar manieren om deze te 
verfijnen. Op basis van econometrische modellering op de Belgische adoptiedata tussen 
1953 en 1991 waarbij prijs van duurzame producten en sociodemografische variabelen als 
predictoren werden meegenomen (income, price, population, unemployment, interest 
rate)104, kwam hij tot de conclusie dat prijs en populatie betere predictoren van 
veranderingen in mediabestedingen zijn dan het beschikbare inkomen. Ook Punie (2000: 
129-131) vindt een volledige verwerping van het PRC te drastisch en pleit voor een 
uitbreiding van het principe naar een meer globale analyse van de private consumptie. De 
meeruitgaven die de gebruiker aan ICT-innovaties doet, blijken immers sneller te stijgen dan 
het (beschikbare) inkomen en het totaal aantal uitgaven (Van Dijk, 1994: 19; Punie, 2000: 
199; 546) waardoor de middelen voor de meeruitgaven aan ICT dus voor een stuk van 
andere bestedingscategorieën moeten komen. Aangezien de functionele equivalentie-
hypothese niet meer opgaat, moet die dus ook van niet-media of niet-ICT-gerelateerde 
categorieën komen. Een stelling die eerder ook door Son en McCombs (1993: 23) was 
aangereikt en ook door ons wordt ondersteund daar wij in focusgroepen rond 3G 
vaststelden dat jongeren inderdaad bereid waren een meerprijs te betalen voor 3G, en 
daarvoor bereid waren ‘een pintje minder te drinken’, of ‘wat minder geld uit te geven aan 
cd’s en kledij’.  

                                                      
104 Ook als ‘lagged variabelen’ meegenomen om ook het effect over de tijd heen te incorporeren. 
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2.4.3. Digital Divide 

et de ‘digital divide’ doelen we op een ongelijkheid of discriminatie inzake toegang tot 
de digitale informatie (bouwsteen van de huidige informatiemaatschappij) en 

informatie- en communicatietechnologieën, of meer algemeen in de toegang tot de 
informationele basisvoorzieningen. Volgens het principe en de idee van ‘universele 
dienstverlening’ moet iedereen kunnen voorzien worden van basisvoorzieningen als water, 
elektriciteit en openbaar vervoer. Toegang tot telefonie, en daarmee ook het internet en bij 
uitbreiding de ganse telecommunicatiestructuur, zijn noodzakelijk om goed te kunnen 
functioneren in de huidige gedigitaliseerde samenleving. Tot op de dag van vandaag is die 
‘universele dienstverlening’ nog lang niet gerealiseerd, en blijft er een sterke ongelijkheid of 
‘digital divide’. Op wereldvlak is die kloof vooral merkbaar tussen ‘Noord’ en ‘Zuid’, maar ook 
binnen de landen van het ‘informatie- en technologierijke Noorden’ blijft er een grote kloof 
gapen tussen de socio-economische ‘rijkeren’ en ‘armen’. Dat die ‘universele dienstverlening’ 
of gelijkheidsgedachte nog lang niet gerealiseerd is, mag onder meer blijken uit het feit dat 
er wereldwijd 5 miljard mensen nog steeds niet over telefonie beschikken (Hamelink, 1999: 
93). Wat internettoegang betreft, kon eind 2000 nog maar slechts 6,2 % van de 
wereldbevolking als internetgebruiker worden bestempeld. Hierbij zijn de VS met 42.6% 
veruit de koploper, en tellen West-Europa 23,8%, Azië 20,6%, Zuid-Amerika 4%, het Midden-
Oosten 1,3% en Afrika 0,6% internetgebruikers (Castels, 2001: 261, in Dejonghe, De Bens, 
2004: 37). Deze cijfers illustreren alvast de kloof en de ongelijkheid tussen het rijke ‘Noorden’ 
en het arme ‘Zuiden’.  
 
Maar ook binnen het ‘rijke Noorden’ is er sprake van een digitale kloof (Long, 2000: 33). Op 
Europees vlak bijvoorbeeld zijn er in Oost-Europa slechts 4,7% internetgebruikers, terwijl er 
dat in West-Europa 23,8% zijn (Castels, 2001: 261, Dejonghe, De Bens, 2004: 37). Ricci (2000: 
152) en Mante-Meijer en Ling (2001) hebben het over de kloof tussen Noord- en Zuid-
Europa. Ricci (2000: 152) verwijst onder meer naar de Bangemann-rapporten (EU) waarin 
Noord-Europa duidelijk innovatiever bleek en veel meer informatie- en 
communicatietechologieën bezat; terwijl Mante-Meijer en Ling (2001: 5) deze kloof voor 
internet en mobiele telefonie aantoonden maar daarbij wel vaststelden dat die voor het 
internet veel groter is. Ook Leung en Wei (1999: 209) bevestigen deze polariserende kloof op 
basis van een studie naar de adoptie van mobiele telefonie. In termen van opleiding en 
financiële middelen wezen deze laatste zelfs op een verwijding van de kloof tussen ‘haves’ en 
‘have nots’ (Leung, Wei, 1999: 223). Binnen dit rijke noorden uit deze kloof zich vooral in 
termen van socio-economische en demografische variabelen. Ook in België stellen we vast 
dat ouderen, laaggeschoolden, mensen met lagere inkomens nog steeds duidelijk minder 
toegang hebben tot het internet. Vanaf 2004 (BIM (Insites) juni 2004 & ISPA 2de kwartaal 
2005) wordt een stagnering van het aantal internetgebruikers vastgesteld (ca. 4 miljoen 
regelmatige internetgebruikers105). Insites’ verklaring hiervoor is dat er gewoon te weinig 
huishoudens in het bezit zijn van een pc om verder te kunnen blijven stijgen: een derde van 
de Belgische huishoudens heeft immers nog geen pc. 80% van diegenen die een nieuwe pc 
plannen te kopen hebben wel de intentie daar onmiddellijk een internetaansluiting bij te 
nemen, maar van al diegenen die nog geen pc hebben, is slechts 5% ook van plan dat te 
doen. Als we daarbij weten dat de mensen die niet in het bezit zijn van een pc ook de 
mensen met een lager ses-profiel zijn, is dit ook een voorbeeld van de digitale kloof in België 
op het vlak van pc-bezit en internetaansluiting. De voornaamste drempel volgens Steven Van 
Belleghem van Insites is nog steeds de prijs van een pc (ca. 1000 euro). Voor mensen die pc’s 
niet voor beroepsdoeleinden nodig hebben (doorgaans sociaal lagere klassen) en een pc + 
internet louter zouden nodig hebben voor wat e-mailen en homebanking, blijft dit 
doorgaans teveel geld. Initiatieven als het pc-privé-project en de breedband-light-initiatieven 
(cf. supra) schieten volgens hem dan ook hun doel voor een stuk voorbij. Ook recent EU-
onderzoek (februari 2005) op het vlak van pc en internet wijst op de blijvende kloof voor 
                                                      
105 Het aantal breedbandaansluitingen blijft wel stijgen, maar dan gaat het niet zozeer om nieuwe 
internetaansluitingen, maar om mensen die van ‘smalband’ naar ‘breedband’ overschakelen. 

M 
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laaggeschoolden en de mensen in de laagste inkomenscategorieën (Biesemans, 2005-02-16). 
Daar de kloof tussen mannen en vrouwen gedicht lijkt, en ook de ouderen (55+) de kloof 
duidelijk aan het dichten zijn, blijven economische factoren er voor zorgen dat de armsten en 
de laagst opgeleiden duidelijk aan de verkeerde kant van de digitale kloof blijven staan.  
 
Eerder in dit hoofdstuk gaven we reeds aan dat het dichten van deze digitale kloof een 
prioriteit is op verschillende beleidsniveaus. Enigzins paradoxaal op dit streven naar het 
dichten van deze ongelijke toegang, is dat deze ongelijkheid precies lijkt versterkt te worden 
door een ander streven van diezelfde overheden, nl. het eveneens eerder aangehaalde 
streven naar een liberalisering van de markt. Deze liberalisering zorgde voor een 
toegenomen concurrentie en dominantie van de marktprincipes. Vanuit deze marktprincipes 
is vooral winstbejag het doel, en is de uitbouw van een universele dienstverlening en een 
gelijke toegang minder belangrijk geworden. Voor de overheden is het dan ook zoeken naar 
een evenwicht tussen het stimuleren van liberalisering en het dichten van deze digitale kloof. 
De vraag van minister Freya Van Den Bossche en staatssecretaris Peter Vanvelthoven om 
‘breedband-light-initiatieven’ illustreert dit. Het is in ieder geval duidelijk dat deze digitale 
kloof de overheden voor een grote uitdaging plaatst. De overheid zal hierbij niet alleen 
inspanning moeten leveren om de universele dienstverlening in termen van toegang in te 
vullen, maar zal ook de nodige aandacht op de vaardigheden moeten vestigen (Dejonghe, 
De Bens, 2004: 37-38). Het heeft met andere woorden weinig zin te denken dat het pushen 
van e-gov-applicaties via digitale televisie de digitale kloof zal helpen dichten, als er ook geen 
inspanningen worden gedaan om diegenen die nog steeds geen pc- en internetervaring 
hebben, de nodige ervaring te helpen op doen. 
 
Aanvankelijk was er echter veel hoop gesteld op de impact van informatie- en 
communicatietechnologieën om deze kloof te helpen dichten. In het begin van dit hoofdstuk 
hadden we het bij de situering van de ‘informatiemaatschappij’ en het daarbij horende 
technologisch determinisme reeds over het feit dat men in de euforie van het 
vooruitgangsparadigma van het technologisch determinisme er van uitging dat digitalisering 
en deze nieuwe technologieën automatisch tot economische welvaart, meer sociale 
gelijkheid, meer culturele emancipatie en democratie zouden leiden. Net zoals er zich rond 
dit ‘technologisch determinisme’ geleidelijk aan ook een kamp van ‘disbelievers’ is gaan 
vormen naast het kamp van de ‘believers’, zijn ook de meningen omtrent de impact van ICT 
op het dichten van de digitale kloof grondig verdeeld. Alsmaar meer auteurs zijn negatief 
wanneer het op de impact van ICT op het dichten van de digitale kloof aan komt, en zijn er 
van overtuigd dat ICT deze (sociale) kloof nog zullen vergroten in plaats van verkleinen 
(Dejonghe, De Bens, 2004: 38; Servaes, Heinderyckx, 2002: 109; Gibbs, Kraemer, Dedrick, 
2003: 6). Dejonghe en De Bens (2004: 38) wijzen in dit kamp van negatief ingestelde 
‘disbelievers’ onder meer op Van Bolhuis en Colom (1995) volgens wie de kloof tussen 
info-armen en info-rijken onafwendbaar is; en op Menzies (1996: 10-11) volgens wie het 
ijzeren gordijn straks defintief door een "siliconen gordijn" zal zijn vervangen, als een soort 
van onzichtbare breuk tussen rijk en arm. Servaes en Heinderyckx (2002: 109) hebben het 
over de ‘nieuwe ongeletterdheid’ of het ‘nieuwe analfabetisme’ die de snelle ontwikkelingen 
op het vlak van ICT met zich meebrengen. Rice en Rogers (1984: 85) wezen zelfs van in de 
jaren ’80 al op de negatieve impact van nieuwe media in termen van de breder wordende 
‘information-gap’. De dure prijskaartjes die aan de nieuwe technologieën vasthangen, maken 
ze in eerste instantie enkel toegankelijk voor de socio-economische elite, en aangezien de 
meeste van deze technologieën ‘computer-based information tools’ zijn, veronderstellen ze 
toch reeds enige vaardigheid met dergelijke technologieën, en zijn die opnieuw minder 
toegankelijk voor de minder ‘computer literate’ of de minder opgeleiden (Rice, Rogers, 1984: 
85; Garramore, Harris, Pizante, 1986: 446). 
 
Maar er is uiteraard ook een kamp van ‘believers’ dat positief blijft aankijken ten opzichte van 
de kracht van ICT om de digitale kloof te dichten. Garramore, Harris en Pizante (1986: 446) 
zijn er bijvoorbeeld van overtuigd dat de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën 
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het democratiseringsproces vooruit kunnen helpen en informatie voor veel meer mensen 
toegankelijker kunnen maken. Met een voorspelde penetratie van 60% tegen 2010 lijkt 
digitale televisie alvast meer huishoudens te zullen bereiken dan breedband (NNA, 2006-01-
24), waardoor deze ‘believers’ hun hoop van de pc naar DTV gaan verplaatsen. Ook Van 
Den Broeck, Pierson en Pauwels (2004: 101; 104) en Long (200: 33) zien in digitale televisie 
een middel om de digitale kloof te dichten met diegenen die nog geen computer, e-mail of 
internettoegang hebben, en op basis van Delphi-onderzoek concluderen Bouwman et al. 
(2000: 86-88) op hun beurt dat de digital divide op korte termijn verder wel zal toenemen 
door de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, maar op langere termijn wel zal 
gedicht worden. Ook Compaine (2001: 334) ziet het allemaal zo dramatisch niet in en stelt 
dat ‘Public Policy in a few years can turn its attention to the much smaller skirmishes that may 
be needed to help out with the digital crevice left at the fringes’.  
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Conclusie 
 
Niet alleen de technologie onderging grondige veranderingen in de hedendaagse ICT-
omgeving; ook de gebruiker veranderde. De toename van het aanbod aan informatie- en 
communicatietechnologieën en de daaraan verbonden diensten, maakte dat de 
gebruikersmarkt in eerste instantie een veel gefragmenteerder geheel is geworden. Dit 
rechtvaardigt meteen ook de eerder aangehaalde nood aan een meer gesegmenteerde 
marktbenadering bij het introduceren van ICT-innovaties. De gebruiker is hierbij ook 
individualistischer geworden. Het bezit van een eigen tv, VCR, pc, DVD... maakt dat 
individuen zich meer in hun eigen kamer gaan terugtrekken, en toepassingen als chat en 
mail een vermindering van het ‘fysieke’ sociaal contact tot gevolg hebben.  
 
Wellicht het meest typerend voor de veranderde gebruiker is de mate waarin die veel 
actiever is geworden. Dit uit zich in eerste instantie in de omgang met de technologieën: 
een hogere graad van interactiviteit en ook re-invention. Het feit dat de gebruiker in een 
soort van wisselwerking met de aanbodzijde zelf alsmaar meer nieuwe toepassingen gaat 
creëren en de technologie zelf gaat gaan aanpassen aan zijn behoeften (re-invention), doet 
ons in het volgende hoofdstuk trouwens tot een nieuwe beweging van het ‘interactionisme’ 
besluiten, als middenweg tussen het diffusionistische en het ‘social shaping’-perspectief. 
Maar de actiever geworden gebruiker uit zich vooral in het feit dat hij duidelijk veeleisender, 
slimmer en meer prijsbewust is geworden. De gebruiker in de hedendaagse ICT-omgeving is 
gewoon ‘harder to please’. Het groter geworden aanbod en de grote concurrentie maakt 
dat hij het zich kan permitteren om veeleisend te zijn. De slimmer geworden consument 
komt tot uiting in het zogenaamde ‘leapfrogging’ waarbij de adoptie van een bepaalde 
generatie van een technologie bewust wordt uitgesteld, omdat men weet dat er een 
volgende (betere, goedkopere) generatie zit aan te komen. Met de prijsbewuster geworden 
consument stellen we vervolgens vaak het paradoxale gedrag vast waarbij eenzelfde 
consument bewust op zoek gaat naar de ICT-promoties in de Aldi of Carrefour, maar 
tegelijkertijd zichzelf kan verwennen met een luxe-gsm of home cinema-systeem. Een nog 
grotere paradox die de gebruiker in de hedendaagse ICT-omgeving kenmerkt, is het contrast 
in verwachtingen van ‘Entertain me’ vs. ‘Help me’. Aan de ene kant is hij zeer veeleisend en 
zelfs op het randje van arrogant en stelt hij hoge verwachtingen aan de aanbodzijde; maar 
aan de andere kant wil hij ook bij het handje genomen worden omdat hij zich ontredderd 
voelt door het te groot geworden aanbod aan innovaties. 
 
Verder blijkt de hedendaagse ICT-gebruiker ook een veranderd bestedingsgedrag te 
vertonen. Hij/zij neigt een groter aandeel van zijn beschikbaar inkomen aan ICT-innovaties 
te besteden, en meerinvesteringen aan ICT gaan niet alleen ten koste van functioneel 
equivalente bestedingen. Met betrekking tot de ‘digitale kloof-problematiek’ ten slotte, lijken 
ICT-innovaties de initiële verwachtingen om die kloof te dichten, niet te kunnen inlossen. 
Integendeel, die kloof lijkt nog groter te worden. In België heeft 1/3 van de bevolking 
immers nog steeds geen pc en internettoegang, en blijft de digitale kloof zich vooral op de 
variabelen van opleidingsniveau en inkomen manifesteren. Voor de overheid is het dichten 
van deze kloof dan ook een prioriteit, maar blijft het zoeken naar een evenwicht tussen het 
stimuleren van de liberalisering en het proberen dichten van de kloof. 
 
Ook de gebruiker is dus veranderd in de huidige ICT-omgeving, en dat impliceert dat ook de 
traditionele aanpak en benadering van die gebruiker niet meer opgaat in de hedendaagse 
ICT-omgeving. Hultink et al. (1999) hebben het in dit verband over de traditionele 
marketingprincipes die niet meer opgaan om die gebruiker te benaderen. In deel 6 gaan we 
dieper in op de manier waarop dat dan wel dient te gebeuren.  
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2.5.  Algemene conclusie vanuit de invalshoek van de praktijk van de 
 hedendaagse ICT-omgeving 

et dit tweede deel wilden we een beeld schetsen van de praktijk van de hedendaagse 
ICT-omgeving. Zeer bondig kunnen we de conclusie van deze schets als volgt 

samenvatten:  
 

De hedendaagse ICT-omgeving kenmerkt zich door een convergerend en een alsmaar 
groter wordend aantal innovaties, die - ondanks de veelbelovende voorspellingen - ook 
gepaard gaan met een steeds groter wordend aantal falende innovaties. Op basis van de 
oorzaken van dit falen stellen we in de praktijk een ‘dubbele nood’ vast aan (a) enerzijds een 
accurater gebruikersinzicht, en (b) anderzijds effectievere introductiestrategieën voor ICT-
innovaties. Het tweede hangt hierbij in grote mate af van het eerste.  

 
In eerste instantie reikt dit deel over de ‘ICT in de praktijk’ de probleemstelling of het 
uitgangspunt van deze scriptie aan, nl. de vaststelling van het toenemend aantal falende 
innovaties. Ondanks de veelbelovende voorspellingen en vooruitzichten, stellen we zowel op 
het vlak van de generieke technologieën (bv. WAP, HDTV, DTV, ...), meer concrete ‘merken’ 
of ‘producten’ (bv. QuieroTV, Nokia N-Gage, ....), als diensten (bv. VOD, ....) een toename vast 
van het aantal falende innovaties, of adoptie- en diffusiepatronen die zwaar onder de 
verwachtingen blijven. 
 
Aangezien we begrippen als ‘informatiesamenleving’ of ‘digitale economie’ te vaag en te 
ruim vinden, situeren we deze problematiek binnen de grenzen van wat we de hedendaagse 
ICT-omgeving noemden. Met de afbakening tot ‘ICT-omgeving’ wijzen we op de residentiële 
gebruikersomgeving waarin ICT alsmaar meer centraal staan en prominenter aanwezig zijn. 
Deze omgeving kent zijn aanvang met de jaren ’90, als een soort van ‘tweede golf’ binnen de 
ruimere informatiesamenleving.  

 
Aan de basis van deze ICT-omgeving liggen een aantal baanbrekende ontwikkelingen op het 
vlak van zogenaamde ‘enabling technologies’ als digitalisering, compressie en 
miniaturisering. Deze technologieën zorg(d)en ervoor dat we in een alsmaar nadrukkelijker 
spiraal van ‘sneller, kleiner, beter en meer’ zijn terecht gekomen. Gestuwd door de 
toegenomen concurrentie en convergentie gaat deze innovatiespiraal ook alsmaar sneller 
draaien en worden productlevenscyclussen alsmaar korter.  
 
Voor de aanbodzijde heeft dit een aantal ingrijpende gevolgen. In eerste instantie ontstaat er 
hierdoor een sterk toegenomen druk op diffusieprocessen, en daarmee ook de 
introductiestrategieën. De kosten moeten immers op een kortere periode worden terug 
verdiend. Deze evoluties dwingen de aanbieders ook om tegen alsmaar kleinere 
winstmarges te werken. Dat maakt dat er alsmaar minder geld voor R&D (Research & 
Development) of O&O (Onderzoek & Ontwikkeling) is, waardoor er dan weer minder 
disruptieve en meer incrementele innovaties ontwikkeld worden. De kleinere budgetten en 
grotere druk op diffusieprocessen hebben ook tot gevolg dat er alsmaar meer fasen in het 
innovatie-ontwikkelings- of ‘New Product Development (NPD)’-proces worden overgeslagen 
(cf. deel 3106). Gevolg: minder goede voorbereiding van de introductie van innovaties, 
waardoor het toenemend aantal falende innovaties niet hoeft te verwonderen.  

                                                      
106 Zowel op de verschillende types van innovatie (incrementeel, disruptief, ...) als het NPD-proces en de 
verschillende fasen in dat proces, komen we uitgebreid terug in het volgende deel van deze scriptie.  

M 
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Met een onderscheid tussen een zestal categorieën van ICT-innovaties trachtten we een 
overzicht te geven van de situatie waartoe deze innovatiespiraal ons tot op de dag van 
vandaag leidde. We maakten daarbij een onderscheid tussen de diverse technologieën 
binnen de ruime (1) TV-omgeving, (2) mobiele communicatie, (3) radio en muziek, en het 
oorspronkelijk informatietechnologische domein van de (4) computer. Verder behandelden 
we ook de (5) grote familie van de CD- en DVD-schijfjes als een aparte categorie, en gingen 
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we ook apart in op de categorie van (6) netwerktechnologieën. Dat het onderscheid tussen 
deze categorieën verre van ‘wederzijds uitsluitend’ is, en in de toekomst nog moeilijker zal 
worden, heeft alles te maken met de toenemende convergentie die we binnen elk van deze 
categorieën van technologieën konden vaststellen. Daar waar een bepaalde technologie 
vroeger één specifieke communicatie- of informatieverwerkingsfunctie tot doel had, stellen 
we vast dat alle technologieën hun ‘traditionele grenzen’ ontgroeien en zich meer en meer 
ook gaan lenen voor diensten en functies die traditioneel tot het domein van een andere 
technologie behoorden. Mobiele telefoons zijn bijvoorbeeld lang niet meer alleen het toestel 
om te bellen of te SMS’en. Zij functioneren nu ook als muziekspeler, agenda of digitale 
camera, en met de komst van de volgende generatie mobiele telefonie lijkt ook de 
convergentie met televisie een feit. De meest prominente exponent van deze 
convergentietrend is wellicht nog de zogenaamde ‘strijd om de huiskamer’. Vooral vanuit de 
tv- en (spel)computeromgeving stellen we een toename van initiatieven vast om de 
‘multimediaterminal van de toekomst’ te worden die de gebruiker moet toelaten alle digitale 
content centraler en efficiënter te beheren en consumeren.  
 
Naast een veranderde gebruiker (veeleisender, gefragmenteerder, veranderende leef- en 
uitgavepatronen, ...), stellen we in de hedendaagse ICT-omgeving dus vooral op het vlak van 
technologieën een trend vast waarin alsmaar sneller meer innovaties op ons afkomen die 
ook ingewikkelder worden omwille van hun hoge ‘convergentie’-karakter. Op technologisch 
vlak gaat het zelfs zo snel, dat het voor de gebruiker alsmaar moeilijker wordt om volgen. 
Lennstrand (1998a) stelt zich in dit verband dan ook de vraag ‘How come it goes so slowly 
when it goes so fast?’. Voor de consument is het immers niet evident meer om even snel mee 
te evolueren met wat technologisch allemaal mogelijk is en ook gerealiseerd wordt. In de 
praktijk zien we dit vertaald in een toenemend aantal falingen. De redenen voor dit falen zijn 
op het eerste zicht zeer divers (producttechnische tekortkomingen, geen content, verkeerde 
doelgroep, te dure prijszetting, slechte marketing, negeren van de opleiding van het 
verkoopspersoneel), maar het merendeel blijkt bij nader inzien toch tot een tweetal oorzaken 
terug te brengen. In eerste instantie (a) een gebrekkig gebruikersinzicht; en in tweede 
instantie - grotendeels ook als een gevolg van het eerste -, een (b) inefficiënte introductie- of 
marketingcommunicatiestrategie.  
 
Het gebrekkige gebruikersinzicht is aan de ene kant te wijten aan de traditionele ‘push’-
ingesteldheid waarin het verwerven van gebruikersinzicht min of meer overbodig 
beschouwd wordt; maar aan de andere kant ook aan het niet accuraat genoeg zijn van de 
gebruikte methodes of het niet voorhanden zijn van de geschikte methodes om het nodige 
gebruikersinzicht op een accurate manier te verwerven. Als gevolg heeft de 
marketing(communicatie) ook niet altijd de juiste input om een efficiënte strategie op te 
zetten, waardoor ook deze laatste vaak tekort schiet. Naast dit gebrekkige gebruikersinzicht 
falen deze strategieën verder ook vaak omwille van het feit dat deze strategieën zich nog al 
te vaak blijven baseren op marketingprincipes die niet meer opgaan in de huidige ICT-
omgeving (Hultink et al, 1999: 169). Dit laatste is voor een groot stuk te wijten aan de 
actiever geworden gebruiker. Hij/zij is vandaag veel actiever, individualistischer en 
veeleisender geworden, maar voelt zich tegelijkertijd ook vaak onzeker bij de ‘innovation-‘ en 
‘information overload’, waardoor hij/zij zich door de paradoxale eis van ‘Entertain me’ vs. 
‘Help me’ laat typeren. De gebruiker is dus veranderd ten opzichte van vroeger, en kan 
daarmee ook niet meer op dezelfde manier benaderd worden als vroeger. 
 
Concreet vertaalt zich dit vanuit de praktijk in een ‘dubbele nood’ met betrekking tot de 
introductie van ICT-innovaties: (1) in eerste instantie de nood aan beter gebruikersinzicht 
(Dholakia, Mundorf, Dholakia, 1996: 17; Lynn, Schnaars, Skov, 1999: 565; Cox, 2001: 437; 
Von Pierer, 2002: 177; Franke, Schreier, 2002: 226; Cox, Popken, 2002: 648; Montaguti, 
Kuester, Robertson, 2002: 21; Chen, Yu, 2002: 1, 13), en in (2) tweede instantie de nood aan 
effectievere marketingcommunicatiestrategieën voor het introduceren van ICT-innovaties 
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(Ashton, 2000: 25; Hultink et al, 2000: 6; Chan-Olmsted, Gershon, 2001: 281; Montaguti, 
Kuester, Robertson, 2002: 21).  
 
Eén van de ICT-innovaties waarvoor deze nood zich momenteel nadrukkelijk manifesteert, is 
digitale televisie. Vanuit de praktijk manifesteert er zich voor interactieve en digitale televisie 
onder meer een duidelijke nood aan inzicht in adoptie-intentie en ‘willingness-to-pay’ (De 
Vos, 2000: 88; Atkin et al, 2003: 159), of inzicht om het gefragmenteerde aanbod aan niche-
content beter te kunnen gaan ‘verpakken’ en aan te bieden (Sutherland, 1999c: 52; Zwerus, 
2001-01-23; Mundorf, Westin, 1996: 157). Naar aanleiding van de introductie van DTV in 
Vlaanderen werd de uitdaging voor Belgacom en Telenet als volgt geformuleerd: “Het echte 
marktpotentieel zit bij de groep gebruikers die iets slomer is op gebied van nieuwe 
technologie. Beide operatoren moeten dus een element naar voren brengen waarmee ze de 
consument achter die groep ‘early adopters’ kunnen binnenhalen “ (Meeus, 03/09/2005, De 
Morgen-Eco: 3). De invulling van het aanbod of de ‘juiste elementen’ vereisen een inzicht in 
het potentieel bij de verschillende potentiële adoptersegmenten. En ook voor de invulling 
van de communicatiestrategie is een gesegmenteerd inzicht in drempels en drijfveren nodig: 
‘Only by understanding people’s views on DTV and their fears and concerns will it be 
possible to put across the right messages and ensure that no one is ‘left behind’’ (Klein, 
Karger, Sinclair, 2004: 22). Maar ook voor de introductie van andere ICT-innovaties geldt in 
de hedendaagse ICT-omgeving evenzeer de uitdaging voldoende gesegmenteerd inzicht in 
‘benefits’ te verwerven om die op de juiste manier te kunnen communiceren (Ashton, 2000: 
25; Baldwin, Stevens McVoy, Steinfield, 1996: 16). Hawkes (2001: 16) formuleerde deze 
‘dubbele nood’ voor breedbandinternet; anderen voor mobiele telefonie (Meijer, Samuels, 
Terpstra, 2002: 1; Venkatesan, Kumar, 2002: 625; Heres, Mante-Meijer, Pires, 2002: 52).  
 
De nood aan beter en accurater gebruikersinzicht kadert in de evolutie van ‘push’ naar ‘pull’ 
(cf. infra), waarin de gebruiker meer op de voorgrond komt te staan (Chan-Olmsted, 
Gershon, 2001: 282; Van Riel, Lemmink, Ouwersloot, 204: 356). Niet alleen in functie van de 
detectie van de te communiceren argumenten, maar ook in functie van de product-
ontwikkeling. Brouwer-Jansse (1996: 149) en Mundorf en Westin (1996: 157) wijzen 
bijvoorbeeld op de ontwikkeling van ‘interfaces’ waarvoor de gebruiker meer centraal moet 
komen te staan in zogenaamde ‘user-centred design methods’; zoals Nokia die onlangs 
opzette (Meeus, 2005-06-06: 14). Ook een expertenbevraging in verband met de rollout van 
interactieve en digitale televisie in Europa wees uit dat de meeste praktijk-experten voor een 
meer ‘user-centric view of developing ITV’ pleitten, maar van de ‘concurrenten’ vreesden dat 
ze te weinig inzicht hebben in wat de gebruiker nu echt wil (De Vos, 2000: 66-67). Dit 
gebruikersinzicht moet prior-to-launch (Cox, Popken, 2002: 648; Herbig, Kramer, 1994: 47) en 
op een gesegmenteerde manier (Klein, Karger, Sinclair, 2004: 22) verworven worden. In 
verband met de nood aan een gesegmenteerd inzicht stellen Bouwman en Van Den Hoof 
(1996: 59) dat ‘User needs and tasks are important determinants of the success of new 
services such as networked multimedia applications. But these needs are not only hard to 
determine, they are also very diverse: in an age of growing segmentation and individuality, 
each person selects his/her own set of needs and interests in different areas, not necessarily 
mutually consistent”. Over de nood aan het ‘prior-to-launch’ verwerven van dat inzicht stellen 
Herbig en Kramer (1994: 47) dat ‘The capability of determining up front, before introduction, 
whether a product has a chance of success in the customer’s mind is becoming not merely 
critical but essential to the survival of the firm’. Alleen als er op voorhand meer inzicht kan 
worden verworven in het adoptiepotentieel, de needs, de wants, de drempels, de drijfveren 
en de ‘willingness-to-pay’ van de verschillende potentiële adoptersegmenten, kunnen 
effectievere marketing- en communicatiestrategieën voor de introductie van ICT-innovaties 
worden opgezet.  
 
Met deze scriptie stellen we ons dan ook tot doel een antwoord te zoeken op de dubbele 
vraag die uit deze ‘dubbele nood’ voortvloeit. Binnen het verdere bestek van deze scriptie 
gaan we op zoek naar een geschikte methode om prior-to-launch op een accurate en 
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betrouwbare manier een (gesegmenteerd) gebruikersinzicht te verwerven, alsook een 
geschikte manier om dat verworven inzicht in een efficiëntere marketingcommunicatie-
strategie te implementeren. 
 
In deel 4 gaan we op zoek naar een oplossing voor het eerste luik van de dubbele nood 
(beter gebruikersinzicht verwerven). In deel 6 gaan we op zoek naar een oplossing voor het 
tweede luik van die nood (betere introductiestrategie). Na dit tweede deel waarin we de ‘bril 
van de praktijk’ op hadden, bekijken we de ICT-diffusieproblematiek in het volgende deel (3) 
vanuit een meer theoretisch perspectief.  
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Deel 3 
Adoptie en diffusie van ICT-innovaties: de theorie 

3.1.  Inleiding 

owel in de theorie als in de praktijk bedient men zich met betrekking tot de adoptie en 
diffusie van ICT-innovaties van een lexicon waarin termen als ‘innovators’, ‘early adopters’ 

en ‘kritische massa’ centraal staan. Na de situatieschets van de hedendaagse ICT-omgeving, 
zijn we met dit derde deel bij een tweede situerende hoofdstuk aanbeland dat de bedoeling 
heeft het ruime theoretische kader achter adoptie en diffusie van ICT-innovaties te schetsen, 
waarin het aangehaalde lexicon zijn wortels heeft.  
 
Doorgaans wordt er in de literatuur van een tweetal invalshoeken of theoretische 
stromingen uitgegaan met betrekking tot de adoptie en diffusie van ICT-innovaties 
(Boczkowski, 2004: 255; Bouwman et al., 2002: 43; Lievrouw, 2002: 183): enerzijds het 
diffusionisme waarvan Rogers de grote bezieler is, en anderzijds de Social Shaping of 
Technologies (SST)-stroming waarvan het domesticatieperspectief van Silverstone en Haddon 
wellicht de meest bekende exponent is. Beide perspectieven hebben de ambitie de 
oorsprong en het gebruik van nieuwe technologieën te bestuderen. Daarbij wordt 
technologie onder meer gecontextualiseerd ten opzichte van menselijk gedrag, sociale 
relaties en cultuur; en neemt de informatieflow en de rol van communicatie een centrale rol 
in (Lievrouw, 2002: 184). Beide perspectieven hebben dus zeker hun raakvlakken, maar 
worden vooral rechtlijnig tegenover elkaar geplaatst omwille van hun verschillende 
(deterministische) invalshoeken. Aanvankelijk was vooral het technologisch deterministische 
diffusionisme (technology shapes society) dominant, maar vanaf de late jaren ’80 kende de 
maatschappelijk deterministische SST-stroming (society shapes technology) een sterke 
ontwikkeling. Recentelijk manifesteert zich ook een meer gematigde interactionistische 
denkpiste die zich als een middenweg tussen beide determinismen profileert. 
 
In de meeste gevallen wordt er echter nog van de dualiteit van stromingen uitgegaan: 
‘diffusionisme’ vs. ‘SST’. De positionering van beide stromingen gebeurt daarbij niet altijd 
even correct. Aan de hand van het onderscheid tussen ‘adoption-diffusion’ en ‘use-diffusion’ 
trachten we het speelveld van beide stromingen duidelijker af te bakenen, en 
verantwoorden we ook onze eigen keuze voor het diffusionisme als achtergrond voor deze 
scriptie. Dit houdt echter niet in dat wij het diffusionisme en zijn assumpties ook 
onvoorwaardelijk overnemen. Bij de toelichting van dit diffusionisme gaan we uitgebreid in 
op de aanvullingen van zowel Rogers als diverse andere auteurs; en besteden we ook ruim 
aandacht aan de kritiek op het diffusionisme. Meer nog, in een aantal punten van deze kritiek 
ligt ook de oorsprong van één van de doelstellingen van deze scriptie. De sterk veranderde 
ICT-omgeving (cf. deel 2) doet immers de vraag rijzen wat de ‘traditionele diffusionistische 
assumpties’ nog waard zijn in de huidige ICT-omgeving. Eén van de centrale doelstellingen 
betreft dan ook de vraag ‘in welke mate de traditionele diffusionistische assumpties omtrent 
ICT-diffusie nog gelden in de hedendaagse ICT-omgeving’. In dit derde deel behandelen we 
die vraag vooral op het vlak van het diffusiepatroon (doelstelling 1.a). Voor de assumpties 
inzake adopterprofielen en adoptiedeterminanten verwijzen we naar de delen 4A, 4B en 5. 
 
Na een eerste afbakening van de kernbegrippen ‘innovatie’, ‘adoptie’ en ‘diffusie’ (3.2.) staan 
we uitgebreid stil bij de theoretische situering van het diffusionisme, de kritiek op het 
diffusionisme en de recentere SST- en interactionistische stromingen (3.3.). Binnen het 
diffusionisme gaan we in op de concepten en assumpties die tot op vandaag algemeen 
gebruikt zijn, en de fundamenten van deze stroming uitmaken. In het licht van onze 
doelstelling om na te gaan wat de traditionele theorie of diffusionistische assumpties nog 
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waard zijn in de huidige ICT-omgeving, gaan we vervolgens in op de confrontatie van 
theorie versus praktijk inzake het klokvormige diffusiepatroon (3.4.). Daarna wordt in het 
stukje rond ‘innovatie-ontwikkelingsprocessen’ (3.5.) het ‘voortracé’ belicht dat de eigenlijke 
adoptiebeslissing en diffusie vooraf gaat; en gaan we met het ‘push vs. pull debat’ in op de 
ruimere context waarin zowel de theorie rond de innovatie-ontwikkeling als de 
adoptiebeslissing en diffusie te kaderen vallen. Hierbij stellen we opnieuw het toegenomen 
belang van gebruikersinzicht vast; alsook de evolutie naar een soort van ‘uitmiddeling’ van 
extremen. In plaats van het denken in termen van ofwel technologisch (diffusionisme), ofwel 
maatschappelijk (SST) determinisme; lijkt de realiteit ergens tussenin te liggen. In plaats van 
ofwel push ofwel pull, lijkt de ideale weg ergens tussenin te liggen. Niet alleen op het vlak 
van de technologieën stellen we dus een duidelijke convergentietrend vast, maar ook op vlak 
van de theorie. 

3.2.  Afbakening kernbegrippen 

et de titel ‘Adoptie en diffusie van ICT-innovaties’ onderscheiden we een drietal 
kernbegrippen: (ICT)-innovaties, adoptie en diffusie. Aangezien de afbakening van deze 

concepten in de literatuur niet altijd even duidelijk en consistent is (Henten, Falch, Tadayoni, 
2004: 132), vatten we dit hoofdstuk aan met een concrete toelichting van deze begrippen.  

3.2.1.  Innovatie 

n het vorige hoofdstuk bakenden we reeds het ICT-begrip af, maar daarmee is nog niet 
duidelijk wat precies onder een ICT-innovatie dient te worden verstaan. Daarvoor is ook 

een concrete afbakening van het innovatie-begrip nodig. Omwille van een diversiteit van 
invalshoeken, categorisaties en criteria ontbreekt het in de literatuur vaak aan de nodige 
consistentie (Gatignon, Robertson, 1989: 8; Henten, Falch, Tadayoni, 2004: 133; Garcia, 
Calantone, 2002: 110). In onderstaande paragrafen hebben we daarom aandacht voor de 
voornaamste dimensies van de innovatie-definiëring met de bedoeling tot een eigen 
werkdefinitie van het kernbegrip van deze scriptie te komen. 
 
In eerste instantie moeten we een onderscheid maken tussen de concipiëring van ‘innovatie 
als een proces’ en ‘innovatie als een product’. Met de procesmatige innovatiedefinities 
hebben we het over ruime definiëringen van innovatie als een uitvindings-, ontstaans-, en 
ontwikkelingsproces zoals die van Jorde en Teece (1990: 76): ‘Innovation is the search for 
and the discovery, development, improvement, adoption and commercialization of new 
processes, new products and new organizational structures and procedures’. Met de 
concrete focus op ICT-innovaties, gaat onze aandacht niet zozeer uit naar dergelijke 
procesinnovaties, maar vooral naar productinnovaties. Bij de toelichting van het theoretische 
kader en het innovatie-ontwikkelingsproces komen we verder in dit hoofdstuk wel nog terug 
op wat men met ‘innovatie als een proces’ bedoelt.  
 
Taalkundig ligt de oorsprong van het ‘innovatie’-begrip in het Latijnse ‘innovare’ of ‘het 
maken of introduceren van iets nieuws in vergelijking met het reeds bestaande’ (Bessant, 
2003: 761). Ook de definitie van Rogers (1995: 11): ‘An innovation is an idea, practice or 
object that is perceived as new by an individual or other unit of adoption’, maakt duidelijk dat 
het met het innovatiebegrip in eerste instantie om ‘iets nieuw’ gaat. Net zoals het ganse 
diffusionisme niet louter op het technologiedomein van toepassing is in vergelijking met de 
andere theoretische stromingen (cf. infra), blijft ook Rogers’ innovatiedefinitie zeer vaag en 
algemeen, en zeker niet beperkt tot het technologiedomein – laat staan het ICT-domein. Een 
definitie die wel al specifieker op ‘technologische innovaties’ gericht is, is die van het 
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OECD107: ‘technological innovation occurs when a new or changed product is introduced to 
the market, or when a new or changed process is used in commercial production.’ (Souitaris, 
2003: 513). Deze afbakening is illustratief voor het feit dat niet alleen de (1) 
‘nieuwheidsdimensie’, maar ook de (2) commercialisering of introductie een vaak 
terugkerende dimensie is voor de innovatie-afbakening (Goldsmith, Hofacker, 2003: 322). 
 
(1) In eerste instantie gaat het met innovaties om ‘iets nieuw’. Maar vanaf wanneer is iets 
nieuw? Moet het dan om compleet nieuwe producten of paradigma’s gaan (bv. mobiele 
telefonie), of zijn aanpassingen aan reeds bestaande producten ook nieuw (bv. trilfunctie 
voor mobiele telefoon)? Een eerste innovatiedimensie waar we ons over buigen, is het 
‘nieuwheidskarakter’ of de ‘innovativiteit’ van nieuwe producten of technologieën. ‘Nieuw’ 
kan, afhankelijk van de context, verschillende betekenissen hebben: nieuw in de zin van ‘niet 
eerder gezien’, ‘’vers’ van de producent’, ‘recent’, .... Objectief valt deze nieuwheid of 
innovativiteit moeilijk te bepalen, aangezien het niet alleen afhankelijk is van karakteristieken 
van het product of de technologie, maar ook van de gebruiker (Blythe, 1999: 419). 
Niettegenstaande een product een objectieve mate van innovativiteit kan bezitten, hangt het 
grotendeels van de attitudes en de vorige ervaringen van de consument af of het product als 
een innovatie gecatalogeerd wordt door die gebruiker. De innovatiedefiniëring is dus in 
grote mate afhankelijk van individuele perceptie of subjectiviteit:  
 
“An innovation is a new product or service which is perceived by consumers within a market 

segment at that point in time to have effects upon established consumption patterns. A 
continuum of innovation exists from continuous (minor effects on consumption patterns) to 

discontinuous (creation of new consumption patterns).” (Gatignon, Robertson, 1989: 16) 
 
Net als de eerder gegeven definitie van Rogers (1995: 11; 1983: 11) alsook diverse anderen 
(Lowrey, 1991: 645; Fichman, 1992: 2; Sameer, 1999: 2; Brown, 1992: 62; Bouwman et al., 
2002: 19; Walker, Jeanes, Rowlands, 2002: 203), wijst bovenstaande definitie op de 
individuele perceptie- of subjectiviteitsdimensie van de ‘nieuwheid’ van een innovatie. Een 
innovatie is pas een innovatie voor een bepaalde consument wanneer die ook als dusdanig 
gepercipieerd wordt door die persoon (Punie, 2004: 177). Eenzelfde product kan voor de 
één dus wel een innovatie zijn, terwijl dat voor de ander niet het geval is. Twee verschillende 
personen kunnen ook om totaal verschillende redenen iets een innovatie vinden. In wezen is 
de bepaling of iets al dan niet een innovatie is, dus een individuele subjectieve 
aangelegenheid. Omdat een individuele bepaling van deze innovativiteit praktisch gezien 
echter niet evident is, lijkt het marktsegment-perspectief van Gatignon en Robertson hierbij 
‘realistischer’: “there is value in the idea that an innovation may be defined by market 
segment judgment and not simply that an idea may be an innovation if it is new to a 
particular individual” (Gatignon, Robertson, 1989: 13). We mogen niet uitgaan van een 
ingesteldheid waarin iets 100% wel of niet als een innovatie voor een bepaalde markt kan 
beschouwd worden. Er zullen steeds segmenten zijn waarvoor een nieuwe technologie 
interessanter is dan voor andere. Zowel naar conceptualisering van het begrip toe, als op 
marketingvlak kan er dan wel rekening gehouden worden met de subjectieve 
verscheidenheid op segmentniveau. Op individueel niveau zou dat minder haalbaar zijn.  
 
Deze subjectiviteitsdimensie geldt echter enkel wanneer het innovatiebegrip gedefinieerd 
wordt vanuit het standpunt van de gebruiker. Vanuit het standpunt van de aanbieder valt 
het innovatiebegrip ‘objectiever’ af te bakenen (obv productlijnen, ontwikkelingskosten- of 
inspanningen, ...). Wanneer beide perspectieven (aanbieder en gebruiker) tegenover elkaar 
worden uitgezet, levert dat een raster met negen kwadranten op, waarin door de meeste 
auteurs (Goldsmith, Foxall, 2003: 322; Crawford, Di Benedetto, 2000: 11; Dodgson, 2000: 85; 
Guiltinan, 1999: 511; Cooper, 1993) een vijftal types van ‘nieuwheid’ worden onderscheiden 
(cf. figuur). ‘New-to-the-world products’ zijn de echte uitvindingen die zowel voor de 
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aanbieder als de gebruiker zeer nieuw zijn. Toen de eerste Laserprinter (HP) op de markt 
werd gebracht, was dat bijvoorbeeld een innovatie voor zowel het bedrijf als de markt. 
Aanpassingen aan die laserprinter, of andere bedrijven die ook met laserprinters op de markt 
komen (IBM), houden een andere graad van ‘nieuwheid’ in. Wanneer een andere aanbieder 
(ander merk) later ook met een laserprinter op de markt komt, is dat wel een innovatie voor 
die aanbieder, maar niet meer voor de gebruiker (New product lines). Uitbreidingen aan 
bestaande producten kunnen wel nog innovatief zijn voor beide partijen, maar toch al een 
stuk minder. Ook de strategie van Windows, waarbij besturingsprogramma’s en Office-
pakketten zeer geregeld vernieuwd worden, valt te kaderen binnen een specifiek segment 
van nieuwe producten (nl. behoorlijk nieuw voor de aanbieder, weinig innovatief voor de 
gebruiker: Improvements to existing products). ‘VoIP’ is dan weer een voorbeeld van een 
herpositionering. De technologie bestond reeds langer en wordt ook reeds een tijdje 
‘onzichtbaar’ gebruikt, maar wordt door de herpositionering naar de residentiële gebruiker 
toe, door deze laatste toch als een innovatie gepercipieerd. Ook de markt van de 
‘videogames’ is een markt die al verschillende herpositioneringen of herdefiniëringen heeft 
ondergaan (Sternberg, Pretz, Kaufman, 2003: 158).  
 
Figuur: Verschillende categorieën van ‘nieuwheid’ voor een nieuw product (Cooper, 1993, in 
Dodgson, 2000: 85) 
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Het gebruikersperspectief dat we voor deze scriptie hanteren, laat ons toe in bovenstaande 
tabel vooral de zes cellen aan de rechterkant van de tabel als innovaties beschouwen. We 
hebben het dan vooral over de (1) ‘new-to- the world’ producten (bv. laserprinter zonder 
onderscheid te maken naar merk HP of IBM, digitale televisie, draagbare MP3-speler), maar 
ook de (2) toevoegingen aan bestaande producten en productlijnen (bv. camera in gsm, 
DVD in spelconsole) en de (3) minder vaak voorkomende herpositioneringen (bv. VoIP, Sony 
PSX).  
 
Het maakt dus een groot verschil vanuit welk perspectief een innovatie gedefinieerd wordt. 
Naast het perspectief van de aanbieder en de gebruiker, kan ook een wereld- of een 
academisch perspectief worden ingenomen (Garcia, Calantone, 2002: 113) (cf. tabel ‘new 
to’); maar voor deze scriptie nemen we duidelijk het perspectief van de gebruiker in. De 
subjectiviteit van dit perspectief maakt het er wel niet makkelijker op de nieuwheid of 
innovativiteit van een nieuwe technologie op een objectieve manier te bepalen. In een 
poging deze nieuwheid toch in zekere zin te operationaliseren of objectief meetbaar te 
maken, hanteren Goldsmith en Foxall (2003: 323) of Blythe (1999: 419) karakteristieken als 
‘recentheid’, ‘originaliteit’ of ‘(on)gelijkheid’ in termen van het verschil met bestaande en 
vertrouwde zaken. Op basis van literatuuronderzoek (21 bronnen) vonden Garcia en 
Calantone (2002) in dit verband zelfs 17 verschillende criteria om te bepalen of iets al dan 
niet een innovatie is (cf. tabel, rechterkolom ‘new what’): 
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Tabel: Newness factors (Garcia, Calantone, 2002: 113) 
 

NEW TO: NEW WHAT: 
- New to the world 
- New to the industry 
- New to scientific community 
- New to the market(place) 
- New to the firm 
- New to the customer 
 
 

- New technology 
- New product line 
- New features/benefits 
- New product design 
- New process 
- New service 
- New competition 
- New customers 
- New customer need 
- New consumption patterns 
- New uses 
- New improvement/changes 
- New development skills 
- New marketing/sales/distribution skills 
- New managerial skills 
- New knowledge 
- New quality/benefits 

 
In het licht van het ingenomen gebruikersstandpunt zijn slechts zeven van deze factoren 
relevant (geel gearceerd in tabel). Ofwel wordt de gebruiker met een volledig nieuwe 
technologie geconfronteerd (bv. UMTS), ofwel worden via bestaande technologieën nieuwe 
diensten, features, benefits (bv. MMS) of andere verbeteringen en veranderingen (bv. 
mosselschelpdesign, kleinere batterij) mogelijk, waardoor aan bepaalde noden wordt 
tegemoet gekomen en waardoor nieuwe gebruiken en consumptiepatronen ontstaan (bv. 
nieuwe creatieve gebruikstoepassingen voor MMS). Bij de toelichting van het ‘innovatie-
concept’ binnen het kader van het diffusionisme komen vooral de dimensies ‘new service’ en 
‘new technology’ naar voor om een aantal belangrijke types van innovaties van elkaar te 
onderscheiden. 
 
(2) Objectief wellicht makkelijker vast te stellen dan het ‘nieuwheidskarakter’ van een 
innovatie, is de commercialiseringsdimensie van dat concept. In zijn ‘algemene’ 
innovatiedefinitie geeft Rogers te kennen dat ook ‘een idee’ reeds als een innovatie kan 
worden beschouwd, zonder dat dat in een concreet gecommercialiseerd product is 
uitgemond. In tegenstelling tot deze algemene innovatiedefinitie is de eigenlijke introductie 
of commercialisering van de innovatie voor heel wat anderen (Carayannis, Gonzales, Wetter, 
2003: 115; Souitaris, 2003: 513; Jorde, Teece, 1990: 76; Goldsmith, Foxall, 2003: 322; 
Freeman, Soete, 1997) wel een voorwaarde om van een innovatie te kunnen spreken. Een 
innovatieproces kan pas in een innovatieproduct uitmonden wanneer dat laatste ook 
effectief gecommercialiseerd en geïntroduceerd wordt. Voor Carayannis, Gonzales en Wetter 
(2003: 115) moet die commercialisering zelfs met een ‘happy end’ aflopen om van een 
innovatie te kunnen spreken. Ook voor Sandberg (2002: 187) is een innovatie ‘something 
that is invented for the first time and is a commercial succes’. De hoge falingspercentages 
voor nieuwe ICT maken dat dit wellicht een iets te strikte definiëring is. Persoonlijk achten wij 
de commercialisering wel een voorwaarde om van een innovatie te spreken, maar mag het 
succes geen criterium zijn om van een innovatie te spreken. Pas wanneer een nieuwe 
technologie echt op de markt is gebracht en de gebruiker echt toegang heeft tot die nieuwe 
technologie kan hij zijn eigen subjectieve waarde-oordeel gaan vellen, en bepalen of de 
innovatie voor hem een zeker ‘nieuwheidskarakter’ heeft en bijgevolg een innovatie is. Van 
een idee of productconcept kan een individuele consument hoogstens zeggen of hij/zij het 
interessant/innoverend vindt, maar daarvoor wordt hij niet voor de keuze gesteld een 
adoptiebeslissing te nemen en de nieuwe technologie al dan niet in zijn consumptiepatroon 
te integreren. Introductie of commercialisering is dus een noodzakelijke voorwaarde om van 
een innovatie te spreken. Zolang dat niet het geval is, kunnen we slechts van een uitvinding 
(invention) spreken (Garcia en Calantone, 2002: 112).  
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Net als de Latijnse betekenis van het ‘innovare’-begrip en de ganse dimensie van het 
nieuwheidskarakter, maakt ook de definitie van Gatignon en Robertson (1989: 16) duidelijk 
dat er een zekere discontinuïteit moet zijn om van een innovatie te spreken, en dat niet alle 
innovaties in eenzelfde mate innovatief, nieuw of discontinu zijn. Gatignon en Robertson 
hebben het daarom over een continuum van continue naar discontinue innovaties. 
‘Continue innovaties’ zijn dan innovaties die een minimale impact op de consumptiepatronen 
hebben (bv. SMS’en met woordenboek-functie), daar waar ‘discontinue innovaties’ een 
compleet nieuw consumptiepatroon impliceren (bv. aanschaf van eerste gsm). Ook de 
discontinue of disruptieve ‘impact op het consumptiepatroon’ is dus voor sommigen 
(Gatignon, Robertson, 1989: 16; Sandberg, 2002: 184, 187; Garcia, Calantone, 2002) een 
criterium om innovaties te definiëren. Deze veronderstelling van een ‘impact op het 
adoptiepatroon’ om van een innovatie te kunnen spreken, gaat al een stuk verder dan de 
commercialiseringsvoorwaarde; en komt zelfs in de buurt van de voorwaarde dat de 
commercialisering ook succesvol moet zijn om van een innovatie te kunnen spreken (cf. 
supra). Succesvolle adoptie is immers een voorwaarde om een impact op het 
consumptiepatroon te kunnen hebben. Net zoals het succes van de commercialisering voor 
ons geen criterium voor innovatie-afbakening is, is ook de discontinue impact op het 
consumptiepatroon voor ons geen noodzakelijke voorwaarde om van een innovatie te 
kunnen spreken. Van digitale televisie is het bijvoorbeeld nog lang niet duidelijk welke de 
impact zal zijn op het tv-consumptiepatroon van de Belg, maar het is in ieder geval een 
innovatie voor een groot deel van die Belgen. DTV heeft wel het potentieel om een impact 
op het consumptiepatroon te hebben (bv. met applicaties als ‘time shifting’), maar of dat in 
de praktijk ook zo zal zijn, is nog lang niet duidelijk.  
 
Met de dichotomie van continue vs. discontinue innovaties is wellicht ook meteen de meest 
gebruikte categorisatie van innovaties aangehaald. Discontinue innovaties zijn innovaties 
waarvan de introductie een grote verandering in gedrag/consumptiepatroon teweeg 
brengt, en naar aanvaarding toe een aantal specifieke drempels impliceert (bv. overgang van 
2G naar 3G mobiele telefonie). Continue innovaties houden gewoon een ‘upgrade’ (van 
diensten of hardware) in zonder dat daarbij een verandering in het gedrag vereist wordt 
(Robertson, 1967: 15; Damanpour, 1991: 560-561; Neuendorf, Atkin, Jeffres, 1998: 91; 
Sandberg, 2002; O’Connor, 1998: 152; Crawford, Di Benedetto, 2000: 367). Wanneer Dell 
snellere processing- of verwerkingstijden, of een grotere opslagcapaciteit belooft, dan zijn dat 
- voor de gebruiker - continue innovaties. Wanneer Dell plotseling op een ander 
besturingsprogramma zou overschakelen, zou dat een discontinue innovatie zijn, omdat dat 
een incompatibiliteit met de bestaande software (en dus ook een grote impact op het 
consumptiepatroon) impliceert. Wanneer Sony scherper en beter beeld belooft voor zijn tv-
schermen, dan zijn dat continue innovaties. HDTV is daarentegen al een discontinue 
innovatie, omdat dat niet compatibel is met de bestaande omroepstandaarden, en HDTV 
nieuwe vormen van programmatie vereist (Moore, 1999a: 9). Door het ‘ingrijpender’ karakter 
kenmerken discontinue innovaties zich vaker door een trager diffusiepatroon (Sandberg, 
2002: 188).  
 
Traditioneel geldt de ICT- of high tech-markt als een markt die zich in vergelijking met andere 
markten door een relatief groot aandeel discontinue innovaties kenmerkt108 (Moore, 1999a: 
10; 1999b: 4). De toenemende convergentie maakt het onderscheid tussen continue en 
discontinue innovaties er echter niet makkelijker op. Samen met de toenemende 
liberalisering en concurrentie, leerden we dat deze convergentie tot een soort van 
innovatiespiraal leidt waarin men - vanuit de continue drang zich van de concurrentie te 
moeten differentiëren - alsmaar meer op features en incrementele innovaties gaat 

                                                      
108 Lange tijd werd ook aangenomen dat discontinue technologische innovaties meer door de Amerikanen 
geïnitieerd werden, en de Japanners zich meer tot de ‘me too’-producten beperkten (Lynn, Morone, Paulson, 
1996: 9). In de hedendaagse ICT-omgeving hebben Japanners als Sony en Toshiba ondertussen ruimschoots 
aangetoond dat die ‘wetmatigheid’ niet meer opgaat ...  
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concurreren (cf. deel 2) (Veryzer, 2003: 847; Henten, Falch, Tadayoni, 2004: 151; Thölke, 
Hultink, Robben, 2001: 3; Samuelsson, 1996: 24). De ICT-markt blijft met andere woorden wel 
een markt met voldoende discontinue innovaties, maar die dreigen vaak ‘ondergesneeuwd’ 
te raken onder het grote aanbod continue of incrementele innovaties. In competitieve 
markten als die van de ICT blijft het ook een ‘ongeschreven wet’ dat de echte voordelen 
(voor de supply-side) van discontinue innovaties moeten komen, maar dat incrementele 
innovaties noodzakelijk zijn om een leiderschap te behouden (Lynn, Morone, Paulson, 1996: 
10; Kaplan, 1999: 16; Kumar, Scheer, Kotler, 2000: 138). Denken we maar aan de manier 
waarop Sony of Apple hun leidersposities in de markten van de spelconsoles of de MP3-
spelers handhaven. 
 
Maar de ‘continue vs discontinue innovatie’-categorisatie is zeker niet de enige. De 
innovatieliteratuur telt immers een zeer grote verscheidenheid aan taxonomieën ter 
categorisering van innovaties op basis van verschillende karakteristieken (Carayannis, 
Gonzalez, Wetter, 2003: 115). Onder meer op basis van het werk van Garcia en Calantone 
(2002: 117) kunnen we hieromtrent het volgende overzicht geven: 

 
 Dichotome categorisatie:  - continu/discontinu 

- instrumental/ultimate 
- variations/reorientations 
- true/adoption 
- original/reformulated 
- innovations/reinnovations 
- radical/routine 
- evolutionary/revolutionary 
- sustaining/disruptive 
- really new/incremental 
- breaktrough/incremental 
- radical/incremental  
 

 Triadische categorisatie : - low/moderate/high innovativeness 
- incremental/new generation/radically new 
 

 Tetra-categorisatie:  - incremental/modular/architectural/radical 
- niche creation/architectural/regular/revolutionary 
- incremental/evolutionary market/evolutionary 
technical/radical  
- incremental/market breakthrough/technological 
breakthrough/radical 
- incremental/architectural/fusion/breakthrough 
 

 Vijf categorieën:  - systematic/major/minor/incremental/unrecorded 
 

 Acht categorieën:  - reformulated/new parts/remerchandising/new  
    improvements/new 

 products/new user/new market/new customer 
- replication/redefinition/forward incrementation/advance 
forward incrementation/redirection/reconstruction/ 
reinitiation/integration 

 
Het merendeel zijn dichotome categorisaties die teruggaan op de opsplitsing tussen 
continue en discontinue innovaties. Vaak gebruikte synoniemen voor de continue innovaties 
zijn ‘incrementele innovaties’, ‘evolutionary innovations’ of ‘sustaining innovations’. Als 
synoniemen voor ‘discontinue innovaties’ hebben we dan ‘radical’, ‘disruptive’, 
‘revolutionary’, ... . Andere categorisaties vonden we onder meer bij Rothwell en Gardiner 
(1988); Kleinschmidt en Cooper (1991), Abernathy en Clark (1985), Utterback (1996), ... ; 
maar een volledig overzicht van deze categorisaties zou ons te ver doen uitweiden. Het is 
ook niet onze bedoeling tot een sluitende typologie te komen, maar enkel tot een duidelijke 
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werkdefinitie van het innovatiebegrip. Bovenstaand overzicht maakt wel duidelijk dat een 
deel van de inconsistentie en incongruentie met betrekking tot de innovatiedefinitie ook te 
wijten is aan de veelheid aan categorisaties. Deze maken een vergelijking van studies en 
theorieën vaak onmogelijk. Illustratief hiervoor is het voorbeeld van de ‘Canon laser 
photocopier’, die digitale signalen produceerde die digitaal konden worden verwerkt, 
opgeslagen en doorgestuurd naar een netwerk van printers. In tegenstelling tot de analoge 
signalen van zijn voorgangers, die het functioneren in een netwerk onmogelijk maakten, was 
dit een heuse vernieuwing. In de typologie van Utterback alvast genoeg om het als een 
radicale innovatie te bestempelen. Voor Rothwell en Gardiner zal deze technologie al heel 
wat minder radicaal zijn, omdat het in feite om een herwerking van een bestaande innovatie 
gaat. Voor Kleinschmidt en Cooper is dit vervolgens een ‘moderate innovation’, en voor 
Abernathy en Clark een ‘regular innovation’. 
 
(Dis)continuïteit en het categoriseren van innovaties zijn duidelijk relatieve of subjectieve 
aangelegenheden die afhankelijk blijven van het uitgangspunt. Eenzelfde innovatie zal voor 
de één steeds radicaler zijn dan voor de ander. Wat voor de één een disruptieve innovatie is, 
zal voor iemand anders eerder incrementeel zijn. Met betrekking tot deze typologieën is het 
dan ook niet onze bedoeling een generaliserende consensus voorop te schuiven. Voor de 
definiëring van een ICT-innovatie daarentegen pogen we dat wel te doen. 
 

Een ICT-innovatie is een recent geïntroduceerde of geherpositioneerde ICT, aanpassing of 
uitbreiding van die technologie, of een op die technologie gebaseerde dienst; die op het 
moment van introductie of de recente periode daarna door het merendeel van één of 
meerdere marktsegmenten - eventueel om verschillende redenen - gepercipieerd wordt als 
interessant, vernieuwend en verschillend van de zaken waar men tot dan toe mee 
vertrouwd was.  

3.2.2.  Adoptie 

et betrekking tot de afbakening van het adoptie- en diffusiebegrip bestaat er minder 
onduidelijkheid in de literatuur. Daar waar diffusie voor de algemene verspreiding van 

de innovatie op het geaggregeerde of macroniveau van het sociaal systeem staat, slaat 
adoptie op de aanvaarding van de innovatie op het individuele of gedesaggregeerde 
microniveau (Goldsmith, Foxall, 2003: 321; Pedersen, 2003: 3; Mahajan, Peterson, 1979: 127-
128). 
 
Het mag dan wel duidelijk zijn dat adoptie voor de ‘aanvaarding’ van een innovatie staat, 
maar wanneer is dan precies sprake van aanvaarding? Spreken we van adoptie van zodra 
een gebruiker een innovatie aanschaft, of moet hij die ook daadwerkelijk gebruiken om echt 
van adoptie te kunnen spreken? Sedert de opkomst van de kritiek op het diffusionisme en 
daarmee gepaard gaand ook de opkomst van stromingen als het domesticatieperspectief, 
stellen we in ieder geval vast dat alsmaar meer auteurs (Vrechopoulos, Siomkos, Doukidis, 
2001: 2; Punie, 2000: 23; Sameer, 1999: 6; Gatignon, Robertson, 1989: 47-48) ook het 
gebruik als voorwaarde gaan stellen. Sameer (1999: 6) stelt bijvoorbeeld duidelijk dat 
‘Acceptance and regular use of an innovation is called adoption’. In het licht van het 
‘totaalplaatje’ van het diffusie- en aanvaardingsproces is de incorporatie van het ‘gebruik’ 
zonder meer noodzakelijk. Voor ons is dat een te brede focus109. Wij zijn uitsluitend 
geïnteresseerd in de aanvaarding in termen van de ‘adoptiebeslissing’, en dus een minder 
‘strenge’ afbakening van het adoptiebegrip. Ook innovaties of applicaties die wel worden 
aangeschaft, maar niet gebruikt (bv. WAP, GPRS), beschouwen wij als adoptie. In de zomer 
van 2003 schatte Mobistar het aantal verkochte MMS-telefoons bijvoorbeeld op 50000 (N.N., 

                                                      
109 In het licht van ons uitgangspunt (falende adoptie) en doel (betere strategie om mensen tot een positieve 
adoptiebeslissing te brengen).  

M 
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2003-10-23). Slechts de helft daarvan zou ook die dienst hebben geactiveerd en slechts 
10000 zou die ook actief gebruiken. Dit maakt dat we eigenlijk al een onderscheid tussen 
een drietal soorten adopters kunnen maken: (1) adopters van de MMS-telefoon, (2) adopters 
van het telefoontoestel die ook de MMS-dienst activeerden, en (3) adopters die de MMS-
dienst niet alleen activeerden maar ook regelmatig gebruiken. Volgens de definitie van 
Sameer (1999) en co. zou enkel deze derde groep dan als ‘adopters’ kunnen worden 
gedefinieerd: 10000 adopters. Voor ons is in alledrie de gevallen sprake van adoptie. In plaats 
van 10000 adopters, zijn er vanuit ons (diffusionistisch) uitgangspunt 50000 adopters van de 
MMS-telefoon en 25000 van de MMS-dienst.  
 
Verder moeten adoptie en gebruik ook onderscheiden worden van de ‘toegang’ tot de 
innovatie (Haddon, 2004: 6). Binnen het gebruik van ICT’s wijst Haddon (2004: 15) immers 
ook op het onderscheid tussen effectief bezit van die ICTs (possession), en gewoon toegang 
(access) tot die ICTs. Het is immers perfect mogelijk dat iemand toegang heeft tot een 
bepaalde technologie en/of dienst, en die ook daadwerkelijk gebruikt, zonder dat hij/zij die 
technologie ook daadwerkelijk in zijn bezit heeft (bv. moviebox). Om van adoptie te kunnen 
spreken, moet sprake zijn van persoonlijk bezit en toegang. We spreken pas van adoptie 
wanneer het om een individuele en persoonlijke beslissing gaat om de innovatie zelf aan te 
schaffen. Regelmatig gebruik of incorporatie in het dagelijkse leven is voor ons geen 
criterium.  
 
Deze ‘beperkte adoptiedefinitie’ tot de loutere ‘aanschaf’ van de innovatie, heeft ook het 
voordeel een makkelijk onderscheid tussen ‘adopter’ en ‘niet-adopters’ te kunnen maken. 
Iemand is een adopter wanneer hij een positieve adoptiebeslissing maakte en de innovatie 
aanschafte. Indien adoptie niet louter als de ‘aanschaf’ zou beschouwd worden, maar ook als 
het ‘gebruik’, komt de klassieke opdeling ‘adopters’ vs. ‘niet-adopters’ of ‘adopters’ vs. 
‘rejectors’ op de helling te staan. Deze tweedeling moet dan immers met tenminste één 
adoptercategorie worden uitgebreid voor de mensen die de innovatie wel aanschaften, 
maar niet gebruiken. Als daarbij ook nog eens rekening gehouden wordt met de ‘mate van 
gebruik’ dienen misschien wel nog meer categorieën te worden onderscheiden.  
 
Bij de afbakening van het innovatieconcept wezen we op de ‘nieuwheidsdimensie’ en de 
diversiteit van criteria waarop deze nieuwheid betrekking kan hebben. Van al deze criteria 
zijn ‘nieuwe diensten of toepassingen’ en ‘nieuwe technologie’ veruit de belangrijkste om 
een aantal verschillende adoptiesituaties te onderscheiden. Sommigen (Dejonghe, 2004: 80; 
Bouwman, Hammersma, Peeters, 1994: 29; Bouwman, Christoffersen, Ohlin, 1992: 167; 
Bouwman, Van Den Hooff, 1996: 48; Ziamou, 2002: 366) onderscheiden op basis van deze 
twee criteria een aantal verschillende vernieuwings- of adoptieprocessen. Dejonghe 
onderscheidt er bijvoorbeeld vier (cf. figuur). Niettegenstaande Dejonghe deze vierdeling 
vooral gebruikt om een onderscheid te maken in de rationele vernieuwingsprocessen na de 
eerste adoptie door de speelvogels of innovators, valt deze volgens ons ook gerust te 
extrapoleren naar het ganse diffusieproces.  
 
Een ICT-innovatie kan dus vernieuwend zijn op twee niveaus: een innovatie kan functioneel 
innoverend zijn, in de zin dat het een nieuwe functie aanbiedt aan de gebruiker, maar kan 
ook proces-innoverend zijn, in de zin dat de nieuwe technologie de gebruiker een nieuw 
proces aanreikt om een bepaalde taak uit te voeren (Dejonghe, 2003-06-25). Gecombineerd 
leveren deze twee dimensies onderstaand kwadrant, waarin de volgende vier 
adoptiesituaties kunnen worden onderscheiden: 
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Bron: Dejonghe, De Bens (2004: 80) 

 
1. Stagnatie: bestaande toepassing met bestaande technologie: situatie waarbij wel een 

ICT-innovatie wordt geadopteerd, maar waarbij alles in principe bij het oude blijft: de 
gebruiker wordt noch met nieuwe functionaliteiten, nog met nieuwe processen 
geconfronteerd. We hebben het dan bijvoorbeeld over de adoptie van een nieuw gsm-
toestel (gelijkend aan het vorige) ter vervanging van het vorige dat stuk is.  

 
2. Substitutie: bestaande toepassing met nieuwe technologie. Wanneer er op functioneel 

niveau niet echt van vernieuwing sprake is, maar de adoptie wel op procesniveau een 
vernieuwing/verandering inhoudt voor de gebruiker, spreken we van substitutie. 
Veryzer (2003: 849) heeft het op dit niveau over ‘technologische discontinuïteit’. De 
DVD-recorder is bijvoorbeeld een nieuwe technologie (ipv VCR) voor de bestaande 
functionaliteit van ‘programma’s opnemen’. Andere voorbeelden zijn de vervanging 
van de vinylplaat door de compact disc, of de fax door de e-mail (Dejonghe, 2004; 
2005).  

 
3. Uitbreiding: nieuwe toepassing met bestaande technologie. Wanneer een technologie 

of proces niet nieuw is voor de gebruiker, maar er wel sprake is van een nieuwe 
toepassing of functionaliteit voor die technologie, spreken we van een uitbreiding 
(Dejonghe, De Bens, 2004: 80) of een ‘commerciële discontinuïteit’ (Veryzer, 2003: 
849). Voor de gebruiker is dit een makkelijker te nemen stap dan substitutie of revolutie 
omdat deze ‘functionele vernieuwing’ minder onzekerheid met zich meebrengt dan 
technologische vernieuwing. Bij een uitbreiding is de basisinvestering in de nieuwe 
technologie immers reeds gebeurd, en beschikt men reeds over de familiariteit en 
vaardigheden met de nieuwe technologie. Voorbeelden van dergelijke functionele 
vernieuwingen zijn de uitbreiding van televisie met teletekstdiensten (Bouwman, 
Christoffersen, Ohlin, 1992: 167), de uitbreiding van SMS naar MMS, het gebruik van de 
gsm om parkeergeld te betalen110, of de uitbreiding van de PSP-functionaliteiten met 
een woordenboekfunctie (RMe, 2006-01-06: 6). 

 
4. Revolutie: nieuwe toepassing met nieuwe technologie. Pas wanneer een innovatie 

voor de gebruiker zowel een hoog procesinnoverend als functioneel innoverend 
                                                      
110 In april 2006 gaat men in Antwerpen van start met een project waarbij mensen bij het aankomen en 
vertrekken op een parkeerplaats een SMS naar een bepaald nummer moeten sturen. De verrekening van het 
‘parkeergeld’ gebeurt via de gsm-factuur (Verelst, 2005-12-24). 
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gehalte heeft, is er sprake van een revolutie omdat die dan op alle vlakken met een 
vernieuwing wordt geconfronteerd: nieuwe technologie of nieuw proces én een 
nieuwe toepassing. Technologieën die op beide vlakken nieuw zijn noemt men ook 
wel eens ‘interlocked innovations’ (Bouwman, Van Den Hooff, 1996: 48; 58; Bouwman, 
Christoffersen, Ohlin, 1992: 167). Aangezien het verband tussen het nieuwe gebruik en 
het huidige gebruik bij een revolutie vrij gering is, is een introductie op rationele 
gronden vrij moeilijk voor revoluties (Dejonghe, De Bens, 2004: 80-81). Het falen van 
heel wat revolutionaire innovaties is volgens Dejonghe ook te wijten aan het feit dat ze 
geen referentiekader hadden. In de realiteit komt het echter niet zo vaak voor dat 
nieuwe technologieën onmiddellijk hun intrede doen met een nieuwe toepassing. In 
de praktijk stellen we vast dat nieuwe toepassingen voor nieuwe technologieën veelal 
via een ‘geleidelijke omweg’ geïntroduceerd worden. De opstap of ‘revolutie’ naar 3G 
werd bijvoorbeeld gemaakt met de multimediale berichten (waarvoor men met de SMS 
reeds een referentiekader had).  

 

Op basis van nieuwheid/innovativiteit van technologie of proces enerzijds, en van toepassing 
of functionaliteit anderzijds; kunnen dus een viertal adoptieniveaus worden onderscheiden: 
stagnatie, substitutie, uitbreiding en revolutie. Bij de meeste auteurs die zich op dit kwadrant 
baseren, stellen we echter vast dat zij meestal de neiging hebben innovaties meteen voor 
een ganse markt op één van deze niveaus onder te brengen. E-mail wordt bijvoorbeeld 
steevast als een substitutie beschouwd. In de huidige ICT-omgeving lijkt dit echter moeilijk vol 
te houden. Zeker met het oog op het opzetten van betere introductiestrategieën is het 
volgens ons noodzakelijk te benadrukken dat één enkele innovatie tegelijkertijd zowel een 
substitutie, een uitbreiding en een revolutie kan zijn voor verschillende mensen of 
segmenten. Laten we dit eenvoudig illustreren aan de hand van vier vrienden Bram, Kevin, 
Jan en Chris. Bram gebruikt vandaag reeds een PDA en een gsm met ingebouwde camera; 
Kevin heeft eenzelfde gsm-toestel maar geen PDA; en ook Jan heeft geen PDA, maar enkel 
een gsm-toestel zonder camera. Chris tenslotte heeft zelfs geen gsm, maar enkel een vast 
telefoontoestel. Stel dat de vier vrienden zich morgen elk een Nokia 8800111 (smartphone) 
aanschaffen en zowel de camera als de zakagendafuncties gebruiken. Dan is er in elk van de 
vier gevallen van een ander soort adoptie sprake. Aangezien Bram zowel reeds met de 
camera- als de PDA-functies vertrouwd was, is er enkel sprake van een substitutie. Hij 
gebruikt enkel een nieuwe technologie of nieuw proces (Nokia 8800) voor toepassingen of 
functionaliteiten waar hij reeds mee vertrouwd was. Ook Kevin was reeds vertrouwd met 
een gsm+camera, maar gebruikt dit proces nu ook voor een bijkomende toepassing 
(agenda); waardoor de adoptie van Kevin eerder als een uitbreiding te bestempelen valt. 
Voor Jan en Chris gaat het dan eerder om een revolutie-adoptie. Mocht één van de vier 
vrienden vroeger een andere smartphone gebruikt hebben, zat die met de adoptie van de 
Nokia 8800 in een situatie van ‘stagnatie’-adoptie. Naar introductiestrategie toe lijkt het ons 
belangrijk hiermee rekening te houden en er niet zomaar van uit te gaan dat een innovatie 
ofwel een uitbreiding, ofwel subsitutie of revolutie is voor een ganse markt. Door beter 
rekening te houden met het feit dat éénzelfde technologie voor verschillende 
gebruikers/segmenten verschillende adoptiesituaties kan impliceren, kunnen introductie en 
targeting van innovaties veel efficiënter aangepakt worden (cf. infra).  

3.2.3.  Diffusie 

at het met het diffusieconcept om de verspreiding van een innovatie gaat, blijkt onder 
meer uit de definitie van Swanson (1994, in Sameer, 1999: 3): ‘The innovation’s 

movement through a community is called diffusion’. Met een definiëring van diffusie als ‘the 
process by which an innovation is communicated through certain channels over time among 
                                                      
111 Toestel met ingebouwde camera, digitale muziekspeler, datasychnronisatie, agenda, grafische ‘3D engine’, 
video recording en streaming, …  
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the members of a social system’ maakt Rogers (1995: 5; 2003: 35) duidelijk dat het meer 
specifiek om een communicatieproces gaat binnen de grenzen van een sociaal systeem. 
Diffusie betreft dus het ganse (communicatie)proces waarbij innovaties zich in verschillende 
stappen verspreiden onder consumentenpopulaties (Green, 2002: 28), maar het is belangrijk 
hierbij een onderscheid te maken tussen twee verschillende types of soorten van diffusie, nl. 
het ‘adoption diffusion (AD) paradigm’ en het ‘use diffusion (UD) paradigm’ (Shih, Venkatesh, 
2002: 2; 2004: 59).  
 
Zoals hun omschrijvingen reeds duidelijk maken, belichten beide types van diffusie (AD en 
UD) een verschillende fase van het totale diffusieproces. Met ‘adoptie-diffusie’ gaat het louter 
om de verspreiding van de adoptiebeslissingen, zonder daarbij de mate van gebruik in 
rekening te brengen. Bij het gebruiksdiffusie-paradigma gebeurt dat wel. Het AD-perspectief 
belicht het diffusieproces met andere woorden louter in termen van (en tot en met) de 
adoptiebeslissing: het mentale gefaseerde proces, de determinanten, de segmentatie op 
basis van time-of-adoption, en de eigenlijke adoptiebeslissing als eindpunt voor het 
‘adoptiediffusieperspectief’. Deze adoptiebeslissing vormt dan min of meer het beginpunt 
voor het UD- of het ‘gebruiksdiffusieperspectief’. Later in dit hoofdstuk zullen we dit AD/UD-
onderscheid ook gebruiken om de twee grote theoretische stromingen (diffusionisme en SST) 
van elkaar te onderscheiden. Te weinig nog wordt er echter een strikt onderscheid gemaakt 
tussen beide perspectieven; en teveel wordt er nog de fout gemaakt beide theorieën of 
diffusievormen als perspectieven met eenzelfde focus te beschouwen, waardoor verkeerdelijk 
assumpties van het AD-paradigma naar het UD-paradigma worden geprojecteerd en 
omgekeerd (Shih, Venkatesh, 2004: 59). De traditionele segmentatie in innovators tot en met 
laggards (op basis van time-of-adoption) leent zich bijvoorbeeld niet zo goed meer als 
segmentatie voor een studie van gebruikers die reeds tot adoptie zijn overgegaan. Binnen 
het gebruiksdiffusionisme wordt daarom beter van een segmentatie op basis van een ander 
criterium dan het diffusionistische ‘time-to-adoption’-criterium (cf. infra) uitgegaan (bv. op 
basis van de ‘mate van gebruik’: ‘intensieve gebruikers’, ‘gespecialiseerde gebruikers’, ‘niet-
gespecialiseerde gebruikers’ en ‘laag gebruik’) (Shih, Venkatesh, 2002: 4). Beide diffusie-
perspectieven hebben voor een stuk wel gemeenschappelijke kenmerken, maar de 
verschilpunten zijn te groot om beide als perspectieven met eenzelfde focus te beschouwen 
(cf. figuur). 
 
Figuur: Comparing characteristics of adoption-diffusion (AD) and use-diffusion (UD) (Shih, Venkatesh, 
 2004: 60) 
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In overeenstemming met de ‘beperkte adoptiedefinitie’ waartoe we hierboven reeds 
kwamen (louter focus op adoptiebeslissing, niet op het gebruik), opteren we ook voor de 
afbakening van het diffusieconcept voor een engere afbakening tot het ‘adoption diffusion 
(AD) paradigma’. Binnen het kader van deze scriptie focussen wij ons op diffusie en 
diffusiepatronen zoals Gatignon en Robertson (1985: 850) die omschreven als ‘The diffusion 
pattern at the social system level is an outcome of the distribution of individual adoption 
decisions’, of de spreiding van het aantal adoptiebeslissingen. Ook voor Goldsmith en Foxall 
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(2003: 321) is diffusie niet meer dan de verspreiding van een adoptie binnen een sociaal 
systeem in termen van de adoptie- of verwerpingsbeslissing. De gebruiksdiffusie valt daarmee 
buiten onze afbakening van het diffusieconcept. Onze aandacht stopt bij de eigenlijke 
adoptiebeslissing. Naar forecasting toe impliceert dit dat wij ons louter focussen op het 
voorspellen van de adoptiebeslissing, en niet op het gebruik (en dus ook niet op eventuele 
‘inkomsten’ op basis van de mate van gebruik). Naar de communicatiestrategie toe impliceert 
dit dat wij ons vooral focussen op het communiceren van de juiste argumenten om de 
mensen tot die adoptiebeslissing te brengen, en niet om hen ook effectief in het gebruik te 
stimuleren.  
  
Daar waar adoptie de individuele adoptiebeslissing op het micro-niveau is, is (adoptie)diffusie 
het geaggregeerde geheel van al die individuele adoptiebeslissingen binnen een sociaal 
systeem op het macroniveau (Goldsmith, Foxall, 2003: 321; Pedersen, 2003: 3; Mahajan, 
Peterson, 1979: 127-128; Gatignon, Robertson, 1989: 6). Vanuit het door ons afgebakende 
standpunt is diffusie niets meer dan de penetratie van het aantal adopters of 
adoptiebeslissingen over een bepaalde tijdsperiode; en representeren diffusiepatronen niets 
meer dan ‘the level of spread of an innovation among a given set of prospective adopters in 
terms of a simple function of time that has elapsed since the introduction of the innovation’ 
(Mahajan, Muller, 1979: 55).  
 
 

Daar waar adoptie op de aanvaarding van een innovatie op het individuele of 
gedesaggregeerde microniveau slaat, heeft diffusie betrekking op de algemene verspreiding 
van de innovatie op het geaggregeerde macroniveau van het ganse sociale systeem. 
Adoptie betreft met andere woorden de aanschaf van de innovatie door één enkel individu 
in een bepaald sociaal systeem; diffusie de samenvatting van die beslissingen van alle 
individuen in dat sociaal systeem. 
 
In het licht van de doelstelling van deze scriptie bleef de afbakening van het adoptie- en 
diffusiebegrip redelijk ‘eng’. Van zodra een adoptiebeslissing in een individuele en 
persoonlijke positieve beslissing tot aanschaf van de innovatie resulteert, spreken we van 
adoptie van die innovatie. De mate waarin die innovatie ook gebruikt wordt, vormt hierbij 
geen criterium. Zo blijft ook de afbakening van het diffusiebegrip beperkt tot de spreiding 
van het aantal adoptiebeslissingen van een bepaald sociaal systeem doorheen de tijd, 
zonder daarbij ook de uitbreiding naar ‘use diffusion’ te maken.  
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3.3.  Diffusie van ICT-innovaties: algemeen theoretisch kader 

anuit sociaalwetenschappelijke invalshoek met een gebruikersperspectief worden 
traditioneel twee grote theoretische stromingen van elkaar onderscheiden (Boczkowski, 

2004: 255; Bouwman et al., 2002: 43; Lievrouw, 2002: 183): enerzijds het diffusion of 
innovations- of diffusionistische perspectief, en anderzijds het ‘social shaping of technology’- 
of SST-perspectief. Het diffusionisme, waarvan Rogers als grondlegger beschouwd wordt, 
kent hierbij de langste traditie (vanaf jaren ’60) en is tot op heden nog steeds het 
uitgangspunt voor heel wat studies en projecten omtrent adoptie en diffusie van ICT-
innovaties. Vanuit een gebruikersinvalshoek geeft het diffusionisme een systematische 
‘demand-side verklaring’ van hoe nieuwe technologieën gecommuniceerd, geëvalueerd en 
geadopteerd worden door consumenten (Kang, 2002: 195). Als reactie op de kritiek op dit 
diffusionisme onstond eind jaren ‘80/begin jaren ’90 een tweede theoretische stroming (SST), 
waarvan het domesticatieperspectief de belangrijkste exponent is. Het verschil tussen beide 
stromingen valt kort samen te vatten als: ‘Where diffusionism concentrates on the decision-
making process to accept or not to accept the new technology, domestication focuses on the 
use and the integration of ICT’s in our daily lives’ (Van Den Broeck, Pierson, Pauwels, 2004: 
104). Het diffusionisme heeft een nogal ‘enge’ scope die vooral op het mentale 
adoptiebeslissingsproces gericht is, en het Social Shaping-perspectief heeft een ruimere blik 
door ook en vooral aandacht te hebben voor het gebruik van de technologieën en de mate 
waarin de innovaties een plaats verwerven in het dagelijkse leven en huishouden. 
 
Twee stromingen met andere woorden die op twee verschillende deterministische 
uitgangspunten gebaseerd zijn. Daar waar het diffusionisme gedreven wordt door een 
‘technologisch determinisme’ (technology shapes society) is dat een ‘maatschappelijk 
determinisme’ (society shapes technology’) voor het sociaal constructivisme, het 
domesticatieperspectief en bij uitbreiding de ganse SST-stroming (Lievrouw, 2002: 186). 
Recentelijk stellen we ook vast dat sommige auteurs zich liever niet achter één van beide 
extreme deterministische standpunten scharen, maar de praktijk liever weerspiegeld zien in 
een derde theoretische stroming die we de middenweg van het ‘interactionisme’ noemen.  

3.3.1.  Centraal: Het Diffusionisme 

nlosmakelijk verbonden met de stroming van het diffusionisme is de naam van Everett 
M. Rogers die met zijn ‘Diffusion of Innovations’-theorie zonder twijfel als grondlegger 

van dit diffusionisme kan worden beschouwd. De oorsprong van het diffusionisme wordt 
doorgaans in de jaren ’60 gesitueerd, meer specifiek bij de eerste editie van Rogers’ ‘Diffusion 
of Innovations’ (1962). Rogers (1976: 290; 2003: 40) wijst er op dat deze jaren ’60 wel een 
keerpunt vormden voor het diffusionistische denken, maar dat de echte wortels van het 
diffusionisme een stuk vroeger in de tijd te situeren vallen. Meer specifiek wijst hij op een 
drietal stromingen binnen de sociologie en de antropologie:  
 
- De Franse socioloog Gabriel Tarde (1903), die pionierswerk leverde met het voorstellen van de 

S-vormige diffusiecurve, het ‘kopieer- of imitatieprincipe, en het wijzen op het belang van 
‘opinion leaders’ in het imitatieproces. De empirische vertaalslag van de theoretische 
diffusionistische principes van Tarde uitten zich echter niet meteen, maar slechts een viertal 
decennia later, met onder meer het werk van Ryan en Gross (1943) in een voortrekkersrol (de 
legendarische ‘hybrid corn’-studie bij boeren in Iowa). Ook Valente en Davis (1999: 57) wijzen 
er op dat de grondslag van de hypothese inzake interpersoonlijke communicatie in het werk 
van Ryan en Gross (1943) ligt. Zij toonden immers aan dat sociale contacten, sociale interactie 
en interpersoonlijke communicatie van groot belang waren voor de adoptie van innovaties. 

- Uit eenzelfde tijdsperiode en sociologiestroming als Tarde, is Georg Simmel. Op basis van zijn 
concept van de ‘vreemde’, gedefinieerd als een individu dat deel uitmaakt van een sociaal 
systeem, maar zich niet sterk verbonden voelt met dat systeem, baseerden diverse auteurs 
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(binnen het diffusionisme) zich voor de theorievorming rond concepten als ‘social distance’, 
‘heterophily’, ‘cosmopoliteness’, ... Simmel wees ook op het belang en de werking van 
communicatienetwerken (Rogers, 2003: 42). 

- De Duits-Oostenrijkse en Britse diffusionistische scholen situeren zich eerder binnen de 
antropologie, en qua tijdsperiode een stuk ná de sociologische invloed van Tarde en Simmel. 
Deze scholen stelden dat de meeste sociale veranderingen in een samenleving resulteerden uit 
de introductie van innovaties, verspreid vanuit één centrale bron. 

 
Maar het jaar 1960 blijft wel een scharnierjaar voor het onderzoek rond de diffusie van 
innovaties. Met onder andere basiswerken als die van Everett Rogers of Frank Bass vormden 
de jaren ’60 het tijdsvak waarin het diffusionisme als een coherent geheel van concepten en 
generalisaties op de voorgrond kwam te staan. Niet alleen met studies naar de diffusie van 
ICT, maar ook met onderzoek naar de diffusie van belangrijke nieuwsevenementen als de 
lancering van de Sputnik of de moord op president Kennedy, kende het werk van Rogers zijn 
toepassing binnen de verschillende communicatiewetenschappelijke onderzoeksdomeinen. 
Maar ook binnen de marketing- en diverse andere tradities kende het diffusionisme in de 
jaren ’60 een sterke ontwikkeling (Rogers, 1976: 293).  
 
Met een omschrijving van Rogers’ werk als een meta-analyse van een zeer diverse aard van 
innovaties in verschillende contexten halen Agarwal en Prasad (1998: 205) meteen een 
belangrijk onderscheid aan tussen het diffusionisme enerzijds en het sociaal constructivisme 
of andere SST-strekkingen en interactionisme anderzijds. Daar waar deze laatste stromingen 
specifiek ontwikkeld zijn binnen het technologiedomein; kent het diffusionisme een 
toepassing binnen een veel bredere waaier van domeinen, zowel technologisch als niet-
technologisch (rurale sociologie, educatie, geografie, sociologie, informatie- en 
communicatietechnologieën, economisch, marketing, ...), zowel op residentieel als 
organisationeel niveau, ... (Rogers, 1976: 292; Baptista, 1999: 108; Fichman, 2000: 106). In 
zijn laatste Diffusion of Innovations-editie (2003) vatte Rogers deze diversiteit aan 
onderzoeksdomeinen in onderstaande tabel samen.  
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Figuur: De negen voornaamste diffusie-onderzoekstradities (Rogers, 2003: 44-45) 
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Zelf bakenen we ons terrein vooral af tot dat van het diffusionisme op het vlak van 
marketingmanagement en communicatie. Het diffusie-onderzoek binnen de communicatie-
traditie is volgens Rogers (2003: 74) één van de snelst groeiende diffusie-gebieden (in 1962 
slechts goed voor 1% van de diffusie-publicaties, anno 2003 neemt het reeds 15% voor zijn 
rekening). Een groot deel van het onderzoek binnen deze traditie behelst echter de diffusie 
van nieuwsfeiten of -events (bv. 9/11-aanslagen). Deze wordt verondersteld dezelfde 
karakteristieken te vertonen als de diffusie van technologieën, maar dan wel met dat verschil 
dat de niet-materiële nieuwsfeiten zich veel sneller verspreiden. Een uur na het fatale schot 
op president Kennedy zou reeds 92% van de bevolking van Dallas op de hoogte geweest zijn 
van de moordaanslag. De aandacht van deze scriptie gaat echter niet uit naar de 
verspreiding van communicatie van nieuwsfeiten, maar wel naar de verspreiding van ICT-
innovaties en de communicatie daarrond. De insteek van deze scriptie valt dan wellicht nog 
het best te kaderen in de onderzoekstraditie die Rogers ‘marketing en management’ 
noemde; en goed is voor zo’n 16% van alle diffusionistische publicaties. Het merendeel van 
deze publicaties heeft een forecasting-invalshoek en telecommunicatie-innovaties als 
onderwerp (Rogers, 2003: 83). De motivatie voor dit type van diffusie-onderzoek omschrijft 
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Rogers (2003: 83) als volgt: ‘Marketing managers of private firms are centrally concerned with 
how to launch new products successfully, as many new consumer products end in failure’. 
Ook voor deze scriptie wensen we ons op het diffusionisme te baseren om tot betere 
introductiestrategieën voor ICT-innovaties te komen.  
 
Ondanks de diversiteit aan domeinen waarin het diffusionisme wordt toegepast, zijn de 
basisprincipes en de redenering in elk van deze domeinen dezelfde ....  

3.3.1.1.  De redenering 

e eerste ‘Diffusion of Innovations’-editie (Rogers, 1962) wordt dus door velen als de start 
van het diffusionisme beschouwd. Op basis van empirisch onderzoek in diverse 

domeinen kwam Rogers tot de vaststelling dat de verspreiding van innovaties binnen een 
sociaal systeem een bepaald patroon volgde112. Binnen dat sociaal systeem worden 
innovaties doorheen de tijd op een typische manier aanvaard door verschillende 
gebruikerssegmenten: de ‘innovators’ zijn de eerste 2.5% om te adopteren, gevolgd door de 
early adopters, de early majority, de late majority en het laatste segment van laggards, die 
16% van de populatie uitmaken. Het adoptieniveau is aanvankelijk laag bij de innovators en 
early adopters, maar deze twee segmenten fungeren wel als ‘opinion leaders’. Op basis van 
‘social learning’, mond-tot-mond-reclame en andere interpersoonlijke invloeden stijgt het 
adoptieniveau vervolgens naar een piek, om daarna weer te dalen naarmate het sociaal 
systeem verzadigt. Penetratieniveaus volgen een S-vormige curve die de cumulatieve 
adopties over de tijd weergeeft, of een klokvormige curve wanneer die het aantal nieuwe 
adopties doorheen de tijd weergeeft.  
 
Figuur: (A) traditioneel klokvormig diffusiepatroon, (B) S-vormig indien cumulatief beschouwd 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centraal in de ‘Diffusion of Innovations’-theorie staat het diffusiebegrip. Hierboven gaven we 
reeds aan dat Rogers (1986: 117; 1995: 5; 2003: 35) dit definieerde als “the process by which 
an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a 
social system”. Deze definitie gaat uit van diffusie in zijn brede betekenis als een 
(communicatie)proces waarbij innovaties zich geleidelijk aan van aanbod- naar vraagzijde 
verspreiden binnen een sociaal systeem. De focus op het niveau van het sociaal systeem 
maakt duidelijk dat het diffusieproces op het geaggregeerde niveau dient te worden 
gesitueerd. Het omvat een viertal centrale componenten: absolute voorwaarde om van 
diffusie te kunnen spreken is uiteraard het bestaan van een (1) innovatie, die zich aan de 
hand van een (2) communicatieproces via bepaalde kanalen binnen een (3) sociaal systeem 

                                                      
112 Dat verspreidingspatroon werd binnen het diffusionisme vaak vergeleken met het verspreidingspatroon van 
een epidemie of ziekte (Rogers, 1983: 244; Baptista, 1999: 109). Op de één of andere manier heeft de potentiële 
adopter ‘kennis’ gemaakt met de innovatie, en de informatie over het bestaan van de innovatie verspreidt zich via 
direct interpersoonlijk contact tussen de consumenten. 
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verspreidt. Omdat niet iedereen binnen dat systeem op hetzelfde moment tot adoptie van 
die innovatie kan overgaan, wordt het diffusieproces over de (4) tijd heen beschouwd.  

3.3.1.1.1.  De innovatie 

oals we eerder reeds aangaven kan een innovatie voor Rogers zowel een idee, een 
praktijk als een object zijn, dat als nieuw wordt gepercipieerd door de gebruiker of de 

adoptie-eenheid (Rogers, 1983: 11; 1986: 117; 1995: 11; 2003: 36). Een innovatie kan velerlei 
vormen aannemen, maar de enige voorwaarde is dat het als nieuw wordt gepercipieerd 
door de (potentiële) gebruiker. De innovatie-bepaling is een subjectieve aangelegenheid 
(Walker, Jeanes, Rowlands, 2002: 203; Bouwman et al., 2002: 19; Sameer, 1999: 2) die 
volgens Rogers gebaseerd is op de perceptie van vijf productkarakteristieken: ‘relatief 
voordeel’, ‘compatibiliteit’, ‘complexiteit’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘zichtbaarheid’. Tevens de vijf 
bepalende determinanten voor de uiteindelijke diffusiesnelheid (Rogers, 1983: 214-232) die 
we in deel 4.B. nader toelichten. In deze veronderstelling dat de innovatie- of 
nieuwheidsperceptie bijna uitsluitend op productkarakteristieken berust, ligt dan ook één van 
de voornaamste redenen waarom het diffusionisme toch als ‘technologisch deterministisch’ 
bekritiseerd wordt, niettegenstaande het nochtans bedoeld is om zich voor een stuk af te 
zetten tegen dit determinisme (cf. infra).  
 
In de literatuur met betrekking tot technologiediffusie heeft men het in verband met dit 
innovatieconcept vaak ook over innovatieclusters of technologieclusters (Li, 2004: 175): het 
bezit en gebruik van één technologische (ICT-)innovatie wordt verondersteld gepaard te 
gaan met het bezit en gebruik van andere (gelijkaardige) innovaties. In het diffusionisme 
geldt deze ‘technology clustering’ dan ook als een goede predictor voor de adoptie van 
‘functionally similar technologies’. Ervaring met bepaalde technologieën wordt verondersteld 
een positieve impact te hebben op de adoptie-intentie voor ‘functionally similar’ 
technologieën of technologieën met gelijkaardige functionaliteiten. Atkin (1995) toonde dat 
bijvoorbeeld aan voor entertainment-georiënteerde telefoondiensten; Li (2003) en Eastin 
(2002) respectievelijk voor ‘electronic newspapers’ en online diensten; terwijl Leung en Wei 
(1998) aantoonden dat internetabonnees en kabelabonnees een grotere adoptie-intentie 
hadden voor digitale televisie. 
 
Uit deel 2 leerden we dat deze technologische ICT-innovaties zich in de huidige ICT-
omgeving ook door een toenemend multi-featured karakter laten typeren. ICT-innovaties 
kenmerken zich immers door alsmaar meer applicaties en features. In de recentere 
diffusieliteratuur vinden we terug dat technologieën doorheen de tijd meer applicaties 
krijgen, en dat de adoptie van die technologieën stijgt naarmate de technologie gradueel 
meer applicaties krijgt (Dodgson, 2000; Betz, 1996; Mante-Meijer, Ling, 2001). Op basis van 
het klokvormige diffusiepatroon, illustreert onderstaande figuur (Dodgson, 2000: 144) dat 
innovaties vaak op basis van één of een paar applicaties geïntroduceerd worden, maar dat 
het aantal applicaties toeneemt naarmate de technologie de maturiteitsfase nadert. Parallel 
met de toename van applicaties, neemt ook het aantal adopties gradueel toe.  
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3.3.1.1.2.  Communicatieproces 

et diffusieproces wordt binnen het diffusionisme vooral als een communicatieproces 
beschouwd (Attewell, 1992: 1-2). Diffusie is voor Rogers een speciale vorm van 

communicatie aangezien het om de verspreiding van boodschappen gaat die als nieuwe 
ideeën gepercipieerd worden. Typisch aan de ‘nieuwheid’ van deze boodschappen is dat ze 
een bepaalde graad van onzekerheid, weerstand en gepercipieerd risico met zich mee 
brengen. Om met die onzekerheid of risico’s om te gaan, gaat de gebruiker actief op zoek 
naar informatie (Rogers, 2003: 35; Moore, 1999b: 5; Brancheau, Wetherbe, 1990: 117; 
Horsky, 1990: 342). Omwille van de nadruk op de communicatie van informatie en de 
assumptie dat de informatie op een welbepaalde manier (via interpersoonlijke netwerken) in 
het sociaal systeem ‘doordringt’, kan het diffusionisme ook als een ‘information-centric view’ 
op de diffusie van innovaties getypeerd worden (Agarwal, Prasad, 1998: 205).  

 
Vooraleer tot een adoptiebeslissing te kunnen overgaan moet de potentiële adopter zijn 
onzekerheid zien te reduceren en daartoe informatie zien in te winnen. In het diffusieproces 
wordt daarom een belangrijke rol toegedicht aan communicatie en communicatiekanalen, 
die er voor moeten zorgen dat de informatie/boodschap van bij de ene gebruiker tot bij de 
andere geraakt (Rogers, 2003: 36). In wezen is een diffusieproces voor Rogers (1983: 17) zelfs 
terug te brengen tot een communicatieproces waarbij de communicatiekanalen de feitelijke 
dragers van het diffusieproces zijn. Deze kanalen kunnen dan zowel massamedia als 
interpersoonlijke kanalen zijn (Valente, Davis, 1999: 56). Het diffusionisme gaat er van uit dat 
massamediale kanalen en de (reclame)boodschappen via deze kanalen effectiever zijn in het 
begin van het diffusieproces113 om kennis en bekendheid omtrent de innovatie aan te 
kweken en de ‘earlier adopters’ te beïnvloeden. Interpersoonlijke communicatiekanalen 
worden vooral effectief geacht in het vormen en veranderen van attitudes en adoptie-
intenties; en vooral verondersteld van invloed te zijn op de zogenaamde ‘imitators’ of ‘later 
adopters’ in de latere fasen van het diffusieproces (Rogers, 1986: 117; 2003: 36; 209; Horsky, 
Simon, 1983: 1; Gatignon, Robertson, 1989: 55; 1985: 851). Een tweede aanname met 
betrekking tot deze communicatiekanalen is dat mensen in verschillende mate geneigd zijn 
op massamediale en interpersoonlijke kanalen een beroep te doen, wanneer ze op zoek 
gaan naar informatie over een innovatie (Mahajan, Muller, Bass, 1990: 1; 1995: 79-80). 
Traditioneel gaat men er van uit dat het massamediagebruik daalt naarmate men van de 
innovators naar de laggards schrijdt (Li, 2004: 177). Verder wordt in het diffusionisme ook 
aangenomen dat de massamedia in eerste instantie de informerende rol op zich nemen 
terwijl de interpersoonlijke communicatie voor de overtuigende communicatie zorgt (Li, 
2004: 175). Wanneer beide bronnen tegenstrijdig zijn met elkaar heeft men doorgaans de 
neiging de ‘interpersoonlijke communicatie’ te geloven (Gatignon, Robertson, 1985: 851). 

 
Interpersoonlijke communicatiekanalen en -processen bekleden dus een centrale rol in het 
diffusionisme. Dit is vooral te wijten aan de ‘sociologische insteek’ van waaruit Rogers en co. 
het diffusionisme opvatten. Lievrouw (2002: 186) beschrijft het diffusionisme daarom ook als 
een specialisatie van het communicatie-onderzoek die theorieën rond persoonlijke invloed 
combineert met analytische technieken en theorieën die hun roots hebben in sociologische 
domeinen als sociale structurele analyse of de netwerkanalyse. Het diffusionisme vond zijn 
oorsprong immers voor een deel in een poging zich af te zetten tegen het toen 
allesoverheersende technologische determinisme, door de diffusie van innovaties meer 
vanuit sociologische hoek en het gebruikersstandpunt te benaderen114 (Dejonghe, De Bens, 
2004: 30). Deze sociologische insteek maakte dat gebruikers beschouwd werden als 
‘ingebed’ in sociale beïnvloedingsnetwerken waarin een belangrijke rol is weggelegd voor 
de zogenaamde ‘opinion leaders’ (Ostlund, 1974: 23; Rogers, 2003: 362; Punie, 2000: 18; 
Gatignon, Robertson, 1989). Binnen het sociale netwerk fungeren zij als actieve promotors 
van de innovatie door anderen tot adoptie te bewegen (Trujilo, 2003: 1). Meestal kunnen de 
                                                      
113 Zo vroeg in het diffusieproces zijn immers ook nog geen betrouwbare persoonlijke bronnen beschikbaar. 
114 Ironisch genoeg werd het diffusionisme precies omwille van zijn ‘technologisch determinisme’ bekritiseerd. 
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innovators en early adopters wel als opinion leaders worden beschouwd, maar niet alle 
opinion leaders behoren daarom ook tot één van deze adoptersegmenten. Ook in de latere 
adoptersegmenten kunnen dus nog opinieleiders bestaan (Urban, Hauser, 1980: 427). Het 
diffusionistische communicatieproces is dus een sociaal proces waarin de invloed van 
interpersoonlijke netwerken en interpersoonlijke communicatie115 centraal staat (Rogers, 
2003: 363; Valente, Davis, 1999: 56; Bouwman, 2002: 20; Green, 2002: 35). Deze 
interpersoonlijke communicatie - vaak ook als ‘mond-tot-mond’-reclame omschreven - heeft in 
de ‘innovation & information overload’ van de hedendaagse ICT-omgeving een niet te 
onderschatten impact in termen van ‘selectieve blootstelling’, ‘selectieve perceptie’ en 
‘selectieve aandacht’ (Rogers, 224-226; Punie, 2000: 29). In markten als die van de ICT-
innovaties weegt die sociale component nog zwaarder door omdat het met de adoptie van 
technologische innovaties om high-involvement beslissingen gaat (Green, 2002: 29; Blythe, 
1999: 416; Gatignon, Robertson, 1989: 49) die een grotere emotionele investering 
impliceren.  

 
Omwille van deze impact van ‘opinion leaders’ en hun interpersoonlijke communicatie wordt 
met betrekking tot het diffusie-communicatiemodel vaak naar het two-step-flow-
communicatiemodel van Katz en Lazarsfeld (1955) verwezen (Green, 2002: 35; Gatignon, 
Robertson, 1989; Robertson, 1984: 485). Sommige individuen, doorgaans ‘opinion leaders’ 
genaamd, gaan zelf actief op zoek naar hun informatie in de massamedia, en deze goed 
geïnformeerde opinieleiders oefenen dan hun invloed uit op de zgn. ‘opinion followers’. 
Ondertussen is dat two-step-flow-model wel al uitgebreid naar een multi-step-flow-model, om 
onder andere ook rekening te houden met het feit dat ‘opinion leaders’ ook feedback krijgen 
van ‘opinion followers’ (Green, 2002: 36), en dat potentiële adopters vaak ook tot meerdere 
sociale systemen behoren (Robertson, 1984: 485). 

3.3.1.1.3.  Sociaal systeem 

en sociaal systeem wordt in de diffusionistische traditie omschreven als een verzameling 
personen of eenheden die met elkaar verbonden zijn in het zoeken naar een oplossing 

voor een bepaald probleem: ‘A social system is defined as a set of interrelated units that are 
engaged in joint problem solving to accomplish a common goal’ (Rogers, 1983: 24; 2003: 
37). Niet zozeer het ‘gezamenlijk probleem’ staat hierbij centraal, maar wel de 
verbondenheid. Zowel de structuur van communicatienetwerken, de heersende normen en 
waarden, als de verschillende rollen van individuen (opinion leaders, opinion followers,…) 
hebben daarbij een invloed op het verloop van het diffusieproces (Rogers, 2003: 37-38; 
Bouwman et al., 2002: 22; Li, 2004: 176). Op het sociale proces van interpersoonlijke 
communicatie gingen we reeds in (cf. supra). Maar ook in concepten als de ‘kritische massa’ 
en de ‘netwerkexternaliteiten’ komt dat ‘sociale karakter’ van diffusie tot uiting. 
 
Met de ‘kritische massa’ heeft het diffusionisme het in eerste instantie over het bereiken van 
een voldoende aantal adopters of gebruikers om voor een ‘self-sustaining rate of adoption’ te 
zorgen (Rogers, 2003: 363; Mahler, Rogers, 1999: 721). Eenmaal dit kritische massa-niveau is 
bereikt, neemt de adoptiesnelheid toe. In het klokvormige diffusiepatroon (cf. infra) vertaalt 
zich dat in het buigpunt waarin de curve een steile klim aanvangt. 
 
Diffusionisten beschouwen de markt als een ‘conservatief instituut’ dat steeds een zekere 
weerstand biedt ten opzichte van nieuwe technologieën. Meestal verkiest de markt 
                                                      
115 De impact van deze persoonlijke invloed hangt af van verschillende factoren (Gatignon, Robertson, 1989: 7): 
(1) de relevantie van de informatie, (2) de rol die de verkregen informatie van anderen binnen het sociaal systeem 
speelt versus de waarde of complementariteit van andere informatiebronnen, (3) de richting van de informatie 
(informatie-gevend of informatie-zoekend), (4) motivatie of doel van de informatie-overdracht, (5) de 
communicatievorm (visueel versus verbaal), (6) het teken van de informatie (positief versus negatief), (7) 
karakteristieken van de informatieverschaffer, (8) de oorsprong van de informatie (homophilous versus 
heterophilous).  
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(aanvankelijk) bij ‘het oude’ te blijven en de situatie te laten zoals ze is. Het grote aantal 
falingen illustreert dat heel wat ICT-innovaties er niet in slagen door de markt te worden 
aanvaard, maar de innovaties die daar wel in slagen leren het volgende: eens een markt de 
transitie van een oud naar een nieuw paradigma maakt, wil ze die zo snel mogelijk maken. 
Eens de kritische massa bereikt is, komt het diffusieproces met andere woorden in een 
stroomversnelling terecht (bv. telefoon, e-mail, gsm, ...) (Moore, 1999b: 5). Gelinkt aan de 
onzekerheidsdrempel die mensen ervaren ten aanzien van nieuwe technologieën, gaat men 
er van uit dat deze kritische massa een onzekerheidsreducerend effect heeft. Naarmate meer 
mensen tot adoptie overgaan, daalt ook de onzekerheid (Montaguti, Kuester, Robertson, 
2002: 23). 
 
Dit ‘kritische massa’-concept moet echer op een tweetal niveaus worden beschouwd. In 
eerste instantie heeft men het over de kritische massa als één kritiek punt in het 
diffusieproces: het punt van de eventuele ‘take-off’ in de diffusiecurve. Naast deze ene 
kritische massa die de versnelling in het diffusiepatroon inluidt, geldt er echter ook een soort 
van kritische massa voor ieder segment, en zelfs voor ieder individu. De early adopters zullen 
pas tot adoptie overgaan wanneer een zeker aantal innovators hen in die adoptie is 
voorgegaan. Voor de early majority zal de adoptie van deze ‘wereldvreemde’ innovators niet 
voldoende zijn om hen tot adoptie te bewegen. Vooraleer zij adoptie overwegen, zal ook 
een zeker aantal early adopters de innovatie geadopteerd moeten hebben. Het aantal 
adopters dat nodig is om één extra adopter tot adoptie te bewegen noemt men de ‘adoption 
threshold’ of ‘adoptiedrempel’ (Lievrouw, 2002: 186). Aangezien die drempel voor de ene 
groep van consumenten hoger ligt dan voor de andere, verloopt het diffusieproces 
stapsgewijs (Garrison, 2000: 84). Zeker in het geval van interactieve informatie- en 
communicatietechnologieën is er sprake van een dergelijke ‘sequential interdependence’, 
waarbij elke nieuwe adopter voor zowel bestaande als toekomstige adopters de meerwaarde 
van het systeem verhoogt, en de onzekerheid verlaagt (Punie, 2000: 31). Vooraleer een ICT-
innovatie als ‘nuttig’ kan worden gepercipieerd door de meeste potentiële adopters moet 
eerst een bepaald minimumaantal of een kritische massa adopters of gebruikers van de 
nieuwe technologie bereikt worden (Straubhaar, LaRose, 1996: 41). Hierbij moet niet alleen 
worden geredeneerd in termen van ‘forward flowing utility’, maar ook in termen van 
‘backward flowing utility’. Het gepercipieerde aantal adopters beïnvloed immers niet alleen 
de ‘utility’ van een innovatie voor de toekomstige potentiële adopters, maar ook de ‘utility’ 
voor de mensen die reeds tot adoptie zijn overgegaan. Bij ieder bijkomende adoptie 
verhoogt ook het nut of de ‘utility’ voor iedere vorige adopter (Mahler, Rogers, 1999: 723-
724). 
 
Nauw verwant met het concept van de ‘adoptiedrempel’ en een logische exponent van een 
‘sociaal’ diffusieproces, is het concept van de netwerkexternaliteiten of het zogenaamde 
‘adoptie-sneeuwbaleffect’: voor een lid van een netwerk verhoogt de waarde van het 
netwerk met de grootte van dat netwerk, of verhoogt het nut van een innovatie met het 
aantal mensen dat de innovatie gebruikt (Lievrouw, 2002: 187; Fichman, 1992: 1; Rogers, 
1986: 120). Zeker in een ICT-omgeving van interactieve technologieën (cf. deel 2) is diffusie 
onlosmakelijk verbonden met het ‘externaliteiteneffect’. Met de alludering ‘It takes two to 
tango’ stelde Markus (1987: 492) dat interactieve innovaties pas een meerwaarde krijgen als 
er voldoende andere gebruikers zijn om mee te communiceren. De waarde om e-
mail/internet, een mobiele telefoon, etc ... te adopteren verhoogt naarmate er meer mensen 
in de omgeving zijn die eveneens over eenzelfde technologie beschikken en waarmee men 
bijgevolg kan mailen of bellen/SMS’en/MMS’en. Een gevolg van deze toenemende 
‘netwerkexternaliteiten’ voor ICT is dat de adoptiebeslissing inzake ICT-innovaties alsmaar 
minder een individuele aangelegenheid wordt (Attewell, 1992: 4; 15) en het voorspellen van 
de effectieve verkoopcijfers alsmaar complexer wordt (Schoder, 2000: 181). 
 
Omwille van de invloed van deze netwerkexternaliteiten oefent de kritische massa in het 
begin van het diffusieproces een negatieve of remmende invloed uit op de snelheid van het 
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adoptie- of diffusieproces (Rogers, 1986: 121). Vandaar de trage aanloop in de klokvormige 
of S-vormige diffusiecurve. In tegenstelling tot de indruk die de diffusietheorie lijkt te wekken, 
wijzen Mahler en Rogers (1999: 721) er op dat het principe van deze kritische massa NIET 
voor iedere ICT-innovatie in gelijke mate speelt (Ibid.: 739), omdat niet alle ICT-innovaties 
even interactief zijn en zich niet steeds door een even grote mate van netwerkexternaliteiten 
kenmerken. Voor mobiele telefonie stelt men bijvoorbeeld dat die kritische massa niet 
bepalend is geweest voor de adoptie ervan. Voor mobiele telefonie bestond het 
externaliteitsprobleem immers niet, aangezien met de mobiele telefoons perfect naar de 
klassieke vaste telefoons kon worden gebeld, en omgekeerd. Indien het zo was geweest dat 
men met mobiele telefoons enkel naar mobiele telefoons zou kunnen bellen (en niet naar 
vaste telefoons), dan zou het principe van ‘kritische massa’ wel hebben gespeeld voor 
mobiele telefonie. Voor technologieën als fax, e-mail en videoconferencing, (niet compatibel 
met andere technologieën) was dat principe van kritische massa dan wel weer cruciaal.  
 
Omwille van de grotere netwerkexternaliteiten, kennen dus vooral interactieve ICT-innovaties 
een tragere groei in het begin van het diffusiepatroon totdat de kritische massa bereikt is, om 
van dan af een steile groei te kennen (Bouwman et al., 2000: 76). Eens over het punt (‘take 
off point’) van deze kritische massa, kennen interactieve innovaties een snellere diffusie dan 
niet-interactieve technologische innovaties (Mahler, Rogers, 1999: 724). In onderstaande 
figuur is de diffusiecurve van de interactieve innovatie afgebeeld door de stippellijn; die van 
de niet-interactieve innovatie (de traditionele theoretische S-curve) door de volle lijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het probleem van de ‘kritische massa’ is een soort van ‘kip-ei-probleem’ dat typisch is voor de 
markt van de informatie- en communicatietechnologieën (Bouwman et al., 2000: 17-18; 
Bouwman, Hammersma, Peeters, 1994: 32; Bouwman, Christoffersen, 1992). We kunnen 
daarvoor naar de eerder aangehaalde contingente aard van hard- en software voor ICT-
innovaties verwijzen (cf. supra). Zonder bepaalde aanvullende producten (hardware, 
software, content, ...) wordt het gebruik van bepaalde ICT vaak ernstig belemmerd of zelfs 
onmogelijk. Zolang er onvoldoende aanbod is, zal adoptie en gebruik zich immers niet gaan 
ontwikkelen, maar tegelijkertijd zal het aanbod zich ook niet gaan ontwikkelen wanneer er 
nauwelijks gebruikers zijn. Zowel HDTV, Videotex als CD-I zijn daar ‘pijnlijke’ voorbeelden 
van. In feite komt dit ‘kip-ei-probleem’ neer op een eigenaardige samenhang tussen de 
kritische massa op een tweetal niveaus: enerzijds de kritische massa op het niveau van 
informatie- en communicatiediensten, en anderzijds een kritische massa van gebruikers 
(Bouwman et al., 2002: 102-103; Bouwman, Christoffersen, 1992: 169). Diensten komen pas 
tot stand als er voldoende gebruikers zijn; en gebruikers gaan pas overstag als er voldoende 
diensten zijn. In de praktijk kan dit probleem slechts worden opgelost wanneer een aantal 
partijen bereid zijn initiële investeringen te doen, zowel in termen van tijd, moeite als geld. 
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Als één van de centrale ‘mechanismen’ van het stapsgewijze diffusieproces in sociale 
systemen, gaat het diffusionisme van het imitatie- of kopieerprincipe uit (Rogers, 1986: 118; 
Crawford, Di Bendetto, 2000: 228; Moore, 1999a: 54; Rogers, Schoemaker, 1971, in Mahajan, 
Muller, 1979: 55). Anderen hebben hebben het over het ‘neighborhood effect’ (Mahajan, 
Muller, Bass, 1990: 13; Gore, Lavaraj, 1987, Brown, 1981) of ‘demonstration effect’ (Dekimpe, 
Parker, Sarvary, 2000: 25), maar het komt telkens op eenzelfde principe neer dat als een 
resultante kan worden beschouwd van het gezamenlijke effect van interpersoonlijke 
communicatie en kritische massa. Mensen kijken naar elkaar en spreken met elkaar binnen 
een sociaal systeem en laten zich daardoor beïnvloeden in hun gedrag. Met betrekking tot 
adoptiegedrag komt het er op neer dat het (rechtstreeks of onrechtstreeks) contact met 
voldoende ‘eerdere adopters’ de latere adopters tot adoptie beweegt: ‘earlier adopter 
categories influence the purchase behaviors of later ones, through word of mouth and other 
influence processes’ (Crawford, Di Benedetto, 2000: 228). Potentiële latere adopters kijken 
naar ‘eerdere adopters’ (innovators, early adopters) omwille van hun ervaring en 
opinieleiderschap, en gaan daar in grote mate hun adoptiebeslissing van laten afhangen 
(Urban, Hauser, 1980: 427). Ook Rogers (1986: 118) benadrukte steeds dat adoptiegedrag 
veelal een imitatie- of kopieergedrag is van adoptie van mensen uit de onmiddellijke 
omgeving: “most individuals evaluate an innovation that they are considering adopting, not 
on the basis of scientific research by experts, but through the subjective evaluations of near-
peers who have previously adopted the innovation. These near-peers thus serve as social 
models, whose innovation behavior tends to be imitated by others in the social system.” 
Veeleer dan marketing of eender welke determinerende diffusiefactor, is dit kopieerprincipe 
voor Carter (1998: 42) de stuwende kracht achter het diffusieproces: ‘the most important 
factor in gaining acceptance of a new product is not marketing or advertising, but people 
copying each others’ behaviour’.  
 
Voor het effectief manifesteren van dit kopieer- of sneeuwbaleffect is het wel noodzakelijk 
dat die eerste kleine groep van mensen bestaat (en bereikt wordt), voor wie geen kritische 
massa nodig is om hen tot adoptie te overhalen. Een goede targeting van deze ‘opinion 
leaders’ is dan ook van cruciaal belang om het kopieermechanisme en het interpersoonlijke 
diffusienetwerk te ‘activeren’ (Rogers, 1986: 118). Een andere implicatie voor de 
introductiestrategie, is dat een graduele segment-gebaseerde introductiestrategie of ‘moving 
target market approach’ (Wright, Chariett, 1995: 34-39) vaak de beste manier is om deze 
wetmatigheden van het sociale systeem optimaal te kapitaliseren (Mahajan, Muller, Bass, 
1990: 13). In deel 6 komen we daar uitgebreid op terug. In deel 4 zullen we zien dat dit 
kopieerprincipe een duidelijke vertaling kent in één van de centrale parameters voor 
forecasting op basis van zogenaamde ‘diffusion models’. In de Bass-modellering hebben we 
het dan over de imitatiefactor (q) (Bass, 1993: 4; Mahajan, Muller, Bass, 1990: 80). 

3.3.1.1.4.  Tijd 

ijd is in het diffusieproces van invloed op twee niveaus. (a) Enerzijds slaat het op de 
tijdsfasering in het adoptiebeslissingsproces. (b) Anderzijds op de centraliteit van het 

‘time-of-adoption’-criterium (Boczkowski, 2004: 255-256) en het persoonlijkheidskenmerk 
innovativiteit binnen het diffusionisme.  
 
(a) Het innovatie- of adoptie-beslissingsproces vormt zowat de centrale focus van het 
diffusionisme. Men gaat er van uit dat een adoptiebeslissing niet zomaar van het ene op het 
andere moment wordt genomen, maar dat de potentiële adopter daarbij een aantal 
verschillende (5) in de tijd gefaseerde stappen doorloopt (Rogers, 1995; 2003; Shuster, 1998: 
10; Garrison, 2000: 86; Guiltinan, 1999: 513; Ward, Davies, Wright, 1999: 88; Karahanna, 
Straub, Chervany, 1999: 185; Spence, 1994). Het diffusionisme focust zich op de verschillende 
stappen die in dat mentale proces doorlopen worden en op de verschillende invloeden en 
dynamieken die zich in dit proces voordoen. Het gaat hierbij om een individueel en 
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hiërarchisch beslissingsproces (Gatignon, Robertson, 1989: 6) waarbij individuen 
informatie/kennis verwerven over de innovatie en die evalueren in termen van 
gepercipieerde productkarakteristieken (cf. supra). Een actief zoek- en verwerkingsproces 
naar en van relevante informatie om de voor- en nadelen van de innovatie tegenover elkaar 
af te wegen (Rogers, 1995: 14; Garrison, 2000: 86).  

 
Het ‘innovation-decision proces’ of het adoptiebeslissingsproces is volgens Rogers (2003: 168; 
216) een proces dat uit vijf (hiërarchische) fasen bestaat en omschreven kan worden als het 
proces waarin een individu (of een andere beslissingsentiteit) van een eerste fase van kennis 
van de innovatie, over de vorming van een attitude ten aanzien van de innovatie en het 
nemen van een adoptie- of verwerpingsbeslissing, overgaat tot de implementatie van de idee 
en een bevestiging van zijn/haar beslissing. Dit adoptiebeslissingsproces omvat een reeks 
keuzes en acties aan de hand waarvan het individu een innovatie evalueert en tot een 
adoptie- of verwerpingsbeslissing komt (Rogers, 2003: 168; 1995: 163; Schiffman et al., 1997: 
30). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande figuur geeft de meest recente conceptualisering van dit 
adoptiebeslissingsproces weer (Rogers, 2003), maar het is zeker niet de enige116. Net zoals bij 
de meeste andere conceptualiseringen valt het ook bij dit vijfstappenproces op dat het zowel 
een ‘pre-purchase’- of ‘pre-adoption’- als een ‘post-purchase’- of een ‘post-adoption’-
component omvat. Vóór de eigenlijke adoptiebeslissing zijn er de fasen van kennismaking en 
attitudevorming; en ná die adoptiebeslissing zijn er de implementatie en bevestiging. Het 
diffusionisme heeft echter niet altijd even duidelijk rekening gehouden met zowel een ‘pre-’ 
als een ‘post-purchase’-fase. Traditioneel werd het adoptiebeslissingsproces door Rogers 
vooral als een ‘pre-purchase’-proces beschouwd waarbij de eigenlijke adoptiebeslissing de 
laatste stap in dat proces uitmaakte. Men onderscheidde hierbij de volgende vijf fasen: (1) 
‘Awareness’, (2) ‘Interest’, (3) ‘Evaluation’, (4) ‘Trial’, en (5) ‘Adoption’. Zoals we verder in dit 
hoofdstuk ook zullen aanhalen, werd deze initiële diffusionistische fasering om verschillende 
redenen bekritiseerd (Green, 2002: 30). Zo zou de interesse in een innovatie niet zozeer door 
een ‘awareness’ of bewustwording van de innovatie geïnitieerd worden, maar eerder door 
een ‘problem-recognition phase’. De confrontatie met een bepaald probleem creëert de 
interesse in de innovatie, en zorgt voor een zoektocht naar een oplossing voor het probleem. 
Verder is het - zeker in een ICT-omgeving - ook niet altijd mogelijk om het product uit te 
proberen vooraleer het te hebben aangeschaft. Daardoor werd ook de ‘traditionele’ 
volgorde van de fasen in dit proces in vraag gesteld: in veel gevallen komt ‘trial’ immers pas 
na ‘adoption’. Hierdoor komt ook de ‘evaluatie’ van de innovatie vaak pas na de adoptie. Als 
die tegenvalt, kan die een zeer negatief effect hebben op de verdere diffusie in de vorm van 
negatieve mond-tot-mond-reclame. In de traditionele concipiëring van het 
adoptiebeslissingsproces komt ‘trial’ echter steeds vóór de adoptie, en wordt er geen 
rekening gehouden met een evaluatie nà de adoptie. Het spreekt voor zich dat de ‘post-
purchase’-ervaring met de innovatie hierbij een belangrijke rol speelt; waardoor de 
oorspronkelijke concipiëring van het adoptiebeslissingsproces bekritiseerd werd om zijn 
gebrek aan aandacht voor gebruik, gebruikerstevredenheid, domesticatie, etc.  
 

                                                      
116 Kotler (2003: 204) maakte bijvoorbeeld de volgende opdeling in vijf fasen: (1) ‘problem recognition’, (2) 
‘information search’, (3) ‘evaluation of alternatives’, (4) ‘purchase decision’, (5) ‘postpurchase behavior’; en ook 
Rogers ging niet altijd van deze conceptualisering uit (cf. infra). 
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Omwille van deze kritieken werd het oorspronkelijke diffusionistische 
adoptiebeslissingsproces daarom geleidelijk aangepast tot de hierboven gegeven 
conceptualisering in (1) Knowledge, (2) Persuasion, (3) Decision, (4) Implementation, en (5) 
Confirmation. Een aanpassing waarmee het diffusionisme nadrukkelijker rekening trachtte te 
houden met gebruiks- en gebruikerscontext, met de mogelijkheid dat het 
adoptiebeslissingsproces ook in een ‘verwerpingsbeslissing’ kan resulteren voor sommige 
mensen; en waarin zowel een pre-purchase- als een post-purchase-fase te onderscheiden 
waren. Deze fasen kregen de volgende invulling: 
 
 
Kennisfase 

 
n deze eerste fase verwerft de consument zijn eerste kennis/informatie omtrent het 
bestaan van de innovatie en een eerste inzicht in de werking van de nieuwe ICT 

(Rogers, 1995: 162; 2003: 216; Schiffman et al., 1997: 30; Fill, 1995: 35). De 
consument kan hierbij zowel een actieve als een passieve rol aannemen. In zijn 
‘actieve’ rol gaat hij/zij zelf actief op zoek naar informatie met betrekking tot een 
oplossing voor een bepaald probleem. Sommige auteurs hebben het echter moeilijk 
met de gedachte dat consumenten actief op zoek zouden gaan naar informatie over 
de nieuwe ICT, wanneer zij niet eens van hun bestaan zouden afweten. Hoe kan men 
bijvoorbeeld actief op zoek gaan naar informatie over UMTS-toestellen, als men niet 
eens weet dat er zoiets als een derde generatie mobiele telefonie aankomt, en wat die 
inhoudt. Sommigen gaan daarom liever van een passieve kennisverwerving uit via 
reclame en massamediale communicatiekanalen (Fill, 1995: 37; Brancheau, Wetherbe, 
1990: 120). Omwille van deze ‘relatieve activiteit’ van de consument, houden de 
meesten het daarom op een soort van tussenweg, waarbij men veronderstelt dat 
consumenten zich naargelang hun behoeften en interesses op een meer actieve 
manier selectief gaan opstellen ten opzichte van informatie omtrent nieuwe ICT’s. In 
de sociale psychologie heeft men het dan over ‘selective exposure’. Passieve 
kennismaking is binnen deze visie nog steeds mogelijk, en kan zelfs de eerste vorm 
van kennismaking zijn, maar er wordt van uitgegaan dat iemand die binnen het 
ganse ICT-domein slechts een specifieke interesse voor mobiele telefonie heeft, zijn 
aandacht specifiek gaat richten op reclame, informatie en media-coverage rond 
mobiele telefonie. Andere informatie, over andere ICT’s, laat hij gewoon aan zich 
passeren. Dit wordt dan ‘selective attention’ of ‘selective perception’ genoemd, en 
wordt uiteindelijk gevolgd door een fase van ‘selective retention’, een selectief 
onthouden van kenmerken die men persoonlijk belangrijk of interessant vindt. 
(Rogers, 1995: 163-164, Sheth, Mittal & Newman, 1999:303-304, Gatignon & 
Robertson, 1989: 52-56). 
 
Er zijn in deze fase een drietal soorten of niveaus van kennis te verwerven (Rogers, 
1995: 165-166; 2003: 172; Windahl, Signitzer, Olson, 1992: 59): ‘awareness 
knowledge’, ‘how-to-knowledge’ en ‘principles-knowledge’. Deze laatste soort 
informatie is meer van een wetenschappelijke aard en slaat dan op informatie over 
het achterliggende concept of de functionele basisprincipes van de ICT, terwijl 
‘awareness knowledge’ de informatie omtrent het bestaan van de nieuwe ICT betreft 
en een antwoord biedt op de vraag ‘Wat is de innovatie?’. Bij ‘how-to-knowledge’ 
gaat het om informatie waarbij men uit de doeken doet hoe de nieuwe ICT correct en 
adequaat te gebruiken en te verwerven is. Verwijzend naar de ‘gebrekkige 
communicatiestrategieën’ die vaak als oorzaak voor falen van ICT-innovaties worden 
aangehaald, wijzen Windahl, Signitzer en Olson, 1992: 59) op de vaak gebrekkige 
communicatie van deze ‘how-to-knowledge’. 
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Overtuigingsfase en attitudevorming 
 

e overtuigingsfase is de fase waarin de consument een positieve of negatieve 
attitude ten aanzien van de innovatie ontwikkelt (Rogers, 2003: 216; Schiffman et 

al., 1997: 30), en zich een oordeel gaat vormen op basis van de ontvangen informatie. 
Hij wordt zich bewust van de innovatie als oplossing voor eventuele problemen, en 
door de ICT naar zijn eigen gebruikssituatie te projecteren gaat ieder individu voor 
zichzelf na wat de gevolgen, voor- en nadelen van het gebruik (kunnen) zijn. In 
vergelijking met de vorige fase waarin de grootste impact aan de massamediale 
communicatie wordt toegewezen, wordt in deze fase een veel groter belang aan de 
interpersoonlijke communicatie toegekend (Fill, 1995: 37; Windahl, Signitzer, Olson, 
1992: 59; Brancheau, Wetherbe, 1990: 120). Daar waar we de kennisfase als de 
cognitieve dimensie van het beslissingsproces kunnen bestempelen, geldt deze fase 
als de affectieve dimensie van dat proces (Rogers, 2003: 175). Het is ook de fase 
waarin het individu psychologisch betrokken raakt bij de innovatie: hij/zij zoekt actief 
naar informatie, beslist zelf welke boodschappen geloofwaardig zijn en hoe die 
informatie wordt geïnterpreteerd. Selectieve perceptie van karakterisiteken als 
complexiteit, compatibiliteit, ... zijn op dit niveau doorslaggevend (Rogers, 2003: 175). 
Het is dan ook vooral in deze fase dat de percepties, adoptiedeterminanten en 
gepercipieerde innovatiekarakteristieken (cf. deel 4B) een rol zullen gaan spelen 
(Rogers, 2003: 171; Bagozzi, Lee, 1999: 219; Fill, 1995: 36). Deze percepties en 
determinanten zullen uiteraard ook niet voor iedereen dezelfde zijn. Als we dan al 
even vooruit lopen op deel 6, heeft dat voor de introductiestrategie van innovaties de 
implicatie dat strategie en communicatie aangepast moeten zijn aan de verschillende 
determinanten en percepties van verschillende segmenten (Windahl, Signitzer, Olson, 
1992: 59). Hiermee wordt wel al een stapje verder gegaan dan Rogers die deze 
overtuigingsfase nooit als een actief verkoopsproces beschouwde waarin de 
aanbodzijde de gebruiker moest zien te ‘overhalen’; maar louter als een proces van 
attitudevorming ten aanzien van de innovatie en het gebruik ervan (Dejonghe, De 
Bens, 2004: 68). 

 
 
Beslissingsfase 
 

et de beslissingsfase zitten we al meteen bij de conatieve dimensie van het 
beslissingsproces: het moment waarop de consument blijk geeft van een 

bepaalde gedragsintentie ten aanzien van het product. Ofwel kiest hij/zij ervoor het 
product te adopteren, ofwel gaat hij het product verwerpen (rejection). De keuze om 
het product uiteindelijk niet te gaan gebruiken of aan te schaffen kan op ieder 
moment doorheen het innovatieproces voorkomen, bv. door een gebrek aan 
middelen of omwille van de negatieve invloed van anderen (Rogers, 1995: 171; 2003: 
177, Punie, 2000: 23; Windahl, Signitzer, Olson, 1992: 60). De attitudes uit de vorige 
fase ontwikkelen zich in deze fase dus ten gunste of ten ongunste van de 
technologie, en vertalen zich in een adoptie- of verwerpingsbeslissing. Volgens Fill 
(1995: 36) is het daarom belangrijk dat de communicatie op een voortdurende 
aanmoediging is gericht, maar daarmee lopen we opnieuw op de introductiestrategie 
vooruit.  
 
Inzake verwerping maakt Rogers het onderscheid tussen ‘actieve’ en ‘passieve 
verwerping’ (Rogers, 1995: 172; 2003: 178). Bij ‘actieve verwerping’ wordt adoptie 
wel door de consument overwogen, maar beslist hij dat uiteindelijk toch niet te doen. 
Bij ‘passieve verwerping’ daarentegen is er eigenlijk nooit sprake geweest van enige 
interesse, en werd adoptie ook nooit overwogen. Men noemt het daarom ook wel 
‘non-adoptie’. Verder onderscheidt hij ook een drietal types van adoptiebeslissingen 
(Rogers, 2003: 38): (1) ‘Optional innovation-decisions’ of de keuze tot 
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adoptie/verwerping van een individu, onafhankelijk van de beslissing van anderen 
binnen een sociaal systeem; (2) ‘Collective innovation-decisions’: 
adoptie/verwerpingsbeslissing in consensus met andere leden van het sociaal 
systeem; (3) ‘Authority innovation-decisions’: adoptiebeslissing die voor het systeem 
wordt genomen door een paar individuen die binnen het systeem relatief veel macht 
en controle bezitten.  
 
Parker (2001: 49) wijst ook op de cruciale rol die kinderen vaak spelen bij deze 
adoptiebeslissing. ‘It is children who are leading the way’. De ouders hebben vaak 
niet de tijd, en het zijn vooral de kinderen die bijvoorbeeld de interactiviteit van iDTV 
ontdekken en doorgeven aan hun ouders en peers. De kinderen zijn de eersten die 
met de EPG ‘spelen’ en ook de andere applicaties als ‘interactieve spelletjes’ 
ontdekken. In het licht van onze afbakening moet deze rol van kinderen toch 
enigszins genuanceerd worden. Kinderen ‘are indeed leading the way’, maar dan 
vooral op het vlak van domesticatie en niet zozeer op het vlak van de effectieve 
adoptiebeslissing.  

 
 
Implementatiefase 

 
enmaal de consument beslist heeft tot adoptie van de nieuwe ICT over te gaan, 
gaat hij die in deze vierde fase ook effectief gaan gebruiken (Windahl, Signitzer, 

Olson, 1992: 61) en evalueren (Schiffman et al., 1997: 30). Tot hier toe was het 
innovatie-ontwikkelingsproces vooral een mentaal proces; maar deze implementatie 
van de technologie in de dagelijkse praktijk, vereist ook een gedragsverandering 
(Rogers; 1995: 172-173; 2003: 179; 216). Het is ook binnen deze implementatiefase 
dat het zogenaamde ‘re-invention’-fenomeen dient gesitueerd te worden (Rogers, 
2003: 217), alsook het zogenaamde ‘domesticatieproces’ (cf. infra). Met deze 
domesticatie wordt gedoeld op de mate waarin de geadopteerde innovatie al dan 
niet geïntegreerd raakt in het dagelijkse leven van de gebruiker, en in 
overeenstemming gebracht wordt met de waarden en normen van het huishouden 
(Silverstone, 1996: 224). In dit domesticatie- of implementatieproces geeft de 
gebruiker dus in zekere zin ‘vorm’ aan de innovatie. Bij deze vormgeving of het 
aanpassen van de innovatie aan de omgeving is Rogers (1995: 174) geleidelijk aan 
ook meer aandacht gaan besteden aan de ‘re-invention’ binnen deze 
implementatiefase; of het op een creatieve manier inzetten van ICT-innovaties voor 
oorspronkelijk niet-bedoelde doeleinden. Een hogere graad van ‘re-invention’ leidt 
volgens Rogers (2003: 183; 217) tot een snellere adoptie en een grotere 
‘sustainability’ (langer gebruik). Verder stelt Rogers (2003: 186-187) over deze ‘re-
inventions’ en hun oorzaken, dat ze: 
- sneller ontstaan bij relatief complexe en moeilijk te begrijpen innovaties, ofwel 

omwille van een verkeerd begrijpen/misinterpretatie van de innovatie; ofwel als 
middel om de innovatie eenvoudiger te maken 

- vaak ontstaan door te weinig contact tussen adopter en change agent, waardoor 
de eerste een gebrek aan gedetailleerde kennis heeft 

- meer voorkomen naarmate de innovatie meer applicaties/features bezit 
- meer voorkomen wanneer de innovatie geïmplementeerd is als oplossing voor 

verschillende problemen in plaats van één concreet probleem 
- ook soms omwille van lokale trots ontstaan: innovaties worden soms licht 

gewijzigd om ze als een lokaal product te laten lijken 
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Confirmatiefase 
 

en positieve adoptiebeslissing garandeert echter geen succes of een 
gecontinueerd gebruik. Indien de in de overtuigingsfase gemaakte beloftes en 

ontstane verwachtingen tijdens het gebruik niet blijken ingelost te worden kan de 
gebruiker beslissen de innovatie niet verder te gebruiken en alsnog te verwerpen 
(Dejonghe, De Bens, 2004: 69). Gebeurt dit individueel, dan worden die ‘uitstappers’ 
wel gecompenseerd door nieuwe “instappers”, en gaat de geaggregeerde diffusie 
van de innovatie gewoon verder. Dejonghe en De Bens (2004: 69) illustreren dit met 
het toegenomen aantal ‘uitstappers’ of niet-actieve gsm-gebruikers (geregistreerd 
nummer, maar niet gebruikt gedurende laatste drie maand); die de opgang van de 
gsm toch niet in de weg stonden. Wanneer de adopters in deze confirmatiefase 
echter collectief gaan ‘afhaken’, dreigt een innovatie te mislukken.  
 
De adoptie- of verwerpingsbeslissing is dus geen eindpunt van het 
adoptiebeslissingsproces. Het individu vertoont vaak ook nog een dissonantie-
vermijdend of -reducerend gedrag (Rogers, 2003: 189). Eenmaal een 
adoptiebeslissing is genomen, gaat de consument op zoek naar bevestiging van de 
gemaakte beslissing (Schiffman et al., 2003: 189). Daarmee zitten we bij Festingers 
‘cognitieve dissonantie theorie’ (1962), die stelt dat consumenten hun opinies, 
attitudes en overtuigingen zo veel mogelijk in overeenstemming brengen met hun 
effectieve gedrag om dissonantie te vermijden. Na de beslissing tot aanschaf van de 
ICT is het niet onwaarschijnlijk dat een consument begint te twijfelen aan zijn 
beslissing, en met een dissonantie of conflictsituatie geconfronteerd wordt. Om dit 
onaangename gevoel weg te werken of tenminste te verminderen, gaat hij dan op 
zoek naar positieve informatie omtrent de aangekochte ICT (of negatieve informatie 
betreffende de niet-aangekochte ICT). Men noemt dit ook wel het ‘reinforcement-
effect’ (Brehm & Kassin, 1996: 398-405, Sheth, Mittal & Newman, 1999: 405-406, De 
Bens, 1998: 228-231). 
 
Niet iedereen die zich een innovatie aanschafte blijft echter (al dan niet via een 
reinforcement-effect) ook 100% achter zijn adoptie staan. De beslissing om de 
innovatie alsnog te verwerpen, hoewel men ze eerst had aangenomen, wordt door 
Rogers discontinuïteit genoemd (Rogers, 1995: 182-185). Hij onderscheidt hierbij 
‘vervangende discontinuïteit’ van ‘ontevreden discontinuïteit’. Deze laatste staat voor 
de beslissing een geadopteerde ICT te verwerpen omdat men niet tevreden is over de 
prestaties en/of mogelijkheden, terwijl ‘vervangende discontinuïteit’ zijn oorzaak vindt 
in de beslissing een ICT te verwerpen om die door een betere te vervangen.  
 
Naar introductie- en communicatiestrategie toe benadrukt deze confirmatiefase in 
ieder geval het belang om voldoende aandacht te blijven schenken aan diegenen die 
reeds tot adoptie zijn overgegaan (Green, 2002: 31; Fill, 1995: 36; Windahl, Signitzer, 
Olson, 1992: 61). 

 
 
Gezien onze focus op de adoptiebeslissing, focussen we ons met deze verhandeling vooral 
op de fases die deze adoptiebeslissing voorafgaan (knowledge/exposure en 
attitude/persuasion), en meer specifiek op de fase net voor die adoptiebeslissing. Ook Kotler 
(2003) had speciale aandacht voor deze fase en wees daarbij op de belangrijke rol van het 
‘adoptie-intentie’-concept. In plaats van een fase van attitudevorming en overtuiging, had 
Kotler (2003: 204) het over een evaluatiefase van alternatieven. De stap tussen deze laatste 
fase voor de adoptiebeslissing conceptualiseerde hij als volgt (Kotler, 2003: 206):  
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De adoptie-intentie komt dus tot stand op basis van diverse invloeden en determinanten, 
maar ook die kan volgens Kotler (2003: 207) nog beïnvloed worden door een tweetal 
determinanten (a) De attitudes van anderen: de negatieve impact van anderen kan die 
voorkeur nog bijsturen, en mensen kunnen ook tegemoet willen komen aan de 
verwachtingen van anderen. (b) Ook onverwachte omgevingsfactoren kunnen de intentie 
nog bijsturen. In deel 4B gaan we uitgebreid in op deze determinanten voor de 
adoptiebeslissing. 
 
Binnen deze afbakening tot de ‘adoptiebeslissing’ sluiten we ons volledig aan bij de 
definiëring van het adoptiebeslissingsproces als een “temporal sequence of steps through 
which an individual passes from initial knowledge af an innovation, to forming a favourable 
or unfavourable attitude” (Karahanna, Straub, Chervany, 1999: 185). Niet onbelangrijk hierbij 
in het achterhoofd te houden - meer bepaald in het licht van een effectieve introductie- en 
communicatiestrategie -, is dat de potentiële consument dus eerst een zekere kennis omtrent 
de innovatie moet opbouwen, vooraleer tot attitudevorming en eventuele adoptiebeslissing 
te kunnen overgaan. Het moment waarop deze overgang van kennisopbouw naar 
attitudevorming plaats heeft, is ook niet voor iedereen gelijk. De gedrevenheid en motivatie 
waarmee ieder individu dit adoptiebeslissingsproces aanvat en doorloopt is immers van 
verschillende factoren afhankelijk (Gatignon, Robertson, 1989: 49-56): ‘de reeds 
opgebouwde ervaring met ICT, ‘de persoonlijke noden en behoeften die door de ICT zouden 
kunnen worden vervuld’, ‘de innovativiteit van de consument’, en ‘de heersende normen en 
waarden binnen een sociaal systeem’. Naar de communicatiestrategie toe impliceert dit 
verschil in snelheid waarmee het adoptiebeslissingsproces doorlopen wordt dat de ganse 
markt niet met dezelfde boodschap mag worden bestookt, maar dat een deel van die 
communicatie ook zeer gericht moet gebeuren. Ieder segment moet eerst met een 
informatieve boodschap en met informatieve argumenten (ifv kennisopbouw) worden 
benaderd, om pas daarna rijp te zijn voor de meer affectieve, promotionele argumenten (ifv 
attitudevorming).  
 
Deze hiërarchie in de te voeren communicatie valt ook duidelijk af te leiden uit de 
conceptualisering van het adoptiebeslissingsproces door de ‘Generics Group’ (Klein, Karger, 
Sinclair, 2004: 5). Naar analogie met Maslow’s behoeftenpiramide stelden zij het 
adoptiebeslissingsproces voor aan de hand van een piramide van ‘beslissingsfasen’. In de 
vorming van attitude en adoptie-intentie worden vele factoren in rekening gebracht, maar 
daarin dient een zekere hiërarchie te worden onderscheiden (Klein, Karger, Sinclair, 2004: 5). 
Aan de linkerkant van de piramide staan de drie ‘trapjes’ van de piramide. Eerst is er het 
niveau van ‘platform symbolism’, dan het niveau van ‘content attractiveness’ en vervolgens 
het niveau van ‘equipment practicality’. Aan de rechterkant staan bij wijze van illustratie de 
vragen die de consument zichzelf zou stellen voor een eventuele adoptiebeslissing voor 
digitale televisie (DTV).  
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Figuur: Consumer decision-making (Klein, Karger, Sinclair, 2004: 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de vorming van een adoptiebeslissing doorloopt een consument elk van deze drie fasen. 
De afweging die de consument maakt, kan in elk van de drie fasen in een 
verwerpingsbeslissing resulteren. Pas wanneer de afweging ook na de derde fase nog steeds 
positief is, neemt de consument een adoptiebeslissing. In elke fase maakt de consument een 
andere afweging. In een eerste fase vraagt de consument zichzelf af waar de nieuwe 
technologie nu eigenlijk precies voor staat en wat die nieuwe technologie nu precies 
betekent in zijn waardensysteem. De communicatie moet hier in eerste instantie duidelijk 
maken waar de innovatie precies voor staat en wat men er van mag verwachten. Het 
eindresultaat van deze afweging is dat men de innovatie - analoog met de attitudevorming 
van Rogers - ofwel als een ‘good thing’ ofwel als een ‘bad thing’ gaat zien. In geval van een 
‘bad thing’ is de kans groot dat de consument hier reeds een verwerpingsbeslissing neemt 
(Klein, Karger, Sinclair, 2004: 5). Indien de nieuwe technologie niet als een ‘bad thing’ wordt 
beschouwd, gaat men een stapje hoger in de piramide en gaat men zich op het tweede 
niveau van ‘content attractiveness’ afvragen welke features en applicaties van de technologie 
aantrekkelijk zijn en een meerwaarde bieden. In het geval van DTV gaat men zich 
bijvoorbeeld afvragen welke nieuwe DTV-content nu aantrekkelijk is of welke nieuwe 
interactieve applicaties een meerwaarde bieden. In een tweede fase moet dus worden 
gecommuniceerd op ‘killer applications’.  
 
Als de consument er in deze tweede fase van overtuigd wordt dat de nieuwe technologie 
effectief aantrekkelijke features of applicaties te bieden heeft, gaat hij zich op het derde 
niveau van ‘equipment practicallity’ tenslotte afvragen wat er nu precies allemaal nodig is om 
de nieuwe technologie echt te gaan adopteren. Op dit laatste niveau gaat de consument 
afwegingen maken in termen van kosten (aanschaffingskost, …) of complexiteit van installatie 
(Klein, Karger, Sinclair, 2004: 6; 29). Daar waar de consument zijn afweging in de tweede fase 
in termen van drijfveren maakt; doet die dat op dit derde niveau in termen van drempels. 
Hier bestaat de uitdaging er in ook de drempels te identifceren en daar op de juiste manier 
rond te communiceren. Pas wanneer het voor de consument voldoende duidelijk is waar de 
nieuwe technologie voor staat; hij er van overtuigd is dat de innovatie binnen zijn 
waardenpatroon past, een meerwaarde te bieden heeft, en er geen onoverkomenlijke 
drempels worden waargenomen, zal die tot adoptie overgaan. 
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(b) Niet iedereen doorloopt dit adoptiebeslissingproces echter even snel, waardoor de 
verschillende individuen in een sociaal systeem niet allemaal op eenzelfde moment 
adopteren, maar verspreid doorheen de tijd (Gruber, 2001a: 26; Ward, Davies, Wright, 1999: 
88; Mahajan, Muller, 1998: 488; Martinez, Polo, 1996: 34; Bass, 1980: 51). Het adoptie- en 
diffusieproces van een sociaal systeem wordt daarom als een gefaseerd of sequentieel proces 
beschouwd binnen het diffusionisme (Baptista, 1999: 113). Daarbij neemt het 
persoonlijkheidskenmerk innovativiteit of ‘de mate waarin iemand sneller is dan anderen in 
het sociaal systeem om innovaties te adopteren’ (Rogers, 1986; 1995; 2003: 297; Trujilo, 
2003: 2; Gatignon, Robertson, 1989: 9) een centrale plaats in. Deze innovativiteit houdt met 
andere woorden de adoptiesnelheid of de zogenaamde ‘time of adoption’ in waarop het 
theoretische diffusiepatroon van het diffusionisme is gebaseerd. Dit patroon kan twee 
vormen aannemen: de klokvormige diffusiecurve of de cumulatieve S-curve. Het klokvormige 
of Gaussiaanse diffusiepatroon geeft de 
frequenties van adoptie over een tijdsas weer, 
terwijl de S-vormige logistische curve het 
cumulatieve aantal gebruikers van een 
technologie op tijdstip t weergeeft (Rogers, 
2003: 272; Baptista, 1999: 108; Shuster, 1998: 
8). Binnen de klokvormige diffusiecurve komt 
het diffusionisme ook tot de gekende opdeling 
in vijf adoptercategorieën of ‘time-based 
innovativeness segmentation’ in innovators, 
early adopters, early majority, late majority en 
laggards (Rogers, 2003: 298; Li, 2004: 175; 
Agarwal, Prasad, 1998: 206; Martinez, Polo, 
1996: 34; Brancheau, Wetherbe, 1990: 119). Adoptie wordt als een binair construct 
beschouwd (wel/niet adoptie) (Mahajan, Muller, Bass, 1990: 13) en op basis van het aantal 

adopters dat binnen een bepaalde tijdsperiode tot 
adoptie overgaat, maakt men een verdeling van 
het aantal adopters over de tijd. Na een eerste 
kleine groep van ‘enthousiastelingen’ (2.5% 
innovators) die ongeacht de prijs of ‘bewezen 
kwaliteit’ van de innovatie snel tot adoptie over 
gaat, volgt een segment van 13.5% ‘early 
adopters’ dat al wat rationeler is in zijn 
adoptiebeslissing. Dan volgt met de ‘early majority’ 
(34%) en de ‘late majority’ (34%) de massamarkt, 
om uiteindelijk te eindigen met de risico-averse 
‘laggards’ (16%). 

 
Zowel de klokvormige als de S-vormige curve maken duidelijk dat innovaties aanvankelijk 
slechts in beperkte mate ‘(gepercipieerde) benefits’ hebben voor de markt en slechts een 
beperkt aantal adopters kunnen bekoren. Naarmate de innovatie matuurder wordt, krijgt de 
innovatie meer ‘benefits’, om ten slotte weer te eindigen in een saturatiefase waarin de 
innovatie nauwelijks nog benefits heeft voor de markt (Veryzer, 2003: 848; Shuster, 1998: 8). 
De diffusie van technologieën kenmerkt zich met andere woorden door een trage start, 
gevolgd door een snelle groei, een maturiteits- en een verzadigingsfase (Rogers, 2003: 272; 
Uppgard, Lennstrand, Wallis, 2003: 4; McBurney, Parsons, Green, 2002: 231; Agarwal, Bayus, 
2002: 1024; Jankowski, Van Selm, 2001: 222; Sameer, 1999: 11). Een sleutelmoment in dit 
proces is de zogenaamde ‘takeoff’ (Trujilo, 2003: 1; Fidler, 1997: 14), of het moment waarop 
de curve steil omhoog begint te gaan en het diffusieproces pas echt op gang komt 
(Bouwman et al., 2002: 21). Aanvankelijk wordt een innovatie nog gedragen door de 
zogenaamde ‘change agents’, maar van zodra het aantal ‘early adopters’ zijn kritische massa 
(cf. supra) heeft bereikt (tussen 5 en 15%), komt de innovatie op een min of meer 
onomkeerbaar punt, waarop het op zichzelf is aangewezen om het te maken. Het ‘take-off’-
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moment of het eerste buigpunt in de curve is met andere woorden het punt waar de ‘self-
sustaining rate of adoption’ (Rogers, 2003: 363) (cf. supra) zijn aanvang neemt. Veelal wordt 
deze ‘takeoff’ verklaard op basis van ‘supply-side’-gerelateerde factoren zoals een 
prijsverlaging, of een toenemend aantal concurrerende aanbieders (Agarwal, Bayus, 2002: 
1025). Na de eerste meer ‘primitieve’ en dure vormen van een innovatie waarmee weinigen 
vertrouwd zijn, zorgt een toenemende concurrentie voor lagere prijzen, een verbeterde 
productkwaliteit, een betere distributie en een verhoogd bewustzijn. 
 
Zowel de klokvormige als de S-vormige curve zijn op het ‘time-of-adoption’-criterium 
gebaseerd, en volgen de logica van de normale Gaussiaanse verdeling (Rogers, 1983: 244; 
2003: 274; Wright, Chariett, 1995: 33). In de assumptie van interpersoonlijke communicatie 
en leereffecten gaat men er van uit dat de eerste adopter zijn ervaring met bijvoorbeeld twee 
andere mensen deelt. Deze delen hun ervaringen op hun beurt ook met twee anderen, ... en 
zo kent de verdeling een binomiale expansie: een mathematische functie die de 
normaalverdeling volgt. Dit impliceert dat het diffusiepatroon wiskundig perfect weer te 
geven valt op basis van het gemiddelde (x) en de standaardafwijking (s). Centraal in deze 
verdeling staat de mediaan of het moment waarop 50% van de populatie tot adoptie is 
overgegaan. Op één standaardafwijking van het gemiddelde verwijderd, liggen dan de even 
grote segmenten van de early en de late majority. De ‘early adopters’ en ‘laggards’ liggen 
dan op twee standaardafwijkingen, en helemaal in de staart van de verdeling, op drie 
standaardafwijkingen, liggen de ‘innovators’ (Moore, 1999a: 10; 1999b: 14).  
 
Bij de S-vormige curve wordt de penetratie cumulatief voorgesteld, en worden twee 
buigpunten onderscheiden: een eerste bij de ‘take-off’ wanneer na een eerste tragere 
adoptie door ‘earlier adopters’ naar de massamarkt wordt doorgestoten, en een tweede 
buigpunt wanneer de groei daarna weer vertraagt bij de overgang van de massamarkt naar 
de ‘later adopters’ (Fidler, 1997: 14).  
 
Op basis van het ‘time-of-adoption’-criterium gaat het diffusionisme dus van een vast 
diffusiepatroon uit: de symmetrische Gauss- of klokvorm; of de S-curve indien cumulatief 
uitgedrukt. In dat patroon worden achtereenvolgens de segmenten van innovators, early 
adopters, early majority, late majority en laggards onderscheiden. Respectievelijk goed voor 
2.5, 13.5, 34, 34 en 16% van de populatie. Zowel dit (a) klok- of S-vormige diffusiepatroon, als 
(b) de vijf segmenten en hun vaste profielen of ‘ideaaltypes’117 (Moore, 1999a: 10) fungeren 
zowel in de praktijk als in de theorie als een veelgebruikte basis voor het voorbereiden en 
bestuderen van de diffusie van ICT-innovaties. In onderstaande paragrafen staan we daarom 
nog wat uitgebreider stil bij beide aspecten118.  
 
 
Klokvormig of S-vormig patroon met vijf segmenten 
 

p basis van de ‘time-to-adoption’ of een ‘as 
van risico-aversie’ gaat Rogers - en bij 

uitbreiding het ganse diffusionisme - van een 
klokvormige lineaire diffusiecurve uit. De 
diffusie van ICT-innovaties vertoont daarbij in 
eerste instantie een trage groei, gevolgd door 
een snelle groei naar de massamarkt toe, om 
nadien opnieuw een tragere groei te vertonen 
in de maturiteitsfase. Na een eerste kleine groep 
van innovators (2.5%), volgt de adoptie van de 

                                                      
117 In termen van sociodemografische en socio-economische variabelen, persoonlijkheidskarakteristieken, media- 
en communicatiegedrag en technologiebezit. 
118 We beklemtonen dat we hierbij enkel ingaan op de aanvullingen van auteurs die het diffusionisme volgden. 
Op de aanvullingen die er kwamen vanuit een kritiek op het diffusionisme komen we later in dit hoofdstuk terug. 

O 
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al iets rationelere ‘early adopters’ (13.5%). Na deze early adopters volgt een snelle diffusie 
binnen de massamarkt van ‘early majority’ en ‘late majority’ (beiden 34%), en pas helemaal 
op het eind volgen de risico-averse laggards (16%).  

 
Deze diffusionistische assumpties bleven uiteraard niet zonder kritiek, maar daar komen we 
later op terug (cf. infra). Binnen de strekking van het diffusionisme werd zowel het patroon 
als de beschrijving van de segmenten door velen blindelings van Rogers overgenomen. 
Anderen hadden binnen dit diffusionisme geen kritiek op Rogers’ curve en 
segmentbeschrijvingen, maar namen die ook niet zomaar over omdat ze daar liever een 
aanvulling op maakten. Geoffrey Moore (1999a, b) ging bijvoorbeeld ook wel van vijf 
segmenten uit, maar gaf die een andere benaming (respectievelijk ‘technology enthusiasts’, 
‘visionaries’, ‘pragmatists’, ‘conservatives’ en ‘sceptics’). Ook het lineaire patroon nam hij niet 
zomaar over omdat hij daar één discontinuïteitsmoment in zag. In vergelijking met het 
traditionele diffusionisme waarin doorgaans van een drietal fases van (1) groei, (2) maturiteit 
en (3) verzadiging/terugval (Rogers, 2003: 272; Jankowski, Van Selm, 2001: 222) wordt 
uitgegaan; gaat Moore (1999b: 25) ook iets dieper in op de verschillende fasen of zones in de 
adoptielevenscyclus van een ICT-innovatie. Meer specifiek maakt Moore een onderscheid 
tussen een zestal verschillende zones. De (1) ‘Early Market’ is de fase van trage groei, maar 
groot enthousiasme waarin de ‘technology enthusiasts (innovators)’ en de ‘visionaries (early 
adopters)’ tot adoptie overgaan. In (2) ‘The Chasm’ komt Moore’s discontinuïteitsassumptie 
tot uiting (cf. infra) in een fase waarin de interesse en het enthousiasme van de ‘early market’ 
verdwijnen en de ‘mainstream 
market’ zich nog niet comfortabel 
voelt bij de immaturiteit van de 
technologie. De stap naar de 
massamarkt (‘pragmatists’ en 
‘conservatives’) wordt gemaakt in 
een fase die Moore de (3) ‘Bowling 
Alley’ noemt. Naar analogie met 
het ‘bowling-spel’ waarin niet alle 
kegels ineens ‘gewonnen’ worden, 
maar waarin de eerste ‘gewonnen’ 
kegels de volgende kegels moeten 
‘aanstoten’, gaat Moore uit van een niche-gebaseerde penetratie als de optimale 
benaderingsstrategie voor de massamarkt (cf. infra, deel 6). Vanaf hier gaat de diffusie ook 
veel sneller en is sprake van de zogenaamde ‘take-off’. In de (4) ‘Tornado’-fase komt de 
adoptie door de massamarkt op kruissnelheid, en schakelt praktisch de volledige markt naar 
het nieuwe paradigma over. In de (5) ‘Main Street’-fase zit de innovatie in zijn maturiteitsfase, 
en manifesteert er zich opnieuw een tragere groei. Met de (6) End of life eindigt de 
productlevenscyclus van de innovatie.  
 
Een andere aanvulling op de traditionele diffusionistische assumpties is die van Tvede en 
Ohnemus (2001: 164). In tegenstelling tot Moore blijven zij Rogers wel volgen in de continue 
lineariteit van het diffusiepatroon, maar onderscheiden zij vijf fases in dat patroon: 
respectievelijk ‘Emerging market’; ‘Growing market’, ‘Shake-out market’, ‘Maturing market’ en 
‘Declining market’.  
 
Zowel bij Rogers als bij de meeste diffusionistische aanvullingen op Rogers assumpties, blijft 
men echter wel van het symmetrische normaal verdeelde diffusiepatroon uitgaan. Deze 
assumptie bleef echter niet zonder kritiek wegens een gebrek aan flexibiliteit. Het houdt in 
eerste instantie geen rekening met de diffusiepatronen van mislukte innovaties, maar ook 
voor geslaagde innovaties is de symmetrische klokvorm niet altijd een juiste weerspiegeling 
van het diffusiepatroon. Voor sommigen was deze kritiek voldoende om het diffusionisme af 
te breken (cf. infra); anderen bleven het diffusionisme trouw en trachtten het diffusiepatroon 
flexibeler te maken. Easingwood en Lunn (1992) onderscheidden bijvoorbeeld een negental 
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varianten van de klassieke klokvorm. Aard en vorm van deze patronen worden bepaald door 
de parameters ‘b’ en ‘delta’ (Easingwood, Lunn, 1992: 71).  
 
Figuur: ‘The diffusion map’: 9 verschillende diffusiepatronen (Easingwood, Lunn, 1992: 72) 
 
‘b’, coeff. of imitation 
 

Curve 3 
Plateau 

Curve 6 
Slow Uniform 

Curve 9 
Low Priority 

Curve 2 
Accelerated 

Curve 5 
Uniform 

Curve 8 
Delayed 

Curve 1 
Rapid Penetration 

Curve 4 
Fast Uniform 

Curve 7 
Late Rush 

            delta 
 
De coëfficiënt van imitatie ‘b’ weerspiegelt de mate van ‘externe invloed’ (en kritische massa) 
die nodig is om iemand tot adoptie te bewegen. In situaties waarin deze coëfficiënt van 
imitatie een sterke impact heeft, worden diffusiepatronen gekenmerkt door een gradueler 
verloop en een verloop dat over een langere tijdspanne gespreid is (curve 3, 6, 9). Situaties 
met een lage ‘b’ zijn dan situaties waarbij geen (of in geringe mate) kritische massa nodig is 
om anderen tot adoptie te overhalen, waardoor het diffusieproces een mindere graduele 
opbouw kent, maar eerder snel naar een steile piek toegroeit, en het diffusieproces ook over 
een kortere tijdspanne verloopt (curve 1, 4, 7). De ‘delta-coëfficient’ geeft dan de mate weer 
waarin de piek vroeg of laat in het diffusiepatroon komt. Traditioneel staat die piek in de 
klokvormige normaalverdeling mooi in het midden van het diffusiepatroon, maar in situaties 
met een lage delta komt die piek vooraan in het diffusieproces (curve 1, 2, 3), terwijl die piek 
in situaties met een hoge delta achteraan het diffusieproces komt (curve 7, 8, 9). Het 
‘uniforme diffusiepatroon’ (curve 5) komt hierbij overeen met het traditionele klokvormige 
patroon van het diffusionisme, en kenmerkt zich door zowel een middelmatige b als delta. 
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Figuur: The diffusion map : illustrative diffusion patterns (Easingwood, Lunn, 1992: 73) 
 
‘b’, coeff. Of imitation 
 

Curve 3  Curve 9 

 Curve 5  

Curve 1  Curve 7 

            delta 
 
Op basis van een ‘ex post’-analyse van de diffusie van een beperkte set van technologieën 
konden Easingwood en Lunn (1992: 75-79) deze diversiteit in diffusiepatronen ook empirisch 
staven. Consumentenelektronicaproducten met een hoge visibiliteit, duidelijke voordelen en 
weinig drempels in termen van complexiteit en infrastructuur (VCR, kleurentelevisie, kabel, 
viewdata, ...), lieten zich bijvoorbeeld in een cluster van Plateau-diffusiepatronen groeperen 
(b=.33 en delta=.43). Andere, iets complexere en disruptieve technologieën (mobiele 
telefonie, Citizen Band, BITNET, ...) vertoonden dan weer een typisch Rapid Penetration-
diffusiepatroon (b=.89 en delta=.31) (Easingwood, Lunn, 1992: 78). 
Telecommunicatieproducten die een uitgebreide nieuwe infrastructuur vereisen, vertonen 
dan weer eerder het Late Rush-diffusiepatroon (Easingwood, Lunn, 1992: 79). 
 
De variatie in de delta-parameter geeft aan dat de ‘aanloop’ van het ene diffusieproces 
langer is dan bij het andere diffusieproces; maar ‘de facto’ wordt in het diffusionisme van een 
‘trage, lange start’ van het diffusiepatroon uitgegaan. Rogers (1995) omschreef het als volgt: 
‘Getting a new idea adopted, even when it has obvious advantages, is often very difficult. 
Many innovations require a lengthy period, often of many years, from the time they become 
available to the time they are widely adopted.’ Sommigen menen dat er soms een generatie 
overgaat vooraleer een innovatie effectief geaccepteerd wordt of zijn ‘take-off’ kent. Anderen 
hebben het in dit verband over de ’30-year-rule’ (Fidler, 1997, Lennstrand, 1998a: 2), het 
ketchup effect’119 (Tvede, Ohnemus, 2001: 61); of ‘incubatietijden’ (Kohli, Lehman, Pae, 1999) 
naar analogie met de manier waarop een ziekte of epidemie vaak lange tijd sluimerend 
aanwezig is om dan plots uit te breken (Rogers, 1983: 244; Baptista, 1999: 109). De oorzaak 
voor deze lange incubatieperiode kan zowel bij de ‘supply side’ als de ‘demand side’ liggen, 
maar voor ICT-innovaties dienen die toch vooral in de laatste van deze twee categorieën 
gezocht te worden (Kohli, Lehmann, Pae, 1999: 135). De take-off kan dan bijvoorbeeld op 
zich laten wachten omwille van netwerkexternaliteiten, wettelijke beperkingen (bv. contract 
met bepaalde operator die overstap belet), verwachtingen inzake kwaliteitsverbetering of 
prijsdaling (leapfrogging), of het feit dat de adoptie van bepaalde producten een zekere 
infrastructuur of andere complementaire producten vereist (DTV, Bluetooth, ...)120. Kohli, 

                                                      
119 ‘the technology is dormant for many years until it suddenly explodes, just like when you hit the ketchup bottle 
10 times without getting any ketchup out, and then suddenly the whole bottle empties on your plate’ (Tvede, 
Ohnemus, 2001: 61). 
120 Aan supply-side hebben we het dan bv. over het ‘fine tunen’ van het product zodat het aanvaardbaar wordt 
voor de massamarkt, of een tekort aan financiële middelen om onmiddellijk een massamarktintroductie te 
ondersteunen. 
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Lehmann en Pae (1999: 134; 135) definiëren deze incubatieperiode als ‘the time between 
completion of product development and the beginning of significant sales’, en situeren die 
tussen de fase van productontwikkeling (cf. infra, innovatie-ontwikkelingsproces) en de 
massamarktdiffusie. Deze incubatieperiode gaat de eigenlijke diffusiecurve dus vooraf, maar 
kan als een lange platte staart aan de linkerkant van de curve worden geïnterpreteerd (Kohli, 
Lehman, Pae, 1999: 135).  
 
Figuur: plaats van de incubatietijd in het ganse innovatieproces 
 
 
 
 
 
 
Over de precieze lengte van die ‘lange platte staart’ zijn de meningen steeds verdeeld 
geweest. Sommigen hebben het over een periode van tien jaar (Uppgard, Lennstrand,Wallis, 
2003: 4; Bourreau, Gensollen, 2004: 63; Montaguti, Kuester, Robertson, 2002: 22); anderen 
over periodes tot twintig (Sandberg, 2002: 187; Burgelman, 2000: 233) of zelfs dertig jaar 
(Fidler, 1997: 8; 106; Lennstrand, 1998a: 2). Aan de ene kant is deze diversiteit in de ‘lengte 
van de incubatieperiode’ ongetwijfeld te wijten aan een diversiteit van definiëringen van de 
incubatieperiode121. Aan de andere kant is het wellicht ook niet mogelijk om een 
‘gemiddelde lengte’ voor de ICT-incubatieperiode voorop te stellen, omdat de variantie 
tussen technologieën daarvoor 
veel te groot is. Sony’s Walkman 
had bijvoorbeeld slechts een 
goed jaar nodig, terwijl de VCR 
daar meer dan tien jaar voor 
nodig had (Montaguti, Kuester, 
Robertson, 2002: 36).  
 
Anderen (Gordon, Tellis, 1997) 
hebben het echter over een 
verkorting van deze 
incubatieperiode. We zien dat 
bijvoorbeeld ook geïllustreerd in 
bijgevoegde figuur, waarbij we de diffusie van vier technologieën (pc, breedband, gsm, 
kabeltelevisie) zien, en waarbij we kunnen vaststellen dat de incubatieperiode van de twee 
recentste technologieën (gsm, breedband) een stuk korter is. 
 
Ook hierin vinden we een argument om ons af te vragen of er niet moet worden afgestapt 
van de ‘de facto’ assumptie van een langere incubatieperiode; en of er inderdaad niet meer 
in termen van flexibelere diffusiepatronen zoals die van Easingwood en Lunn (1992) moet 
worden gedacht.  
 
 
Profilering van de vijf adoptersegmenten 
 

innen het diffusionisme wordt voor elk van de adoptersegmenten ook van een vast 
profiel uitgegaan met betrekking tot: (a) socio- demografische en economische status, (b) 

media- en communicatiegedrag en technologiebezit, en (c) persoonlijkheidskarakterisitieken 
en psychografica. In onderstaande paragrafen proberen we de assumpties met betrekking 
tot deze criteria zo overzichtelijk mogelijk samen te vatten. In deel 4B gaan we uitgebreid in 
op een vierde categorie van profileringsvariabelen, nl. die van de adoptiedeterminanten. 
                                                      
121 Voor sommigen eindigt de incubatieperiode bijvoorbeeld niet bij de take-off, maar bij de lancering (en begint 
de incubatieperiode dan bij de uitvinding van de innovatie). 
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Deze ‘ideaaltypes’ of vaste profielen weerspiegelen de overtuiging dat het adoptiegedrag 
van iemand steeds een functie is van zijn socio-economische status, 
persoonlijkheidskenmerken, of media- en technologiegebruik (Kang, 2002: 195). 
 
Zonder daarbij wezenlijke kritiek op het diffusionisme te geven, wezen we er reeds op dat 
niet alle auteurs die zich op het diffusionisme baseerden, ook van dezelfde segmentering als 
Rogers uitgingen. Naast de klassieke diffusionistische opdeling in ‘innovators’, ‘early 
adopters’, ‘early majority’, ‘late majority’ en ‘laggards’, haalden we bijvoorbeeld reeds het 
werk van Moore (1999a, b) aan, waarin het respectievelijk over de ‘technology enthusiasts’, 
‘visionaries’, ‘pragmatists’, ‘conservatives’ en ‘sceptics’ gaat. Terwijl Dejonghe (2004) in grote 
lijnen de opdeling van Rogers volgt, gebruiken ook Parasuraman en Colby (2001) en Kotler 
(2003) andere segmentbenamingen. Anderen, zoals Veryzer (2003); Weil en Rosen (1997) of 
het Engelse onderzoeksbureau BRMB (MarketingOnline, 2002-03-27) hanteren dan liever 
een driedeling of een tweedeling waarbij meestal van de dichotomie ‘earlier adopters’ vs. 
‘later adopters’ wordt uitgegaan. 
 
Rogers Innovators Early Adopters Early Majority Late Majority Laggards 

Moore (1999) Technology 
Enthusiasts 

Visionaries Pragmatists Conservatives Sceptics 

Parasuraman 
Colby (2001); 
Kotler (2003) 

Explorers Pioneers Skeptics Paranoids Laggards 

Dejonghe 
(2004) 

Avontuurlijke 
voorlopers, de 

spelende 
gebruiker 

Gerespecteerde 
Vroege 

Gebruikers 

Overtuigde 
Vroege 

Meerderheid 

Sceptische 
Late 

Meerderheid 

Traditionele 
laatkomers 

BRMB Star Techies Happy 
Followers Unconverted 

Veryzer 
(2003); Weil, 
Rosen (1997) 

Eager Adopters Hesitant ‘prove its’ Resisters 

 Earlier Adopters Later adopters 
 Adopters Non-adopters 
 Innovators Niet-Innovators 
 
Bij wijze van conclusie vatten we de assumpties en profielen voor deze segmenten samen in 
tabelvorm (cf. infra). Omdat de literatuur niet altijd even duidelijk aangeeft in welke mate 
bepaalde variabelen tussen de vijf verschillende segmenten discrimineren; en het 
onderscheid vaak zelfs beperkt blijft tot een verduidelijking van de discriminatie tussen de 
twee grotere groepen van ‘earlier adopters’ vs. ‘later adopters’, beperken ook wij ons tot de 
opsplitsing van de assumpties voor deze twee segmenten. Als we deze tweedeling tegen de 
opsplitsing in vijf segmenten houden, staan de ‘earlier adopters’ voor de eerste twee 
segmenten, en de ‘later adopters’ voor de massamarkt en de laggards. Omdat diffusionistisch 
onderzoek vaak kort na introductie gebeurt, wordt vaak ook de tweedeling ‘adopters’ vs. 
‘non-adopters’ gebruikt. Op dat moment is dat ook de enige logische opdeling omdat enkel 
de innovators en een deel early adopters tot adoptie overgingen. De rest van de markt (non-
adopter op dat moment) is daar op dat moment nog niet aan toe.  
 
Vooraleer op de assumpties in verband met de segmentprofielen in te gaan, is het belangrijk 
te vermelden dat het diffusionisme er van uitgaat dat de verschillen tussen adopters en niet-
adopters of tussen meerdere adoptersegmenten, afzwakken en minder duidelijk worden 
naarmate de diffusie van de innovatie zich verder voltrekt en de innovatie meer matuur 
wordt. Met betrekking tot de demografische assumpties omschrijven Atkin, Jeffres en 
Neuendorf (1998: 477) het als volgt: ‘demographic differences between adopters and 
nonadopters have been leveling for more ‘mature’ media, including cable, VCRs and other 
technologies that have reached the ‘flat part’ of their diffusion curve’. Doorgaans wordt 
aangenomen dat de geldigheid van deze assumpties stopt op het moment dat een innovatie 
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zijn ‘kritische massa’ voorbij is (Atkin, 1993, 1995; Atkin, LaRose, 1994, Wei, Leung, 1998). Dit 
werd reeds voor diverse technolologieën (pc (Lin, 1998), kabeltelevisie (Li, 2001)) 
aangetoond; en ook recent werd dit voor de gsm-markt vastgesteld: de gsm-markt zit reeds 
een eind in de majority, en een vergelijking van ‘adopters’ met ‘non-adopters’ levert 
momenteel een overwegend vrouwelijk patroon (Debruyne, 2004-01-22: 16).  
 
 
Innovators 
 

p basis van het ‘time-to-adoption’-criterium, zijn de ‘innovators’ de eerste kleine groep - 
zo’n 2.5% van de populatie - om tot adoptie van de innovatie over te gaan. Zij 

adopteren de innovatie vroeger dan 2x de standaardafwijking vóór het mediaanpunt in de 
diffusiecurve (Dejonghe, De Bens, 2004: 72). Anderen hebben het over de ‘technology 
enthusiasts’ (Moore, 1999a, b), ‘explorers’ (Parasuraman, Colby, 2001: 59), ‘techies’ (Meijer, 
Samuels, Terpstra, 2002: 2; Chandy, 2001: 3), ‘vanguard customers’ (McMeekin, Tomlinson, 
1998: 874) of de ‘avontuurlijke voorlopers’ (Dejonghe, De Bens, 2004: 72). Maar steeds gaat 
het om de eerste kleine groep van adopters die echt van technologische nieuwigheden 
houdt, die de innovatie absoluut als eerste wil hebben en gebruiken, en zich daar niet in laat 
tegenhouden door hoge prijzen, onzekerheid, risico’s of weerstand. Tegenover initiële 
tekortkomingen en gebreken van de innovatie staan ze meestal tolerant, maar verwachten 
ze wel dat het gebruik en het bezit van de innovatie hen de nodige status, respect en 
aandacht van hun omgeving oplevert. 
 
‘Venturesomeness’ is bijna een obsessie voor de innovator. Inzake de adoptie van nieuwe 
informatie- en communicatietechnologieën kenmerkt hij/zij zich door een bijna onbezonnen 
streven naar nieuwe uitdagingen en risico’s (Rogers, 2003: 283). Hun interesses in nieuwe 
ideeën maakt dat ze eerder gekenmerkt worden door kosmopoliete sociale relaties met vaak 
grote onderlinge geografische afstanden dan door lokale sociale netwerken. Dit 
kosmopolitisme maakt dat deze consument kan omschreven worden als een ‘wereldburger’ 
of consument die zijn culturele horizonten tracht te verleggen door zichzelf in diverse andere 
lokale culturen onder te dompelen (Cannon, Yaprak, 2002: 30). Volgens Rogers (2003: 282) 
is een zekere ‘financiële slagkracht’ (hoger inkomen) of financiële controle een voorwaarde 
voor innovators om tegen een eventuele ‘miskoop’ te kunnen. Dit betekent echter niet dat de 
innovators daarom meteen het meest kapitaalkrachtige segment zijn (Chandy, 2001: 4). Het 
grotere aandeel studenten (doorgaans toch zonder inkomen) in het innovator-segment 
bevestigt dit, en ook in de dagelijkse praktijk stellen we meer en meer vast dat de eerste 
aankopers van technologieën vaak ook mensen zijn die op krediet kopen. Sommigen (Moore, 
1999a: 28-32; 1999b: 15) wijzen er ook op dat deze innovators niet meteen de grootste 
‘willingness-to-pay’ vertonen.  
 
Innovators hebben doorgaans ook een behoorlijk grote technologische kennis, wat vaak ook 
nodig is om de complexe technologieën te begrijpen en toe te passen. Ze zijn geïnteresseerd 
in de architectuur van de technologie, vertonen een zeer actief informatiezoekend gedrag en 
houden de ontwikkelingen op het vlak van nieuwe technologieën nogal goed bij 
(Parasuraman, Colby, 2001: 72). Niet zelden gaan ze daarvoor ook op zoek in de 
wetenschappelijke literatuur (Weber, Evans, 2002: 439; Vrechopoulos, Siomkos, Doukidis, 
2001: 2). Hierdoor gaat het ‘techie’-imago van de innovator vaak ook gepaard met een soort 
van wereldvreemd ‘nerd’-imago; wat voor een stuk meteen ook verklaart waarom de 
innovator niet het grootste sociale aanzien geniet (en niet altijd het meest ideale 
‘referentiekader’ is). Door hun nogal apart gedrag worden de innovators door de rest van 
het sociaal systeem vaak als afwijkend beschouwd van de heersende normen en waarden 
(Rogers, 1995: 264), en zijn ze niet altijd tenvolle sociaal geïntegreerd in het sociaal systeem.  
 
Niettegenstaande de innovator misschien niet zo’n groot aanzien als de early adopter geniet, 
is hij toch een zeer belangrijke pion in het diffusieproces: hij introduceert de innovatie immers 

O 
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binnen de grenzen van het sociale systeem en vervult daarmee een soort van ‘gatekeeping’- 
of ‘lead user’-rol (Rogers, 2003: 283; Sandberg, 2002: 190; Moore, 1999b: 15; Mahajan, 
Muller, 1998: 493). Door hun persoonlijke contacten en hun demonstratieve aard van doen, 
spelen zij een belangrijke rol in het overtuigen van (andere) opinion leaders; en het schenken 
van het initiële vertrouwen in de technologie aan de massamarkt (Chandy, 2001: 4; Moore, 
1999a: 11; Fidler, 1997: 14). Aangezien zij de eersten zijn om tot adoptie over te gaan, gaat 
het principe van het kopieer- of imitatiegedrag uiteraard nog niet op voor deze innovators. 
Zij maken hun adoptiebeslissing ‘onafhankelijk’ van de communicatie met en ervaringen van 
anderen (Midgley, 1979: 49; Gatignon, Robertson, 1989: 55). Zij baseren zich meer op 
massamediale dan interpersoonlijke communicatie. Volgens Hulsebos (1998: 46) zouden zij 
zich vooral onderscheiden door het veel grotere printmedia-gebruik. 
 
Verder kan de innovator ook perfect om met de onzekerheid waarmee de innovatie op het 
moment van adoptie door de innovator nog omgeven is (Rogers, 2003: 282). De complexiteit 
vormt voor hem/haar geen drempel; een nieuwe technologie wordt vooral als ‘fun’ 
gepercipieerd (Veryzer, 2003: 851; Chandy, 2001: 4). Urenlang uitzoeken hoe een 
technologie precies werkt, trekt hen dan ook eerder aan dan dat het hen afschrikt. Qua 
determinanten scoren zij hoog op ‘technology readiness’ of innovativiteit, scoren ze specifiek 
hoog voor ‘optimism’ en ‘innovativiteit’ en ‘lager voor ‘insecurity’ en ‘discomfort’. Deze 
adopters zijn zeer innovatief, en optimistisch over de technologie en zijn mogelijkheden. Zij 
ervaren nauwelijks negatieve gevoelens als onzekerheid of ongemakkelijkheid bij de nieuwe 
technologie (Parasuraman, Colby, 2001: 59; Kotler, 2002: 374), en ook de eventuele 
complexiteit van de technologie vormt voor hen geen drempel (Veryzer, 2003: 851). 
Technologieën leveren voor hen nauwelijks problemen, en zijn vooral mentaal stimulerend 
(Parasuraman, Colby, 2001; 72) 
 
Uitgesplitst naar de grote blokken van (a) sociodemografische en socio-economische 
variabelen; (b) media- en communicatiegedrag en technologiebezit, en (c) 
persoonlijkheidskarakteristieken en psychografica; kunnen we volgend overzicht geven van 
de assumpties voor de innovators:  
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Sociodemografisch en socio-economisch 

Jongere leeftijd Parasuraman, Colby (2001: 72), Kotler (2003: 374), Green 
(2002: 31), Weber, Evans (2002: 439) 

Meer mannen Parasuraman, Colby (2001: 72), Kotler (2003: 374) 

Meer upscale, hogere sociale status Parasuraman, Colby (2001: 72), Kotler (2003: 374), Green 
(2002: 31), Weber, Evans (2002: 439) 

Hogere opleiding Parasuraman, Colby (2001: 72), Green (2002: 31), 
Vrechopoulos, Siomkos, Doukidis (2001: 2) 

Hoger inkomen, rijk en welvarend 

Rogers (2003 : 283) ; Parasuraman, Colby (2001: 72), Green 
(2002: 31), Vrechopoulos, Siomkos, Doukidis (2001: 2), 
Weber, Evans (2002: 439); McBurney, Parsons, Green (2002: 
229) 

Meer studenten Parasuraman, Colby (2001: 72) 
Meer werkzaam in technologiesector Parasuraman, Colby (2001: 72) 
Mediagedrag, communicatiegedrag en technologiebezit 

Grote kennis van technologieën, + actief op zoek naar 
die kennis 

Rogers (2003: 283), Parasuraman, Colby (2001: 72), Green 
(2002: 31), Vrechopoulos, Siomkos, Doukidis (2001: 2) ; 
Hulsebos (1998 : 46); Bouwman et al. (2002: 20); McBurney, 
Parsons, Green (2002: 229) 

Zware ICT- of technologiegebruiker Parasuraman, Colby (2001: 72) 
Grotere massamedia-gebruikers en gebruikers van niet-
persoonlijke, externe bronnen (ook wetenschappelijke 
bronnen) 

Gatignon, Robertson, (1989: 55), Midgley (1979: 49), Weber, 
Evans (2002: 439); Hulsebos (1998: 46) 

Minder interpersoonlijke communicatie Gatignon, Robertson (1989: 55); Midgley (1979: 49) 

Persoonlijkheidskarakteristieken en psychografica 

Hoge mate van ‘venturesomeness’: streven naar 
nieuwe uitdagingen en risico’s worden niet geschuwd, 
graag nieuwe dingen ontdekken 

Rogers (2003: 282), Parasuraman, Colby (2001: 72), Dowling 
(1999: 113); Lowrey (1991: 644); Cestre, Darmon (1998: 123), 
Green (2002: 31), Chaston (1999: 93), Vrechopoulos, 
Siomkos, Doukidis (2001: 2), Weber, Evans (2002: 439), Fill 
(1995: 38); Schuler, 2003: 2); Sameer (1999: 23) 

Kosmopoliet karakter Rogers, (2003: 283), Cannon, Yaprak (2002: 30); Sameer 
(1999: 23) 

Behoorlijke mate van opinion leadership Rogers, (2003: 283), Green (2002: 31); Chandy (2001: 4) 
Liever cerebrale dan fysische activiteiten Parasuraman, Colby (2001: 72) 
Technologie verhoogt levenskwaliteit Moore (1999b: 15) 
Minder dogmatisch, meer open-minded Green (2002: 31) 
Zoeken naar variatie en stimulatie Green (2002: 31) 

 
 
Early Adopters 
 

e ‘early adopters’ of ‘visionaries’ (Meijer, Samuels, Terpstra, 2002: 2; Chandy, 2001: 4; 
Moore, 1999a, b) voelen zich net als de innovators in grote mate aangetrokken tot de 

nieuwe technologieën, maar volgen in de tijd iets later met hun adoptie. In vergelijking met 
de innovators, maken de early adopters een groter (13.5%) deel van de populatie uit, dat zich 
niet zoals de innovators op de nieuwe technologie ‘stort’, maar een rationelere en 
selectievere houding aanneemt. Toch zijn zij eveneens gedreven om als eerste in hun 
omgeving de innovatie te adopteren en te gebruiken.  
 
In vergelijking met de meer ‘asociale’ innovators, zijn de early adopters sociaal veel beter 
geïntegreerd in het lokale sociale systeem. Dejonghe heeft het daarom over de 
‘gerespecteerde vroege gebruikers’ (Dejonghe, De Bens, 2004: 73). In tegenstelling tot het 
kosmopoliete karakter van de innovator, is de early adopter veel meer een ‘lokaal type’ 
(Rogers, 2003: 283). Vandaar dat vooral dit segment zich door een hoog ‘opinieleiderschap’ 
kenmerkt (Moore, 1999a: 34), omdat hun gedrag als minder ‘deviant’ wordt beschouwd 
(Schuler, 2003: 2). Het is vooral naar deze early adopters dat andere potentiële adopters 
kijken om advies en informatie in te winnen over de adoptie van een innovatie. Voor deze 
‘andere potentiële adopters’ verschillen early adopters immers niet al te veel van hen in 
‘algemene innovativiteit’. Deze early adopters genieten dus veel respect in hun sociale 
omgeving, en staan centraal in de interpersoonlijke communicatie-netwerken. Door 
innovaties te adopteren, en daarover te communiceren binnen zijn netwerk, vermindert hij 
de onzekerheid over innovaties (Rogers, 2003: 283). Toch blijft een zeker ‘kosmopoliet 

D 



Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 
 

 
Deel 3: Adoptie en Diffusie van ICT-innovaties: de theorie 

222 

karakter’ ook deze early adopter niet vreemd (Cannon, Yaprak, 2002: 30), maar in een veel 
mindere mate dan de innovator. In vergelijking met die innovator, zijn de early adopters ook 
een stuk minder avontuurlijk of ‘venturesome’ (Bouwman et al., 2002: 20). Door deze minder 
avontuurlijke reputatie vormt de adoptie en ingebruikname door de early adopters als het 
ware een eerste ‘vroege maatschappelijke goedkeuring’ van de innovatie (Dejonghe, De 
Bens, 2004: 73). Door het grote respect en de sterke sociale integratie reduceert de early 
adopter met zijn adoptie ook de onzekerheid voor een groot stuk, en gaat hij via 
interpersoonlijke communicatie positieve signalen versturen (Rogers, 2003: 283). 
 
De early adopter is dan misschien wel minder bezeten in vergelijking met de innovator, en 
weet mischien ook wel minder af van de innovatie, maar heeft nog steeds een voldoende 
grote kennis om het commerciële en technische potentieel van een innovatie naar waarde te 
schatten (Moore, 1999a: 10, b). Daar waar de innovator nog tolerant was ten opzichte van 
initiële tekortkomingen en gebreken van de innovatie, is de early adopter al heel wat 
veeleisender (Chandy, 2001: 4). Moore (1999a: 34) omschrijft hen dan ook als een groep 
mensen aan wie het ‘easy to sell’ is, maar ‘very hard to please’; en gedreven wordt door een 
soort ‘droom’ (Ibid.: 32). Niet zozeer een technologische droom, maar een droom om een 
soort van voorsprong te nemen (zowel op business vlak, als op residentieel vlak). Voor 
marketers komt het er volgens Moore op neer ‘to understand their dream, and you will 
understand how to market to them’. Technologieën worden nog steeds als ‘fun’ 
gepercipieerd (Veryzer, 2003: 851), maar er worden meer evaluatiecriteria in rekening 
genomen waaraan strikt tegemoet moet worden gekomen (Chaston, 1999: 93). Daar waar 
de innovators of ‘technology enthusiasts’ de waarde en voldoening van adoptie voornamelijk 
ontlenen aan de technologie op zich, halen de visionaries of early adopters hun voldoening 
vooral uit de ‘strategische voorsprong op de anderen’ (Moore, 1999a: 33). Niet de 
innovators, maar deze ‘visionaries’ zijn volgens Moore het minst prijsgevoelige segment 
(Sandberg, 2002: 191). Het is dan ook het eerste segment dat echt (veel) geld op tafel wil en 
ook kan leggen voor de technologie (Moore, 1999b: 15). Omdat ook voor deze ‘early 
adopters’ nog maar weinig referenties bestaan om raad te gaan inwinnen inzake adoptie (zij 
associëren zich immers niet echt met de innovators), worden ook zij behoorlijk intuïtief 
geacht in hun adoptiegedrag. 
 
Qua determinanten scoren zij specifiek hoog op ‘optimism’ en ‘innovativiteit’. In vergelijking 
met de ‘explorers’ of ‘innovators’ voelen ze zich wel al een stuk ongemakkelijker ten opzichte 
van de technologie, en vormen ‘discomfort’ en ‘insecurity’ al meer een drempel voor hen 
(Parasuraman, Colby, 2001: 59). Ze zijn met andere woorden al een stuk rationeler en 
praktischer ingesteld ten aanzien van de nieuwe technologie (Kotler, 2002: 374). Deze 
adopters zijn zeer innovatief en optimistisch over de technologie en haar mogelijkheden, 
maar ze ervaren wel al meer negatieve gevoelens als onzekerheid of ongemakkelijkheid bij 
de nieuwe technologie (Parasuraman, Colby, 2001: 59). Ze hebben wel een hoog 
adoptiepotentieel, maar de ‘drempels’ die zich hier reeds manifesteren zullen op het vlak van 
marketing toch de nodige aandacht vereisen om dat potentieel te kunnen verzilveren 
(Parasuraman, Colby, 2001: 61). 
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Sociodemografisch en socio-economisch 

Jongere leeftijd Parasuraman, Colby (2001: 72); Kotler (2003: 374); 
Vrechopoulos, Siomkos, Doukidis (2001: 2) ; Fill (1995 : 38) 

Behoorlijk hoge opleiding Parasuraman, Colby (2001: 72), Vrechopoulos, Siomkos, 
Doukidis (2001: 2), Fill (1995 : 38) 

Behoorlijk hoog inkomen, rijk Parasuraman, Colby (2001: 72); Chandy (2001: 4) 
Meer werkzaam in technologiesector Parasuraman, Colby (2001: 72) 
Meer upscale, meer ‘middle class’, hoge sociale status Parasuraman, Colby (2001: 72); Kotler (2003: 374); Weber, 

Evans (2002: 439), Vrechopoulos, Siomkos, Doukidis (2001: 2) 
Mediagedrag, communicatiegedrag en technologiebezit 
Zware gebruiker van ICT en technologie Parasuraman, Colby (2001: 72) 
Meer interpersoonlijke communicatie  Rogers (2003: 283); Weber, Evans (2002: 439) 
Meer contact met ‘local change agents’ Vrechopoulos, Siomkos, Doukidis (2001: 2) 
Vaker literatuur (gespecialiseerde magazines) 
raadplegen voor adoptie 

Vrechopoulos, Siomkos, Doukidis (2001: 2) ; Fill (1995 : 38) 

Persoonlijkheidskarakteristieken en psychografica 
Sterke sociale integratie (veel sterker dan innovator) Rogers, (2003: 283); Rollins (1993: 46) 
Meer lokaal karakter, (ipv kosmopoliet karakter) Rogers, (2003: 283); Rollins (1993: 46) 

Hoogste opinieleiderschap (meer dan innovator), en 
veel respect genietend in sociale omgeving. Fungeren 
als rolmodel. 

Rogers, (2003: 283); Moore (1999a: 34); Chaston (1999: 93); 
Weber, Evans (2002: 439), Vrechopoulos, Siomkos, Doukidis 
(2001: 2) ; Bouwman et al. (2002: 20); Moore (1991: 644); 
Schuler (2003: 2) 

Overtuigd van de betrouwbaarheid van technologie Parasuraman, Colby (2001: 59) 
Overtuigd van het feit dat technologie het werk 
‘lichter’ maakt 

Parasuraman, Colby (2001: 59) 

Succes-georiënteerd Parasuraman, Colby (2001: 72); Kotler (2003: 374) 

Impulsief en intuïtief Parasuraman, Colby (2001: 72); Chandy (2001: 4); Moore 
(1999a: 11) 

 
 
Early Majority 
 

e ‘early majority’ of ‘pragmatist’ (Meijer, Samuels, Terpstra, 2002: 2; Chandy, 2001: 5; 
Moore, 1999a, b) is het eerste deel van de massamarkt (34%) dat tot adoptie overgaat 

net voor de gemiddelde consument dat doet (Bouwman et al., 2002: 20). Hij onderhoudt 
frequent interpersoonlijk contact binnen zijn omgeving, maar fungeert niet als een ‘opinion 
leader’ (Rogers, 2003: 283). Vooraleer tot adoptie over te gaan, gaat daar een goed 
overwogen keuze (en adoptiebeslissingsproces) aan vooraf (Rogers, 2003: 284; Schuler, 
2003: 2). Ook de early majority is veeleisend, in die zin dat ze een productaanbod 
verwachten dat veel completer is (meer ondersteuning, service, ...) en meer ‘op hun maat’ 
gemaakt is (Tvede, Ohnemus, 2001: 168). Met de early majority zijn we met andere woorden 
bij een veel voorzichtiger segment van adopters aanbeland dat zeker geen ‘pionier’ wenst te 
zijn. Het gaat niet zelden om mensen die de ‘harde leerschool’ doormaakten, en uit ervaring 
weten dat de eerste versies van een technologie meestal nog met een aantal kinderziektes te 
kampen hebben. De early majority gaat eigenlijk tot adoptie over omdat dat zo hoort, maar 
zal dat niet doen vooraleer er zeker van te zijn dat de technologie wel degelijk goed werkt 
(Veryzer, 2003: 851; Tvede, Ohnemus, 2001: 168). Zij zullen pas tot adoptie overgaan 
wanneer ze positieve feedback hebben van een aantal ‘referenties’ in hun omgeving die 
reeds eerder tot adoptie overgingen (Weber, Evans, 2002: 439; Moore, 1999a: 11-12). Vanaf 
deze ‘early majority’ manifesteert het eerder aangehaalde ‘kopieerprincipe’ zich dus duidelijk. 
 
Risico is alvast een woord dat voor dit segment een negatieve bijklank heeft (in tegenstelling 
tot de vorige twee segmenten). Voor hen houdt risico geen opportuniteit in, maar een 
verspilling van tijd en geld. Inzake nieuwe technologieën vinden ze het belangrijk eerst de 
ervaringen van anderen met de technologie wat af te wachten (Moore, 1999a: 41, 1999b: 
16). Deze pragmatici zijn dan ook moeilijk te overtuigen, maar eens ze ‘binnen’ zijn, zijn ze 
zeer loyaal. Vandaar dat Dejonghe het dan ook over de ‘Overtuigde Vroege Meerderheid’ 
heeft (Dejonghe, De Bens, 2004: 73). Het gaat er om hun vertrouwen te winnen en hen te 
overtuigen. Zij hebben meer nood aan ‘bewijs’ van de bruikbaarheid, de voordelen en de 
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gemaakte claims (Green, 2002: 32; Moore, 1999b: 18; Chaston, 1999: 93). De pragmatici zijn 
ook al heel wat prijsgevoeliger dan de ‘visionaries’. Ze zijn wel nog bereid een behoorlijk prijs 
te betalen voor de beste kwaliteit of een speciale dienst, maar wanneer een unieke 
differentiatie ontbreekt, zijn ze vooral op zoek naar de ‘best deal’. 
 
Verder vindt dit segment het belangrijk dat er concurrentie en competitie is aan aanbodzijde. 
Dit niet alleen om de kosten te drukken, maar ook om de zekerheid van meer dan één 
alternatief te hebben, en de mogelijkheid te hebben van een ‘bewezen marktleider’ te 
kunnen kopen (Chandy, 2001: 5; Moore, 1999a: 40-44). Zij vinden het belangrijk van een 
bekende marktleider te kunnen kopen, omdat ze weten dat ‘derden’ (in de zogenaamde 
‘aftermarket’) producten zullen ontwikkelen die compatibel zijn met het product van de 
marktleider. Marktleiderschap is dus cruciaal in de strijd om de early majority. 
  
Bij het benaderen en marketen van deze pragmatici dient er ook vooral geduld aan de dag 
gelegd te worden, want het winnen van het noodzakelijke vertrouwen van dit segment kan 
tijd vergen. (Moore, 1999a: 40-44) 
 
Qua determinanten scoren zij een stuk lager op ‘technology readiness’ of innovativiteit, 
scoren ze specifiek laag op ‘optimism’ en ‘innovativiteit’, maar ook laag voor ‘insecurity’ en 
‘discomfort’. Deze groep van adopters heeft dus geen duidelijke drijfveren, maar ook geen 
duidelijke drempels. Ze zijn minder gepassioneerd door de technologie, geloven er ook niet 
echt in en verlangen niet zo naar vernieuwing. Ze zijn minder optimistisch dan het 
marktgemiddelde. Voor de marketer is de grootste uitdaging dit segment te overtuigen dat 
de innovatie voor hen een voordeel biedt (Parasuraman, Colby, 2001: 61). Dit segment moet 
echt nog overtuigd worden van de voordelen; aan de drempels moet niet zozeer gewerkt 
worden (Ibid.: 72; Kotler, 2002: 374; Veryzer, 2003: 851).  
 
Sociodemografisch en socio-economisch 

Gemiddelde leeftijd, ouder dan innovators en early 
adopters 

Parasuraman, Colby (2001: 72), Kotler (2003: 374); Green 
(2002: 32); Vrechopoulos, Siomkos, Doukidis (2001: 2), Fill 
(1995: 38) 

Upper middle class, sociale status boven het 
gemiddelde 

Parasuraman, Colby (2001: 72), Kotler (2003: 374), Weber, 
Evans (2002: 439), Vrechopoulos, Siomkos, Doukidis (2001: 
2), Fill (1995: 38)  

Behoorlijk opgeleid, maar lager dan innovators en 
early adopters 

Green (2002: 32), Vrechopoulos, Siomkos, Doukidis (2001: 2), 
Fill (1995: 38) 

Gemiddelde inkomen Fill (1995: 38) 

Mediagedrag, communicatiegedrag en technologiebezit 
Frequent interpersoonlijk contact en communicatie, 
waarop men sterk berust 

Rogers (2003: 283), Weber, Evans (2002: 439), Fill (1995: 38); 
Rollins (1993: 46) 

Gemiddelde technologie-gebruiker Parasuraman, Colby (2001: 72) 

Persoonlijkheidskarakteristieken en psychografica 
Minder impulsief Parasuraman, Colby (2001: 72) 
Minder controle over het leven Parasuraman, Colby (2001: 72) 
Sociaal actief en goed geïntegreerd Green (2002: 32) 
Minder sociaal mobiel Green (2002: 32) 
Geloven in evolutie, maar niet in revolutie Chandy (2001: 5); Moore (1999b: 18) 
Beperkt opinieleiderschap, de early majority berust 
meer op de opinion leader 
Eerder ‘opinion follower’, dan ‘opionion leader’ 

Weber, Evans, (2002: 439), Vrechopoulos, Siomkos, Doukidis 
(2001: 2) ; Fill (1995 : 38) 

Meer ‘deliberate’ Rogers (2003 : 283), Dowling (1999 : 113) ; Lowrey (1991 : 
644) ; Schuler (2003 : 2) 
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Late Majority 
 

e ‘late majority’, ‘paranoids’ (Parasuraman, Colby, 2001: 61), ‘skeptical guardians’ 
(Schuler, 2003), ‘sceptische late meerderheid’ (Dejonghe, De Bens, 2004: 73-74) of de 

‘conservatives’ (Meijer, Samuels, Terpstra, 2002: 2; Chandy, 2001: 5; Moore, 1999a, b) is het 
tweede, meer conservatieve deel van de massamarkt (34%) dat tot de adoptie van nieuwe 
ideeën overgaat, net nadat de ‘gemiddelde consument’ dat deed. De ingesteldheid waarmee 
de late majority de innovatie benadert, kan het best omschreven worden als ‘Wel’ll wait and 
see but I doubt it’s for me’ (Bryant, Love, 1996: 98-99). Adoptie is voor hen al veeleer een 
‘economische noodzakelijkheid’ en het resultaat van een toegenomen druk van de sociale 
omgeving (Sameer, 1999: 23). Ze adopteren vaak omwille van het besef dat de innovatie de 
kritische massa heeft bereikt om massaal ingeburgerd te worden (Dejonghe, De Bens, 2004: 
73-74; Vrechopoulos, Siomkos, Doukidis, 2001: 2). Meer nog, deze druk is vaak zelfs nodig om 
hen tot adoptie te bewegen. De late majority benadert innovaties ook met het nodige 
scepticisme en voorzichtigheid, en wacht met adopteren tot het merendeel van de anderen 
dat doet en de innovatie haar ‘succes’ reeds min of meer heeft bewezen (Chaston, 1999: 93) 
en tot een soort van ‘standaard’ geëvolueerd is (Moore, 1999a: 12). Aangezien de late 
majority vaak ook niet over ‘veel middelen’ beschikt, is het voor hen zeker belangrijk dat alle 
onzekerheden ‘geëlimineerd’ zijn vooraleer ze tot adoptie overgaan (Rogers, 2003: 284). Het 
mindere financiële vermogen verklaart ook de grote prijsgevoeligheid van de late majority 
(Chandy, 2001: 5). In vergelijking met de vorige segmenten beschikken ze over minder 
technologische kennis, en zijn ze ook niet echt bereid en in staat om technologisch 
competent te worden (Moore, 1999a: 17; Parasuraman, Colby, 2001: 72). Toch voelen ze zich 
‘beschaamd’ als anderen zien hoe weinig ze van nieuwe technologieën afweten en hoe 
slecht ze er mee overweg kunnen (Parasuraman, Colby, 2001: 72). Ook zij verwachten in 
hoge mate een sterke ondersteuning en service, indien mogelijk reeds ingebouwd in de 
technologie (Moore, 1999a: 51-52). 
 
Deze conservatieven zijn eigenlijk tegen discontinue innovaties gekant. Ze hebben het meer 
voor traditie dan voor vooruitgang. Bij deze conservatieven heerst er ook al een duidelijke 
‘angst’ ten aanzien van high-tech (Moore, 1999a: 44). De late majority is zeer gevoelig voor 
risico’s en de potentiële risico’s van innovaties vormen voor hen een zeer grote drempel. 
Deze risico’s kunnen van diverse aard zijn: functioneel (niet functioneren zoals verwacht), 
fysisch (niet veilig), financieel, sociaal, psychologisch, tijdgebonden (tijdverlies) (Green, 2002: 
32). Ze zijn slechts geneigd in een technologie te investeren wanneer die zich op het einde 
van de levenscyclus bevindt, wanneer de technologie matuur is, en de innovatie eigenlijk al 
als ‘commodity’ wordt behandeld. Hun voorkeur gaat ook uit naar voorgeassembleerde 
pakketten waarin alles gebundeld is, en dat aan een sterk gedaalde prijs (Ibid.: 45). De 
nieuwe producten moeten voor hen ook simpel en eenvoudig blijven: één functie, die 
technologie dient voor dit, en die technologie voor dat (Chandy, 2001: 5). De mogelijkheid 
om met één technologie meerdere functies te vervullen, is voor hen niet echt aantrekkelijk, of 
zelfs overdonderend. 
 
Parasuraman en Colby (2001: 61) maken voor dit segment de vergelijking met wat een 
brandende kaars voor een kind is: de vlam is fascinerend, maar tegelijkertijd angstaanjagend. 
‘Paranoids’ zijn wel optimistisch over nieuwe technologieën, maar hebben geen neiging tot 
innovatief gedrag; en vertonen hoge drempels in termen van insecurity en discomfort. 
Omwille van de grote onzekerheid heeft ook de late majority de neiging vooral van de grote 
bekende merknamen te kopen (Moore, 1999a: 12). In termen van marketing ligt de 
uitdaging hier ook voor een stuk in het aantonen van de voordelen, maar vooral in het 
verschaffen van ‘support’ en ‘reassurance’ (Parasuraman, Colby: 61; Kotler, 2002: 374). Ze zijn 
wel optimistisch, maar niet innovatief en zeer onzeker en ongemakkelijk bij nieuwe 
technologieën (Parasuraman, Colby: 72). 
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Sociodemografisch en socio-economisch 

Gemiddelde, tot oudere leeftijd Parasuraman, Colby (2001: 72); Kotler (2003: 374), Green 
(2002: 32) 

Lagere opleiding Parasuraman, Colby (2001: 72), Fill (1995: 38) 

Lager inkomen, minder vermogend Rogers (2003: 284), Parasuraman, Colby (2001: 72); Kotler 
(2003: 374), Weber, Evans, (2002: 439), Fill (1995: 38) 

Meer vrouwen Parasuraman, Colby (2001: 72) 
Lagere sociale status Green (2002: 32), Weber, Evans, (2002: 439), Fill (1995: 38) 

Mediagedrag, communicatiegedrag en technologiebezit 
Lichte gebruiker van ICT en technologie Parasuraman, Colby (2001: 72) 
Bijna uitsluitend berustend op informele 
interpersoonlijke communicatie 

Vrechopoulos, Siomkos, Doukidis (2001: 2), Weber, Evans, 
(2002: 439) 

Minder gebruik van massamedia Weber, Evans, (2002: 439) 

Persoonlijkheidskarakteristieken en psychografica 

Grote voorzichtigheid en scepsis ten aanzien van 
nieuwe technologieën 

Rogers (2003: 284); Green (2002: 32); Chandy (2001: 5), 
Chaston (1999: 93), Weber, Evans, (2002: 439); Bouwman et 
al. (2002: 20); Fill (1995: 38), Dowling (1999: 113), Lowrey 
(1991: 644); Rollins (1993: 46) 

Angst voor nieuwe technologieën, argwaan zelfs Moore (1999a: 44); Parasuraman, Colby (2001: 61); Chandy 
(2001: 5) 

Beschaamd om te tonen aan anderen dat ze niet goed 
met nieuwe technologieën overweg kunnen 

Parasuraman, Colby (2001: 72) 

Merktrouw Parasuraman, Colby (2001: 72) 
Voelen druk van gejaagd leven Parasuraman, Colby (2001: 72) 
Minder sociaal mobiel Green (2002: 32) 
Nauwelijks opinieleiderschap, ‘opinion follower’ in 
plaats van ‘opinion leader’ 

Weber, Evans, (2002: 439) 

 
 
Laggards 
 

e ‘laggards’, ‘traditionele laatkomers’ (Dejonghe, De Bens, 2004: 74) of ‘sceptics’ (Meijer, 
Samuels, Terpstra, 2002: 2; Chandy, 2001: 5; Moore, 1999a: 26) zijn de laatsten binnen 

een sociaal systeem om tot adoptie over te gaan. Zij adopteren de innovaties pas wanneer 
die zich op het einde van hun levenscyclus bevinden (en dus eigenlijk geen innovatie meer 
is) en vaak op het punt staan door andere innovaties gesubstitueerd te worden 
(Vrechopoulos, Siomkos, Doukidis, 2001: 2). Zij hebben nauwelijks enig opinieleiderschap, en 
hebben doorgaans het hoogste lokale ‘rond de kerktoren’-gehalte. Ze zijn vaak ook haast 
geïsoleerd binnen hun lokale sociale systeem. Het voornaamste referentiepunt voor deze 
groep is het ‘verleden’ (Rogers, 2003: 284, Green, 2002: 32; Weber, Evans, 2002: 439), en ze 
gaan vooral om met mensen met dezelfde ‘traditionele waarden’ (Rogers, 2003: 284; Weber, 
Evans, 2002: 439). Ten opzichte van innovaties staan ze wantrouwig, en het 
adoptiebeslissingsproces is voor hen een zeer lang proces. Hun grote weerstand ten opzichte 
van de innovatie valt vaak rationeel te verklaren aan de hand van ‘beperkte middelen’ 
(Rogers, 2003: 284). De grote mate van weerstand, wantrouwen en scepsis ten aanzien van 
nieuwe technologieën maakt dat er van de laggards vaak zelfs negatieve signalen uitgaan 
(bv. dat ze nooit bieden wat ze beloven) (Moore, 1999a: 53). Een eerste doel van de 
marketing moet dan ook het neutraliseren van deze negatieve boodschappen zijn (Moore, 
1999a: 52). Volgens Chandy (2001: 5) moet het doel zelfs zijn ‘to sell around them’. 
 
Vooraleer zij tot adoptie overgaan, moeten ze echt zeker zijn van het succes van de 
technologie (Rogers, 2003: 285). Deze ‘laatkomers’ adopteren ook zeer bewust zeer laat en 
stellen de adoptie zo lang mogelijk uit omwille van financiële en functionele argumenten. Pas 
wanneer één van deze fundamentele drempels wegvalt, gaan zij adoptie overwegen 
(Dejonghe, De Bens, 2004: 74). Als ze dan toch tot adoptie overgaan, zoeken ze graag 
zekerheid via interpersoonlijke communicatie (Cestre, Darmon, 1998: 123). 
 
Qua determinanten ervaart dit segment vooral drempels (hoge discomfort en hoge 
onzekerheid) en nauwelijks drijfveren: ze zijn niet innovatief en ook niet optimistisch ten 
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aanzien van nieuwe technologieën (Parasuraman, Colby, 2001: 59). Deze laggards zijn 
ronduit pessimistisch over de technologie en hebben er ook nauwelijks of geen interesse in 
(Kotler, 2002: 374). Ze willen eigenlijk gewoonweg weinig te maken hebben met de nieuwe 
technologie, wat er ook over gezegd of getoond wordt (Veryzer, 2003: 851; Moore, 1999a: 
12). 
 
Sociodemografisch en socio-economisch 

Oudere leeftijd  
Parasuraman, Colby (2001: 72); Kotler (2003: 374); Green 
(2002: 32), Vrechopoulos, Siomkos, Doukidis (2001: 2), 
Weber, Evans (2002: 439), Fill (1995: 38) 

Laag inkomen, financieel beperkte middelen 
Rogers (2003: 284), Parasuraman, Colby (2001: 72); Kotler 
(2003: 374); Green (2002: 32), Weber, Evans (2002: 439), Fill 
(1995: 38) 

Lagere sociale status Vrechopoulos, Siomkos, Doukidis (2001: 2), Weber, Evans 
(2002: 439), Fill (1995: 38) 

Mediagedrag, communicatiegedrag en technologiebezit 
Lichte gebruiker van ICT en technologie Parasuraman, Colby (2001: 72);  

Persoonlijkheidskarakteristieken en psychografica 
Minder sociale relaties en interactie Green (2002: 32), Bouwman et al. (2002: 21) 
Nauwelijks of geen opinieleiderschap Rogers (2003: 284), Weber, Evans (2002: 439) 
Zeer lokaal sociaal karakter, vaak zelfs sociaal 
geïsoleerd 

Rogers (2003: 284); Vrechopoulos, Siomkos, Doukidis (2001: 
2), Weber, Evans (2002: 439); Bouwman et al. (2002: 21) 

Zeer wantrouwig en sceptisch te aanzien van nieuwe 
technologieën, ‘change agents’ 

Rogers (2003: 284), Moore (1999a: 52), Vrechopoulos, 
Siomkos, Doukidis (2001: 2) ; Chaston (1999 : 93), Bouwman 
et al. (2002: 21), Fill (1995: 38), Rollins (1993: 46) 

Gebrek aan nieuwsgierigheid Parasuraman, Colby (2001: 72);  

Zeer traditioneel, conservatief, gericht op het verleden 
Weber, Evans (2002: 439), Bouwman et al. (2002: 21), 
Dowling (1999: 113), Lowrey (1991: 644), Schuler (2003: 4), 
Rollins (1993: 46) 

 
 
Of beter twee categorieën? 
 

p basis van de innovatiteit of het adoptietijdstip maakt het diffusionisme doorgaans het 
onderscheid tussen vijf adoptersegmenten. Wanneer het op een discriminerende 

profilering van die categorieën aankomt, beperkt men zich veelal tot een dichotomisering 
van segmenten. Men is het er over eens dat de eerste adoptersegmenten ‘mannelijker’ of 
‘hoger opgeleid’ zijn dan de latere adoptersegmenten, maar hoeveel ‘mannelijker’ of ‘hoger 
opgeleid’ zijn de innovators dan bijvoorbeeld ten opzichte van de ‘early adopters’? Omdat dit 
onderscheid niet altijd even duidelijk te maken valt, beperkt men zich vaak tot een 
onderscheid tussen twee categorieën. In heel wat literatuur wordt er slechts een onderscheid 
tussen ‘adopters’ vs ‘niet-adopters’, ‘innovators’ vs. ‘niet-innovators’, en vooral ‘earlier 
adopters’ vs. ‘later adopters’ gemaakt (Wei, 2001: 705; Martinez, Polo, 1996: 37; Greco, Fields, 
1991; Hulsebos, 1998: 46). De eerste categorie slaat dan op een samenvoeging van de 
innovators en de early adopters; terwijl de tweede categorie de twee majority-segmenten en 
de laggards dekt.  
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Uitgesplitst naar deze twee categorieën kunnen we de diffusionistische asumpties als volgt 
samenvatten:  
 

Earlier Adopters Later Adopters  
Socio-demografisch en Socio-economisch 

Jongere leeftijd Oudere leeftijd 

Brancheau, Wetherbe (1990: 119, ) Li (2004: 
179); Gatignon, Robertson (1989 ; 1985 : 
852), Parasuraman, Colby (2001 : 72) ; Kotler 
(2003 : 374), Oxley, Nancorrow (2003 : 42),  
Atkin, Jeffres, Neuendorf (1998 : 477-478) 

Meer mannen Meer vrouwen Li (2004: 179,) Parasuraman, Colby (2001 : 
72)  

Hoger opgeleid, meer aantal 
jaren opleiding Minder hoog opgeleid 

Brancheau, Wetherbe (1990: 119), Rogers 
(2003: 298),  Li (2004: 179),  Trujilo (2003: 3), 
Gatignon, Robertson (1989, 1985 : 852),  
Parasuraman, Colby (2001 : 72) ; Kotler 
(2003 : 374) ; Urban, Hauser (1980 : 427) ,  
Atkin, Jeffres, Neuendorf (1998 : 477-478) 
 

Meer ‘literate’ of ‘belezen’ Minder ‘literate’ of ‘belezen’ Rogers (2003: 298), Trujilo (2003: 3) 
  

Hogere SES   
+ Grotere ‘upward social 
mobility’ 

Lagere SES 

Rogers (2003: 298),  Li (2004: 179),  Trujilo 
(2003: 3),  Gatignon, Robertson (1989), 
Parasuraman, Colby (2001 : 72) ; Kotler 
(2003 : 374), Atkin, Jeffres, Neuendorf (1998 : 
477-478) 

Hoger inkomen Lager inkomen 

Rogers, 2003, Gatignon, Robertson (1989, 
1985 : 852),  Parasuraman, Colby (2001 : 72) ; 
Kotler (2003 : 374), Oxley, Nancorrow (2003 : 
42)  Urban, Hauser (1980 : 427) , Lin (1998 : 
110) 

Meer werkzaam in 
technologiesector 

Minder werkzaam in 
technologiesector 

Parasuraman, Colby (2001 : 72) ; 

Late bayboomers  Lin (1998: 110) 

 
 

Earlier Adopters Later Adopters  
Media- en communicatiegedrag + technologiebezit 

Grotere ‘mass media exposure’ Minder grote ‘mass media 
exposure’ 

Brancheau, Wetherbe (1990: 119), Rogers 
(2003: 298), Li( 2004: 175),  Trujilo (2003: 3), 
Gatignon, Robertson (1989: 55),  Urban, 
Hauser (1980 : 427)  

Socialer : grotere exposure aan 
interpersoonlijke communicatie 

Minder blootgesteld aan 
externe interpersoonlijke 
communicatie 

Brancheau, Wetherbe (1990: 119), Rogers 
(2003: 298),  Trujilo (2003: 3) 

Meer contact met ‘change 
agents’ 

Minder contact met ‘change 
agents’ 

Rogers (2003: 298),  Urban, Hauser (1980 : 
427)  

Meer actief geëngageerd in het 
zoeken naar informatie 

Minder actief geëngageerd in 
het zoeken naar informatie 

Rogers (2003: 298),  Trujilo (2003: 3) 

Hogere graad van 
opinieleiderschap Minder opinieleider 

Rogers (2003: 298),  Trujilo (2003: 3),  
Gatignon, Robertson (1989), Oxley, 
Nancorrow (2003 : 42)   

Grotere kennis van innovaties Minder grote kennis van 
innovaties 

Rogers (2003: 298),  Trujilo (2003: 3) 

Bezitten meer ‘functionally 
similar technologies’ 

Bezitten minder ‘functionally 
similar technologies’ 

Li (2004: 176) 

Hoger technologiegebruik, 
vooral van ‘similar technologies’ Lager technologiegebruik 

Parasuraman, Colby (2001 : 72) ; Kotler 
(2003 : 374), Gatignon, Robertson (1985 : 
852),  Atkin, Jeffres, Neuendorf (1998 : 477-
478) 
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Earlier Adopters Later Adopters  

Persoonlijke karakteristieken: waarden, ... 
Socialer: grotere externe sociale 
participatie 

Minder externe sociale 
participatie 

Brancheau, Wetherbe (1990: 119),  Rogers 
(2003: 298),  Trujilo (2003: 3), Gatignon, 
Robertson (1985: 852) 

Meer gedreven door ‘social 
rewards’. ICT-adoptie is meer 
middel voor sociale 
differentiatie/imago en 
identiteit 

Minder gedreven door ‘social 
rewards’ 

Li (2004: 178) 

Socialer : grotere exposure aan 
interpersoonlijke communicatie 

Minder blootgesteld aan 
externe interpersoonlijke 
communicatie 

Brancheau, Wetherbe (1990: 119),  Trujilo 
(2003: 3) 

Groter opinieleiderschap Lager opinieleiderschap Brancheau, Wetherbe (1990: 119), Trujilo 
(2003: 3), Gatignon, Robertson (1985: 852) 

Grotere empathie 
(inlevingsvermogen) 

Minder empathisch Rogers (2003: 298),  Trujilo (2003: 3) 

Minder dogmatisch, meer ‘open 
minded’ 

Meer dogmatisch, gesloten 
‘belief system’ 

Rogers (2003: 298),  Trujilo (2003: 3) 

Beter omgaan met abstracties Minder goed omgaan met 
abstracties 

Rogers (2003: 298),  Trujilo (2003: 3) 

Grotere rationaliteit Minder rationeel Rogers (2003: 298),  Trujilo (2003: 3) 
Intelligenter Minder intelligent Rogers (2003: 298),  Trujilo (2003: 3) 

Positievere attitude tav 
verandering 

Minder positieve attitude tav 
verandering 

Rogers (2003: 298),  Trujilo (2003: 3),  Urban, 
Hauser (1980 : 427)  

Beter kunnen omgaan met 
risico en onzekerheid 

Minder goed kunnen omgaan 
met risico en onzekerheid 

Rogers (2003: 298),  Trujilo (2003: 3) 

Positievere attitude tav 
wetenschap Minder positief tav wetenschap Rogers (2003: 298),  Trujilo (2003: 3) 

Minder fatalistisch Fatalistischer Rogers (2003: 298),  Trujilo (2003: 3) 

Grotere self-efficacy Minder grote self-efficacy Rogers (2003: 298),  Trujilo (2003: 3) 

Ambitieuzer, meer succes-
georiënteerd Minder ambitieus 

Rogers (2003: 298),  Trujilo (2003: 3),  Urban, 
Hauser (1980 : 427) , Rockbridge Associates 
(2004c) 

Meer kosmopoliet Minder kosmopoliet Rogers (2003: 298), Trujilo (2003: 3), Cannon, 
Yaprak, (2002: 30) 

Grotere innovativiteit, ze 
genieten van nieuwe gadgets 
en speeltjes en zijn er ook door 
gemotiveerd, ze blijven graag 
‘mee’ met nieuwe stijlen en 
trends 

Lagere innovativiteit Li (2004: 187),  Gatignon, Robertson (1989)   

Grotere ‘venturesomeness’, het 
liever verkennen van het 
nieuwe, interesse in nieuwe 
dingen 

Lagere ‘venturesomeness’ Gatignon, Robertson (1985: 852), Rockbridge 
Associates (2004c) 

Sociaal Mobieler Minder sociaal mobiel Gatignon, Robertson (1985: 852) 

 
Samen met de assumpties met betrekking tot de adoptiedeterminanten (deel 4B) vormden 
deze diffusionistische uitgangspunten en assumpties vaak een dankbare bron voor 
segmentatie en de ontwikkeling van diverse meetinstrumenten (Oxley, Nancorrow, 2003: 40; 
Rogers, 2003: 299) (cf. infra).  
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3.3.1.1.5.  Diffusionisme: basis voor velen 

‘Several works in the adoption and diffusion literature based on classic studies by Rogers 
(1995) and Bass (1969) have spawned a wealth of information on diffusion of new products’ 

(Sultan, 1999: 25). 
 

elf paste Rogers (1962, 1983, 1986, 1995, 2003) zijn ‘Diffusion of Innovations’-theorie met 
de regelmaat van gemiddeld een decennium aan, maar doorheen de jaren kende het 

diffusionisme ook vele aanvullingen en uitbreidingen van andere auteurs die het pad van het 
diffusionisme bewandelden en zich daarvoor op de theorie van Rogers baseerden. Op het 
vlak van het diffusiepatroon haalden we bijvoorbeeld reeds Moore (1991, 1999) aan, maar 
ook anderen - zoals Goldenberg, Libai en Muller (2002) - zorgden voor interessante 
aanpassingen die duidelijk maakten dat de sprong van de earlier naar de later adopters niet 
zo’n automatisch proces is (cf. infra).  
 
Veel van die aanvullingen zijn ook ingegeven door de multi-disciplinaire basis van het 
diffusionisme (sociologisch, agrarisch, economisch, ...). Omwille van het zeer algemene en 
brede toepassingsveld van het diffusionisme ontwikkelden heel wat onderzoekers 
zogenaamde ‘middle range theories’ (Fichman, 2000: 107) of theorieën waarbij de 
diffusieprincipes specifiek voor één bepaalde adoptiecontext werden toegepast (bv. ICT-
context). Markus (1987), Attewell (1992), Swanson (1994) of Bouwman, Van Dijk en Van De 
Wijngaert (2002) deden dat bijvoorbeeld voor de adoptie van ICT in organisaties, maar 
gezien onze afbakening gaat onze aandacht vooral uit naar de ‘middle range theories’, 
‘aanvullingen’ en ‘uitbreidingen’ op het residentiële niveau. Met de ontwikkeling van het 
domesticatieperspectief hadden Silverstone en Haddon bijvoorbeeld de bedoeling een 
‘middle range’-theorie te ontwikkelen voor ICT-innovaties waarbij vooral de rol van 
consumenten en gebruikers belicht wordt (Punie, 2000: 44).  
 
Het domein dat wellicht nog de meeste ‘uitbreidingen’ kent/kende is dat van de 
gepercipieerde productkarakteristieken. Moore en Benbasat (1983) breidden Rogers’ 
originele set van vijf bijvoorbeeld uit naar zeven gepercipieerde innovatiekarakteristieken als 
determinanten voor de adoptie van ICT-innovaties. Parasuraman en Colby (2001) gingen 
specifiek voor ICT-innovaties zelfs uit van een nieuwe typologie van segmenten en baseerden 
zich daarvoor in grote mate op een aantal nieuwe productgerelateerde 
adoptiedeterminanten. Uitbreidingen zoals die van Moore en Benbasat en Parasuraman en 
Colby zijn slechts twee van de vele zogenaamde ‘adoptiemodellen’. In de vele (theoretische) 
uitbreidingen en bijdragen die zich op het diffusionisme baseren moeten we wel het 
onderscheid zien te maken tussen 2 soorten diffusiemodellen, of tussen diffusiemodellen en 
adoptiemodellen (Frambach, Hillebrand, 1994: 37; Frambach et al., 1998: 161; Green, 2002: 
28; Pedersen, 2003: 3). Met de ‘diffusiemodellen’ of ‘macro diffusion studies’ (Fichman, 1992: 
3) wordt gedoeld op analytische weergaves van diffusieprocessen op het geaggregeerde 
niveau. Het bekendste voorbeeld daarvan is wellicht het Bass-model (cf. deel 4C). Volgens 
Rogers (2003: 208) bracht het in 1969 geïntroduceerde werk van Frank Bass zelfs een ware 
versnelling van de diffusieliteratuur met zich mee sedert de jaren ’70. ‘Adoptiemodellen’ of 
‘adopter studies’ (Fichman, 1992: 3) daarentegen, zijn modellen waarbij op gedesaggregeerd 
niveau inzicht wordt verworven in de determinanten van de individuele adoptiebeslissingen, 
en de individuele verschillen in innovativiteit. Naast bijdragen zoals die van Moore en 
Benbasat (1983), zijn de bekendste voorbeelden van adoptiemodellen wellicht de op de 
‘Theory of Reasoned Action (TRA)’ (Ajzen, Fischbein, 1980) of het ‘Technology Acceptance 
Model (TAM)’ (Davis et al., 1989; Taylor, Todd, 1995) gebaseerde modellen die vanuit de 
sociale psychologie werden aangereikt. De wildgroei aan adoptiemodellen vanuit diverse 
vakgebieden zorgde er echter voor dat we momenteel met een onoverzichtelijk geheel van 
adoptiedeterminanten geconfronteerd worden dat ondertussen veel groter is geworden dan 
het vijftal of zevental dat door Rogers of Moore en Benbasat is aangereikt. In deel 4B geven 
we daar een overzicht van.  
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Ook uit de volgende hoofdstukken zal dus blijken dat het diffusionisme zowel voor 
theoretische bijdragen (bv. Lievrouw, 2002; Van Everdingen, Frambach, Hillebrand, 1998; ...) 
als voor empirisch onderzoek (bv. Li, 2004; Trujilo, 2003; ...) een zeer dankbare basis vormde, 
en nog steeds vormt. Een deel van de uitbreidingen en aanpassingen vloeien ook voort uit 
een kritiek op het diffusionisme, waar we in de volgende paragrafen op ingaan.  
 
Eerst vatten we de voornaamste basisassumpties van het diffusionisme nog eens samen:  
 

Concluderend kunnen we stellen dat het diffusionisme voor de volgende algemene 
assumpties staat: 
 
- Innovaties bevatten een aantal karakteristieken (meer bepaald relatieve voordelen, 
compatibiliteit, complexiteit, ‘trialability’ of testbaarheid en observeerbaarheid), waarvan de 
individuele perceptie door de (potentiële) adopters determinerend is voor de uiteindelijke 
adoptiesnelheid en -curve. 
- Sommige potentiële adopters zijn al innovatiever dan de andere, en zijn dan ook 
identificeerbaar aan de hand van typerende karakteristieken. Voor de meer innovatieven is 
dat bijvoorbeeld hun kosmopolitanisme of hun hoger opleidingsniveau. 
- De adoptiebeslissing is een gefaseerd proces (vloeiend van kennis omtrent de innovatie, 
over overtuiging, beslissing, implementatie en confirmatie) dat individueel doorlopen wordt. 
Geaggreerd spreken we van diffusie. Deze diffusie wordt weerspiegeld in een klokvormig 
diffusiepatroon, waarbinnen achtereenvolgens de innovators, early adopters, early majority, 
late majority en laggards van elkaar worden onderscheiden.  
- De potentiële adopters zijn in verschillende mate vatbaar voor bepaalde vormen van 
communicatie (massamarkt-communicatie, of interpersoonlijke mond-tot-mond 
communicatie) in de verschillende fasen van het diffusieproces. 
- Bepaalde individuen (opinieleiders, change agents) en hun gedrag kunnen determinerend 
zijn voor het adoptiegedrag van anderen. Vooral als men zich met die individuen kan 
spiegelen (peers). Hierdoor wordt het sociale diffusieproces voor een stuk ook gedreven 
door een soort van ‘kopieergedrag’. 
- Het diffusieproces is een gradueel proces dat meestal traag start met een aantal pioniers, 
om dan een snelle stijging van het aantal adopters te kennen wanneer de mond-tot-mond 
communicatie en peer influence in werking treedt, na verloop van tijd weer af te vlakken, en 
uiteindelijk in een S-vormige cumulatieve adoptiecurve te resulteren. 

 3.3.2.  Kritiek op het diffusionisme 

iteraard bleef ook het diffusionisme niet van kritiek gespaard. Deze manifesteerde zich 
vanaf de jaren ’70 (Rogers, 2003: 106; Frambach, Hillebrand, 1994: 41) en gaf naar het 

einde van de jaren ’80 toe zelfs aanleiding tot het ontstaan van een totaal nieuwe 
theoretische stroming (Social Shaping of Technologies). We stellen ook vast dat er vanuit het 
diffusionisme in de loop der jaren inspanningen werden gedaan om aan de verschillende 
punten van kritiek tegemoet te komen. Rogers (2003; 1986: 121-122) erkent ook zelf dat de 
afhankelijke variabele binnen het diffusionisme in de loop der jaren een uitbreiding kende 
van aanvankelijk louter de adoptiebeslissing naar een ruimere context waarin onder meer 
ook meer met het gebruik werd rekening gehouden. Veel van die 
inspanningen/uitbreidingen werden echter gedaan vanuit een ambitie om op basis van het 
diffusionisme het ganse diffusieproces te proberen verklaren, maar die maakten het 
diffusionisme meteen ook weer vatbaar voor nieuwe kritiek. Naar onze mening was de 
diffusionistische ‘schoenmaker’ echter beter bij zijn ‘leest’ van de adoptiebeslissing gebleven. 
Bij het onderscheid tussen ‘adoption-diffusion’ en ‘use-diffusion’ gaven we reeds aan dat het 
diffusionisme zijn focus het best beperkt tot de adoptiebeslissing en de verspreiding van die 
beslissing in een sociaal systeem. Het gebruik en de implementatie van de innovatie valt dan 
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buiten de grenzen van het diffusionisme, en binnen de grenzen van de aanvullende SST-
stroming. 
 
Maar dit strakke complementaire onderscheid tussen diffusionisme en SST, of tussen 
‘adoption-diffusion’ en ‘use-diffusion’ weerlegt natuurlijk de kritiek niet op het diffusionisme. 
Volgens Rogers (2003: 106) wordt deze kritiek het best gestructureerd rond een viertal 
bronnen: de ‘pro-innovation bias’, de ‘individual-blame bias’, het ‘recall-probleem’, en het 
‘gelijkheidsprobleem’. Net als heel wat andere kritieken vallen de meeste van deze kritieken 
te verklaren vanuit een (verkeerde) ingesteldheid die het technologisch determinisme wordt 
genoemd. Een ingesteldheid die er van uit gaat dat ‘alles wat technologisch mogelijk is, ook 
succes zal hebben’, en dat de zegeningen van de technologie vrijwel vanzelfsprekend zijn 
voor iedereen (Bouwman et al., 2002: 16). Lennstrand (1998b: 4) omschreef dit 
‘technologisch determinisme’ of ‘dit geloof in ICT’ in een vijftal krachtlijnen. Omdat zij door 
zovelen binnen de ICT-markt gedeeld worden, noemde hij ze zelfs “the doctrines of ICT”: 
 
1. Nieuwe technologieën zijn goed 
2. De technologie ontwikkelt enorm snel 
3. De mogelijkheden en kansen zijn enorm voor diegenen die er in investeren 
4. Je moet nú op de kar springen, wil je niet hopeloos achterop raken 
5. De enige beperking is je eigen verbeeldingskracht 
 
De oorsprong van dit ‘technologisch determinisme’ dient gesitueerd te worden in een aantal 
basiswerken met betrekking tot de zogenaamde informatiemaatschappij zoals ‘The new 
industrial state’ (Galbraith, 1967), ‘Gutenberg Galaxy’ (McLuhan, 1962) en ‘Understanding 
Media’ (McLuhan, 1964) waarin technologische innovaties als de primaire bron van materiële 
en sociaal-maatschappelijke veranderingen werden voorgesteld. Precies dit centraal stellen 
van technologische innovaties als bron van alle verandering wordt aan het diffusionsime 
verweten, en typeert het euforische discours dat zowel ondernemers, academici als 
beleidsverantwoordelijken zich vanaf de jaren ’60 eigen maakten (De Bens, 2002: 1; Edge, 
1995: 14; Mackay, 1995: 41). Een discours dat technologisch determinisme genoemd werd, 
en aan de basis ligt van alle technologieën die in volle ‘supply-side euforie’ met een push-
strategie geïntroduceerd zijn. Een discours dat ook meermaals aan de basis van ‘too much 
too soon’-scenario’s lag (cf. supra). Ervaringen met heel wat mislukte technologieën tonen 
echter aan dat het niet enkel de technologie ‘an sich’ is die een eventuele revolutie bepaalt. 
Naast het technologische, bleken ook socio-economische variabelen en vooral ook gebruiks- 
en behoeftepatronen van de eindgebruiker mee te spelen (De Bens, 2002: 1). Deze 
technologisch deterministische visie was vroeger de regel, maar is ook in de huidige ICT-
omgeving nog steeds de overheersende mentaliteit (Bouwman et al., 2002: 44; Shahin, 
Heinonen, Terzis, 2002: 7). Tegen beter weten in, stak dit euforische technologisch 
determinisme in de tweede helft van de jaren ’90 bijvoorbeeld opnieuw de kop op met de 
ganse internethype. Een hype die met de eeuwwisseling al snel door ontnuchtering gevolgd 
werd toen de ene dot.com na de andere overkop ging. Opnieuw bleek de technologie op 
zich niet voldoende te zijn om een technologische innovatie tot een succes te laten 
uitgroeien. Ook het pushen van de interactieve en digitale televisie en UMTS illustreert dat 
het technologisch determinisme nog steeds sterk aanwezig is. 

 
Ironisch genoeg had Rogers met zijn ‘Diffusion of Innovations’-theorie de bedoeling zich in 
zekere zin af te zetten tegen dit ‘technologisch determinisme’ waarvoor het zelf bekritiseerd 
wordt (Rogers (1995: 7) stelt zelfs letterlijk ‘Innovations do not sell themselves’). Volgens De 
Bens (2002: 9) zette Rogers zich af tegen het technologisch determinisme en plaatste hij het 
diffusie-onderzoek daarom in een sociologisch perspectief. Niettegenstaande het diffusie-
onderzoek hiermee wel nadrukkelijker een gebruikersperspectief hanteerde, wordt het 
diffusionisme toch een te groot technologisch determinisme verweten. Dit diffusionisme 
werd voornamelijk bekritiseerd omdat het, door een te lineaire visie en door enkel geslaagde 
ICT-innovaties te bestuderen, te weinig rekening hield met de complexiteit en dynamiek van 
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de eindgebruiker (De Bens, 2002: 9). Het diffusionisme hanteert immers nog te veel de 
invalshoek van de technologie-ontwikkelaar en de ‘technology shapes society’-overtuiging; 
en heeft moeite om van die strikte lineaire causaliteit los te komen (Lievrouw, 2002: 186).  

 
Deze technologisch deterministische kritiek dekt een diversiteit aan aspecten. De 
voornaamste zijn ongetwijfeld de (1) ‘pro-innovation bias’, de (2) te lineaire beschouwing van 
het diffusieproces en (3) het gebrek aan aandacht voor de gebruiker en zijn sociaal-
structurele context.  

3.3.2.1.  Pro-innovation bias 

et de ‘pro-innovation bias’ doelt men op de ‘assumption that innovations are good in 
and of themselves’ (Windahl, Signitzer, Olson, 1992: 58); de assumptie dat er met de 

nieuwe technologie niks mis is, dat de technologie een ‘vast gegeven’ is, dat de gebruiker de 
nieuwe technologie even fantastisch vindt als de aanbieder, dat snel succes bij voorbaat 
gegarandeerd lijkt, zonder daarbij rekening te houden met een eventuele faling of 
heruitvinding van de technologie voor andere doeleinden (Li, 2004: 175; Lievrouw, 2002: 
187; Tang, Ang, 2002: 460; Frambach, Hillebrand, 1994: 42; Lowrey, 1991: 644). Rogers 
(1976: 295; 2003: 106, 134) erkent ook zelf het probleem van de ‘pro-innovation bias’ en 
omschrijft die als de impliciete veronderstelling dat innovaties verspreid en geadopteerd 
worden door alle leden van het sociale systeem, dat innovaties een snelle diffusie kennen, en 
dat er geen rekening wordt gehouden met een re-invention of verwerping van de innovatie. 
 
Voor de onderbouwing van de kritiek op de assumptie dat alle leden van een sociaal systeem 
tot adoptie overgaan, en dat 100% van de populatie met andere woorden onder de 
klokvormige curve kan worden geplaatst (Gatignon, 1967: 16; Weijters, 2004), hoeft weinig 
moeite gedaan te worden. Een blik in onze eigen omgeving leert al snel dat lang niet 
iedereen bijvoorbeeld een computer, videorecorder of DVD-speler heeft. Zelfs een gsm is 
(nog) niet door iedereen geadopteerd. De ‘pro-innovation bias’-kritiek voedt dan ook de 
kritiek op de klassieke klokvormige voorstelling van het diffusiepatroon (cf. infra). Een 
flexibeler diffusiepatroon dat ook rekening houdt met een deel van de populatie dat nooit tot 
adoptie van de innovatie zal overgaan, lijkt immers een betere voorstelling van de praktijk te 
zijn.  
  
Parallel met de ‘pro-innovation bias’ wordt het diffusionisme ook bekritiseerd omwille van zijn 
‘individual blame bias’ (Tang, Ang, 2002: 460; Frambach, Hillebrand, 1994: 42; Windahl, 
Signitzer, Olson, 1992: 58; Lowrey, 1991: 644): de neiging om het falen van een nieuwe 
technologie of innovatie steevast aan gebruikersgerelateerde zaken te wijten, in plaats van 
ook eventuele producttechnische redenen in rekening te nemen als mogelijke verklaring 
voor dat falen. Omdat de technologie ‘foutloos’ gewaand wordt, gaat men negatieve 
percepties van een innovatie eerder aan de gebruiker of potentiële adopter wijten dan aan 
tekortkomingen van de technologie. Zelf omschrijft Rogers (2003: 119) de ‘individual blame 
bias’ aan de hand van de metafoor ‘if the shoe doesn’t fit, there’s something wrong with your 
foot’.  
 
De ‘pro-innovation bias’ uit zich ook in de bijna exclusieve focus op louter succesvolle en 
geslaagde innovaties, waarvoor het diffusionisme ook vaak bekritseerd wordt (Uppgard, 
Lennstrand, Wallis, 2003: 4; Lowrey, 1991: 644; Punie, 2000: 39). Een focus die volgens 
Rogers (2003: 110) van historische aard is, omdat de focus van diffusionistische 
theorievorming van begin af aan (‘hybrid corn studies’ van Ryan Gross) op uitsluitend 
succesvolle innovaties lag. Het louter focussen op succesvolle innovaties hangt onvermijdelijk 
ook samen met de kritiek op het te weinig rekening houden met een eventuele verwerping 
van de innovatie (Punie, 2000: 24). Toch zien we dat Rogers in de loop der jaren meer 
rekening is gaan houden met die verwerping. Daar waar hij het adoptie-beslissingsproces in 
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1962 (Rogers, 1962: 17, 81-85; Gatignon, Robertson, 1989: 49) nog faseerde als een 
achtereenvolging van awareness (bewustwording van een innovatie), interest (interesse in 
de innovatie), evaluation (het vormen van een mening over de innovatie), trial (het mentaal 
en/of fysiek uittesten van de innovatie), en adoption (de effectieve beslissing om te 
aanvaarden); veranderde hij die vijfvoudige fasering vanaf de jaren ’80 (Rogers, 1986: 119; 
1995: 161-162; 2003) naar een opeenvolging van knowledge (kennismaking met de 
innovatie), persuasion (attitudevorming over innovatie), decision (beslissing om te 
aanvaarden of te verwerpen), implementation (implementatie van de innovatie) en 
confirmation (bevestiging van beslissing). In plaats van ‘de facto’ van een positieve 
adoptiebeslissing uit te gaan werd in de derde fase van decision meer rekening gehouden 
met een eventuele verwerping. 
 
Figuur: adoptieproces Rogers: 1962 vs. 2003 
 
1962: 
 
 
 
 
 
 
1986, 1995, 2003: 
 
 
 
 
 
Door in de recentste fasering te eindigen met een bevestigingsfase verlengde hij het 
adoptieproces ook in de tijd, aangezien beslissingen permanent bevestiging vereisen met 
inbegrip van blijvende risico’s op verwerping (Punie, 2000: 24).  
 
Uit de kritiek op de exclusieve focus op succesvolle innovaties, vloeit ook de kritiek voort op 
de ‘ex post’-focus van het diffusionisme en het gebrek aan predictieve kwaliteit. De focus op 
succesvolle innovaties voor de studie van de adoptie en diffusie van innovaties maakt dat 
deze studie steeds achteraf moet gebeuren (Uppgard, Lennstrand, Wallis, 2003: 4; Bouwman 
et al., 2000: 77; Punie, 2000: 39; Valente, Davis, 1999: 57; Watts, Porter, 1997: 26; Wright, 
Chariett, 1995: 39; Lowrey, 1991: 644; Bouiller, 1989: 33). Pas wanneer een innovatie een 
succesvolle penetratie in een sociaal systeem kende, wordt ‘a posteriori’ de diffusiecurve en 
het adoptiebeslissingsproces gereconstrueerd. Hierdoor ontstaat in eerste instantie een soort 
van ‘recall problem’: veel diffusie-onderzoek is gebaseerd op kwantitatief onderzoek (one-
shot surveys) waarbij de respondenten achteraf gevraagd worden naar het tijdstip waarop 
ze de innovatie adopteerden, om zo de diffusiecurve te reconstrueren op basis van het ‘time-
to-adoption’ criterium. Respondenten kunnen hier achteraf niet altijd even accuraat meer op 
antwoorden, wat de nodige (betrouwbaarheids)kritiek met zich mee bracht (Rogers, 2003: 
134). Verder houdt deze ‘post hoc’-focus ook het gevaar in dat ze de effectieve processen 
verantwoordelijk voor de verspreiding van een innovatie, deels maskeren (Valente, Davis, 
1999: 57; Fichman, 1992: 11). Door motivaties en determinanten voor adoptie pas achteraf 
te bestuderen op een moment dat de gebruiker de ICT-innovatie reeds heeft geadopteerd en 
die reeds gebruikt, peilt men op dat moment immers meer naar de determinanten voor 
verder gebruik (cf use-diffusion), en niet zozeer meer naar de determinanten die aan de basis 
lagen voor de effectieve adoptiebeslissing (adoption diffusion) (Karahanna, Straub, Chervany, 
1999: 185; Chang, Cheung, 2001). Binnen deze ‘ex post’-focus moeten ook nog eens 
verschillende niveaus onderscheiden worden (Busselle et al., 1995: 45), wat de 
vergelijkbaarheid van de onderzoeksresultaten niet ten goede komt. Terwijl Rogers zijn 
onderzoek vooral op het niveau van de ‘vroege adoptie’ deed en de communicatiepatronen 
onderzocht wanneer de innovatie nog niet zo lang op de markt was, voerden anderen (Lin, 
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1998; Busselle et al., 1999) hun onderzoek naar de adoptiedeterminanten pas wanneer de 
innovatie de massamarkt bereikte. Nog anderen gaan diffusiepatronen pas helemaal achteraf 
bestuderen, wanneer er geen groei van de adoptie meer (mogelijk) is. Drie niveaus van 
adoptiestudies met andere woorden (vroeg, midden en na), maar waarbij geen enkel niveau 
het ‘op voorhand’ modelleren van de adoptie(determinanten) inhoudt.  
 
Omwille van zijn te dominante ‘ex post focus’ kan het diffusionisme misschien wel een goede 
verklaringsgrond zijn voor consumentengedrag, maar verder heeft het weinig voorspellende 
kracht (Atkin et al., 2003: 162-163; Agarwal, Prasad, 1998: 206; Frambach, Hillebrand, 1994: 
41). Het diffusionisme laat op voorhand bijvoorbeeld moeilijk toe te voorspellen of iemand 
tot de innovators, early adopters of early majority zal behoren voor een bepaalde innovatie 
(Wright, Chariett, 1995: 39). Het gebrek aan predictieve kwaliteit houdt dus ook (of zelfs 
vooral) een kritiek in op de op het diffusionisme gebaseerde onderzoeksmethoden. In deel 4 
kunnen we bijvoorbeeld vaststellen dat die methoden te weinig ‘op voorhand’ inzetbaar zijn. 
Als ze dat al kunnen, resulteren ze systematisch in overschattingen (Li, 2004: 175); of zijn ze 
op inconsistente diffusionistische assumpties gestoeld (cf. infra). Het illustreert daarmee in 
ieder geval ook de nood aan betere prior-to-launch onderzoeksmethoden, die ook minder 
strikt op het diffusionisme gebaseerd zijn. Als tegemoetkomig voor deze ‘pro-innovation bias’ 
en het gebrek aan predictieve kracht van het diffusionisme wees Rogers (2003: 112) 
recentelijk zelf nog op de nood aan alternatieve onderzoeksbenaderingen die ook diffusie-
onderzoek buiten de klassieke ‘post hoc’-benadering toelaten. Zelf wees hij op mogelijke 
alternatieven als veldexperimenten, pretest of testmarkt-methoden om op voorhand of 
tijdens het diffusieproces dergelijk onderzoek te gaan doen. Binnen het kader van deze 
scriptie stellen wij een methode voor die op voorhand (prior-to-launch) toelaat om - 
tegemoetkomend aan de verzuchting van onder meer Wright en Chariett (1995) - te gaan 
voorspellen tot welk potentieel adoptersegment iemand behoort. 

3.3.2.2.  Te lineair 

uwweg omschreven houdt de ‘pro-innovation bias’ een overschatting in van het 
potentieel van de innovatie, en een te groot vertrouwen in het feit dat alles goed zal 

gaan met de technologie. Dit maakt dat het diffusionisme ook bekritiseerd wordt omwille van 
zijn te dominante lineariteit. In eerste instantie doelen we daarmee op een te groot 
vertrouwen in het feit dat het diffusiepatroon zich ook zo snel en zo vlot zal voltrekken zoals 
de klokvormige theoretische curve dat voorhoudt. In tweede instantie is de lineariteitskritiek 
ook gerelateerd aan de kritiek op de diffusionistische beschouwing van het 
adoptiebeslissingsproces, en de relatie tussen aanbieder en gebruiker. 
 
 
Diffusiepatroon 
 

‘Rogers’ model for diffusion of innovations is often used normatively by many players in the 
ICT-field, suggesting that diffusion will follow a predestined law-of-order’  

(Lennstrand, 1998a: 6) 
 

erder wezen we reeds op de te dominante focus van het diffusionisme op louter 
succesvolle innovaties. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat er vanuit het 

diffusionisme een mooi lineair theoretisch patroon naar voor wordt geschoven. Net als de S-
curve, doet een dergelijke voorstelling vermoeden dat diffusie probleemloos verloopt, dat het 
klokvormige ‘normaalverdeelde’ diffusiepatroon zich probleemloos manifesteert eenmaal het 
diffusieproces zich op gang heeft getrokken, en dat adoptie enkel het resultaat is van een 
reeks rationele beslissingen van de adopter (Thomas, Miles, 1989: 45-51, in Punie, 2000: 39; 
Mahajan, Muller, Srivastava, 1990: 37). Door ‘ex post’ naar succesvolle innovaties te kijken, 
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komt men per definitie uit op lineair-rationele innovatiemodellen (Punie, 2000: 39; 
Easingwood, Lunn, 1992: 80).  
 
De kritiek op de lineariteit of het gebrek aan discontinuïteit houdt een kritiek in op de 
flexibiliteit (of het gebrek aan flexibiliteit) van het theoretische diffusiepatroon. Men gaat er te 
veel van uit dat het diffusiepatroon van een ICT-innovatie zich steeds op eenzelfde 
klokvormige of S-vormige manier manifesteert. Op basis van adoptie- en penetratiepatronen 
van computers, spelconsoles, cd-spelers, videorecorders en telefonie toont Mackay (1995b: 
338) bijvoorbeeld aan dat diffusiepatronen in de praktijk niet altijd zo ‘regelmatig’ en ‘lineair’ 
zijn als ze in de theorie worden voorgesteld. Sommigen wezen daarom op de nood om ook 
van andere diffusiepatronen uit te gaan (Robertson, 1984: 484-485; Easingwood, 1989: 70; 
Sultan, Farley, Lehmann, 1990: 73; Mahajan, Muller, Bass, 1990: 10; Mackay, 1995b: 338; 
Moore, 1999; Loch, Huberman, 1999; Tvede, Ohnemus, 2001: 168). Inspanningen zoals die 
van Easingwood en Lunn (1992) om bijvoorbeeld een negental types van diffusiepatronen te 
onderscheiden (cf. supra) brachten wel wat meer flexibiliteit met zich mee, maar daarmee 
kwam de diffusionistische voorstelling van het diffusiepatroon nog niet los van het lineair 
determininisme. Omdat de markt niet als een homogeen geheel adopteert, maar als een 
reeks segmenten, hebben sommigen (Ward; Davies, Wright, 1999: 88) bijvoorbeeld moeite 
met de voorstelling van marktadoptie als één enkele klok- of S-vormige curve. Die zou teveel 
de indruk wekken dat de markt als een homogeen geheel adopteert. Een voorstelling aan de 
hand van elkaar opeenvolgende en overlappende S-curves lijkt hen daarom een betere 
weergave van de realiteit.  
 
Ook de te lineaire voorstelling van het diffusieproces, waarbij de early adopters automatisch 
op de innovators volgen, de early majority automatisch op de early adopters volgt, etc ... kan 
misleidende gevolgen hebben. Niet in het minst met betrekking tot het opzetten van 
introductiestrategieën. Moore (1999a: 24) heeft het in dit verband over de ‘high-tech 
marketing illusion’, of de diffusionistische indruk dat markten voor nieuwe technologieën 
zich op een continue en vlotte manier (‘continuous and smooth’) ontplooien en ontwikkelen 
(Moore, 1999a: 24), terwijl zich in de praktijk eerder het tegenovergestelde manifesteert 
(Ibid.: 54) (cf. infra 3.4.). Alsmaar minder innovaties doorlopen immers het ganse lineaire 
proces tot en met de late majority en de laggards (Mante-Meijer, Ling, 2001: 2). Moore gaat 
er dan ook van uit dat het adoptieproces een minder vlot en continu proces is dan het 
diffusionisme traditioneel doet vermoeden. Moore gaat uit van een diffusieproces dat net als 
in het traditionele diffusionisme een klokvormig patroon vertoont, en waarin eveneens een 
vijftal analoge adoptersegmenten worden onderscheiden; maar waarin er zich in 
tegenstelling tot de traditionele representatie tussen elke twee opeenvolgende segmenten in 
dat patroon een kloof bevindt (Moore, 1999a: 15). Door geen of te weinig rekening te 
houden met deze ‘kloven’ of ‘discontinuïteiten’, vormt de lineair-mechanische voorstelling 
van het diffusionisme geen getrouwe weergave meer van het complexe proces dat het in 
werkelijkheid is (Punie, 2000: 34; Chambat, 1994b; Flichy, 1995; Mansell, 1996; Vedel, 1994).  
Onlosmakelijk verbonden met de kritiek op het diffusiepatroon, is de kritiek op de 
categorisatie van adoptersegmenten binnen dit patroon. Traditioneel worden vijf segmenten 
(innovators, early adopters, early & late majority, laggards) onderscheiden van een min of 
meer vaste grootte (2.5%/13.5%/34%/34%/16%) en een vast veralgemeenbaar profiel in 
termen van sociodemografische er persoonlijkheidsvariabelen. Zowel de (a) categorisatie als 
de (b) profilering van elk van die segmenten blijkt in de praktijk echter niet altijd meer even 
goed stand te houden (Lowrey, 1991: 644). 
 
De kritiek op de lineariteit en het automatisch doorlopen van het proces van innovators tot 
en met laggards haalden we hierboven reeds aan. De vele falende innovaties tonen aan dat 
heel wat innovaties niet verder raken dan een adoptie door innovators of early adopters, en 
nooit de massamarkt of de laggards bereiken. Maar ook de (a) assumpties met betrekking tot 
de categorisatie of de grootte van elk van die segmenten worden in vraag gesteld (Peterson, 
1973: 325; Mahajan, Muller, Srivastava, 1990: 37). Het is naïef te denken dat innovators 
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bijvoorbeeld steeds 2.5% van de markt zullen uitmaken voor iedere innovatie in iedere markt 
(Bass, 1969: 216; Carter, 1998: 42). Indien een diffusiepatroon in de toekomst een betere 
weerspiegeling wil zijn van de praktijk, moet het niet alleen meer flexibiliteit in zijn algemeen 
patroon toelaten (cf. supra), maar ook meer flexibiliteit in de grootte van de 
adoptersegmenten. Dit laatste geldt uiteraard ook voor de onderzoeksmethoden die 
gebruikt worden om de adoptersegmenten te voorspellen en te detecteren. Indien deze 
methoden op voorhand uitgaan van een vaste verdeling van 2.5% innovators, 13.5% early 
adopters, ... zullen die al te vaak misleidend zijn. Voor de eerder vermelde vijfdeling van 
Parasuraman en Colby (2001: 59) (‘explorers’, ‘pioneers’, ... ) wordt bijvoorbeeld reeds 
afgeweken van de traditionele diffusionistische verdelingsratio. De grootte van de vijf 
segmenten varieert bij hen tussen de 14% en 27%, maar men blijft wel van een vaste 
segmentgrootte uitgaan voor ieder segment waardoor men niet meteen aan de vraag om 
een grotere flexibilisering tegemoet komt. Zich baserend op het Bass-model (cf. infra) 
proberen Mahajan, Muller en Srivastava (1990: 43) dat wel te doen door van een verdeling 
uit te gaan waarbij men per adoptersegment een ‘procentuele vork’ aangeeft waarbinnen de 
segmentgrootte kan variëren (cf. tabel) (Mahajan, Muller, Bass, 1995: 82; Mahajan, Muller, 
1998: 488): 
 
 Innovators Early adopters Early Majority Late Majority Laggards 
Rogers 2.5% 13.5% 34% 34% 16% 
Parasuraman, 
Colby 

16% 27% 21% 20% 14% 

Mahajan, 
Muller, 
Srivastava 

0.2%-2.8% 9.5%-20% 29.1%-32.1% 29.1%-32.1% 21.4%-23.5% 

 
In verband met de (b) profilering van elk van de adoptersegmenten wijst onder meer Carter 
op de moeilijke veralgemeenbaarheid van de theoretische assumpties: ‘innovators are 
different people in every market’ (Carter, 1998: 42). Een toenemend aantal empirische 
vaststellingen ondersteunt dit, en toont aan dat de veralgemeenbare profielen en assumpties 
niet altijd even goed meer op gaan. In verband met deze profielen en assumpties, 
beschreven we die hierboven reeds in termen van sociodemografische profielen, 
technologie- en mediagebruik en persoonlijkheidsvariabelen. Voor de assumpties en 
profileringen inzake adoptiedeterminanten verwijzen we naar deel 4B. Voor elk van deze 
categorieën van variabelen gaat het diffusionisme van een veralgemeenbaar profiel uit voor 
elk van de adoptersegmenten. Zo gaat men er bijvoorbeeld van uit dat early adopters steeds 
jonger en hoger opgeleid zijn, dat zij steeds kosmopoliet en sociaal sterk geïntegreerd zijn en 
dat complexiteit en prijs voor hen nooit een drempel vormen. Net zoals Carter, zijn meer en 
meer auteurs er echter van overtuigd dat deze ‘vaste profielen’ niet altijd even consistent 
meer opgaan. Daardoor komt het gebruik van deze profielen en assumpties als criterium om 
tot een segmentatie in innovators, early adopters, etc. te komen, op de helling te staan. In 
deel 4A en 4B komen we daar uitgebreid op terug, en tonen we de toenemende 
inconsistentie aan van deze assumpties. Innovators hebben voor verschillende innovaties 
bijvoorbeeld niet altijd dezelfde homogene profielen, en deze profielen stroken ook niet altijd 
meer met de assumpties die vanuit het diffusionisme naar voor worden geschoven.  
 
 
Adoptiebeslissingsproces 
 

raditioneel gaat het diffusionisme met betrekking tot het adoptiebeslissingsproces uit van 
een individueel hiërachisch proces dat vijf fasen telt waarbij de ene fase automatisch in de 

volgende fase uitmondt. In de aanvankelijke concipiëring van dit adoptiebeslissingsproces 
(jaren ’60-’80) kwam de ‘pro-innovation bias’ van het diffusionisme het duidelijkst tot uiting. 
Met een eventuele verwerping van de adoptie werd immers nauwelijks of geen rekening 
gehouden. Hierboven toonden we reeds aan hoe Rogers vanaf de jaren ’80 aan deze kritiek 
tegemoet trachtte te komen door het adoptiebeslissingsproces aan te passen en vanaf de 
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derde fase in dat proces ook beter rekening te houden met een eventuele verwerping van de 
innovatie (cf. supra). De lineariteit en de hiërarchie van dit proces bleef echter in eenzelfde 
mate verondersteld. Te veel bleef men veronderstellen dat elk van de fasen in dit proces in 
een hiërarchische volgorde moest worden doorlopen bij iedere adoptiebeslissing. 
 
In 1984 reeds wees Robertson (1984: 485) er reeds op dat dit lineare 
adoptiebeslissingsproces minder goed op gaat voor ‘low involvement’ producten. Vandaag 
de dag worden daar ook vragen bij gesteld voor ‘high involvement’-producten. Vandaar dat 
Rogers in de loop der jaren ook steeds meer aan deze kritiek probeerde tegemoet te komen. 
In de laatste ‘Diffusion of innovations’-editie stelt hij bijvoorbeeld duidelijk dat het 
innovatiebeslissingsproces niet steeds even lineair is en dat de verschillende fasen in dit 
adoptiebeslissingsproces niet steeds in dezelfde volgorde voorkomen, en in sommige 
gevallen zelfs worden overgeslagen (Rogers, 2003: 167; Ozer, 1999: 78). 
 
Ook op de assumptie dat dit adoptiebeslissingsproces een individuele aangelegenheid is, 
kwam kritiek (Robertson, 1984: 485). Heel wat adoptiebeslissingen komen immers tot stand 
op basis van beslissingen in groeps-, organisationeel of familieverband (Chambat, 1994b: 
253, in Punie, 2000: 42).  
 
 
Unilaterale marktbenadering 
 

n wezen gaat het met diffusie om een communicatieproces binnen het diffusionisme. Een 
deel van de ‘lineariteits-kritiek’ heeft ook betrekking op de te strakke lineaire concipiëring of 

het te strakke top-down-perspectief van waaruit dit communicatieproces of ‘Zender-
Boodschap-Kanaal-Ontvanger’-transmissiemodel wordt benaderd (Tang, Ang, 2002: 459). Er 
wordt namelijk op een nogal deterministische manier uitgegaan van een controle van de 
zender (de supply-side) over de ontvanger (de markt van potentiële 
consumenten/gebruikers/adopters) die de innovatie ook op vrij unilaterale wijze aan de 
gebruiker gaat voorstellen (Dejonghe, De Bens, 2004: 76).  
 
Zoals we bij de ‘pro innovation bias’ reeds leerden, wordt de zender hierbij steevast als 
‘foutloos’ beschouwd, en worden zaken die fout lopen in het diffusieproces steeds aan de 
gebruiker en zijn ‘koppigheid’ toegewezen (Tang, Ang, 2002: 460). De ontvanger, of de 
markt van de gebruikers wordt in deze diffusietheoretische opvatting als een passief publiek 
opgevat, dat gevoelig is voor de overtuigende communicatieboodschappen van de zender 
(Tang, Ang, 2002: 460; Flichy, 1995: 29); en de innovaties ‘zomaar’ aanneemt die op 
unilaterale wijze op de markt worden gebracht door de aanbieder (Dejonghe, De Bens, 
2004: 76). Tang en Ang (2002: 460) wijzen er dan ook op dat ICT-innovaties tot op de dag 
van vandaag nog al te vaak geïntroduceerd worden vanuit de assumptie van een dergelijk 
passief en stil publiek dat zeer ontvankelijk is voor de massamediale overtuigende 
boodschappen van de zender. Het feit dat de ontvanger de innovatie wel eens een andere 
betekenis dan de bedoelde en ook gecommuniceerde betekenis zou kunnen geven, wordt 
hierbij totaal genegeerd. In deel 2 zagen we reeds dat de consument in de hedendaagse ICT-
omgeving helemaal niet zo’n passief wezen is, maar integendeel, een heel actieve participant 
in die omgeving. De consument gaat actief om met de innovatie, en het ‘re-invention’-
concept (cf. infra) toont aan dat die consument de innovatie vaak ook gaat aanpassen naar 
zijn eigen noden (Punie, 2000: 39). Ook met betrekking tot de benadering van de 
eindgebruiker is de diffusionistische visie dus zeker voor verbetering vatbaar. Dit blijkt onder 
ook in deel 6 waarin we vaststellen dat er vanuit het diffusionisme nog al te vaak gedacht 
wordt in termen van een algemene marktbenadering en één boodschap voor de ganse 
markt.  
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3.3.2.3.  Te weinig aandacht voor gebruiker en zijn context 

Te enge focus op adoptiebeslissing 
 

e belangrijkste kritiek die wellicht uit de technologisch deterministische ingesteldheid 
voortvloeit, is de kritiek omwille van het gebrek aan aandacht voor de gebruikerscontext 

(Rogers, 2003: 130; Van Den Broeck, Pierson, Pauwels, 2004: 103; Robertson, 1984: 485), en 
het daaraan verbonden gebrek aan aandacht voor aspecten als het gelijkheidsprincipe of de 
nog breder wordende socio-economische (digitale) kloof als een gevolg van de verspreiding 
van innovaties (Rogers, 2003: 135). Origineel ligt de voornaamste focus van het diffusionisme 
louter op het ‘resultaat’ of de uiteindelijke adoptiebeslissing: ofwel aanvaardt men een 
innovatie, ofwel verwerpt men die (Tang, Ang, 2002: 459; Windahl, Signitzer, Olson, 1992: 
57). Het diffusionisme wordt daarom vaak als te ‘outcome’-georiënteerd bekritiseerd. Wat het 
diffusionisme hierbij verwaarloost, is de ‘context’: de sociaal-structurele context waarbinnen 
de diffusie plaats heeft en de sociaal-structurele drempels/belemmeringen die gebruikers ten 
opzichte van verandering hebben (Tang, Ang, 2002: 460). Het diffusionisme heeft de focus 
teveel en uitsluitend op de adoptiebeslissing, in plaats van een bredere focus op het 
diffusieproces (Robertson, 1984: 485). ‘Technology shapes society’ is teveel de leidraad en er 
is te weinig aandacht voor de manier waarop ICT-innovaties sociaal genegotieerd worden en 
betekenis krijgen binnen het huishouden en de context van lifestyle, cultuur, klasse en leeftijd 
(Van Den Broeck, Pierson, Pauwels, 2004: 103). 
 
Net zoals aan heel wat andere kritieken probeerde het diffusionisme in de loop der jaren ook 
aan deze kritiek tegemoet te komen. Rogers (1986: 121-122) wijst er in dit verband zelf op 
dat het accent, of de ‘afhankelijke variabele’ binnen deze diffusie-studies in de loop der jaren 
enige verandering kende. Daar waar de afhankelijke variabele aanvankelijk louter de 
adoptiebeslissing was, is de scope in de loop der jaren uitgebreid tot de mate van gebruik 
van die technologieën, en de implementatie ervan in het dagelijkse leven. Tot de jaren ’70 
was de adoptiebeslissing de enige afhankelijke variabele; vanaf de jaren ’70 werd de blik 
‘verruimd’: meer aandacht voor de residentiële gebruikerscontext, maar tegelijk ook meer 
aandacht voor innovatieprocessen binnen organisaties bijvoorbeeld. In plaats van louter de 
beslissing tot aanvaarding of verwerping, werd de afhankelijke variabele uitgebreid tot 
implementatie van de innovatie. Veel van die inspanningen/uitbreidingen (cf. ook hardere 
nadruk op ‘re-invention’ (cf. infra) of de uitbreiding van het adoptiebeslissingsproces met een 
‘post adoption’-focus (cf. infra)) werden gedaan vanuit een ambitie om op basis van het 
diffusionisme het ganse diffusieproces te proberen verklaren, maar maakten het 
diffusionisme daardoor ook meteen weer vatbaar voor nieuwe kritiek. 
 
Zoals we reeds bij het onderscheid tussen ‘adoption-diffusion’ en ‘use-diffusion’ duidelijk 
maakten, zijn wij de mening toegedaan dat men louter op basis van het diffusionisme beter 
niet de ambitie heeft het volledige diffusieproces te willen verklaren. Het diffusionisme 
beperkt zich volgens ons beter tot de pure ‘outcome’ van de adoptiebeslissing en de 
verspreiding van die beslissing in een sociaal systeem. Het gebruik en de implementatie van 
de innovatie valt dan buiten de grenzen van het diffusionisme, en binnen de grenzen van 
het SST-perspectief, dat als een aanvullende stroming op het diffusionsime moet worden 
beschouwd. Door vanaf de jaren ’80 teveel tegemoet te willen komen aan de kritieken, zijn 
Rogers en het diffusionisme met andere woorden van hun originele positionering (adoption 
diffusion) afgeweken: de diffusie ging plots een ruimer traject binnen de PLC beslaan (ook 
het ‘gebruik van de innovatie’, de fase na de ‘adoptie van de innovatie’). Indien het 
diffusionisme beperkt zou blijven tot het ‘adoption-diffusion’-perspectief, dringt deze kritiek 
(te weinig aandacht voor gebruiker) zich echter niet meteen op. Wanneer men vanuit het 
diffusionisme echter de ambitie heeft het volledige diffusieproces te bestuderen en te 
verklaren (dus ook ‘use-diffusion’) is deze kritiek wel relevant en terecht. Het diffusionisme 
kan dan terecht worden bekritiseerd omwille van een tekort aan aandacht voor de gevolgen 
van innovaties, en de diffusie ervan.  
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Het gebrek aan aandacht voor het gebruik van de innovatie en de context voor dat gebruik, 
bracht sommigen ook tot een kritiek op het centrale ‘time-to-adoption’-criterium als basis voor 
de indeling in adoptersegmenten en constructie van de klokvormige diffusiecurve. In plaats 
van het diffusieproces weer te geven aan de hand van een categorisatie van adopters op 
basis van hun time-to-adoption, opteerden alsmaar meer auteurs daarom voor een meer 
functionele, gebruiksgebaseerde indeling van het diffusieproces. Naast adoptie, werd ook 
het gebruik meer een criterium voor de indeling van die gebruiker. Onder meer Dejonghe 
(Dejonghe, De Bens, 2004; 67-77; 87-88) verkiest het diffusieproces veeleer voor te stellen 
aan de hand van een viertal gebruiksfasen (cf. infra) in plaats van de klassieke 
diffusionistische indeling van adopters op basis van hun innovativiteit. Hij verwijst hierbij ook 
naar het NIS dat dat eveneens doet. Op basis van het klassieke ‘time-to-adoption’-criterium is 
iemand een GSM-adopter of -gebruiker van zodra hij een aansluiting heeft bij een Belgische 
operator. Het NIS definieert een ‘actieve adopter/gebruiker’ als iemand die gedurende de 
laatste drie maand minstens één oproep gemaakt of ontvangen heeft. Dit laatste elimineert 
in ieder geval een deel adopters die in Rogers’ indeling wel nog vervat zitten, maar de 
technologie niet gebruiken. Vooral om de maatschappelijke relevantie van ICT-innovaties in 
te schatten, is een dergelijke gebruiksgebaseerde indeling volgens hem noodzakelijk 
(Dejonghe, De Bens, 2004: 76-77).  
 
1. De speelfase, waarin gebruikers de technologie op een niet-kritische manier en vooral uit 

nieuwsgierigheid gebruiken, maar waarbij de technologie toch zichtbaarheid krijgt onder 
de potentiële gebruikers (bv. eerste VCR-gebruikers die voetbal opnamen, de eerste MMS-
gebruikers die hun camera op café bij vrienden uitproberen, ...). De gebruiker in deze fase 
typeert Dejonghe als de ‘vroege spelende gebruiker’, een ‘homo ludens’ die het best te 
vergelijken valt met de innovator in Rogers’ categorisatie. ICT-innovaties oefenen gewoon 
omwille van hun nieuwheid en de nieuwe technologische snufjes een grote 
aantrekkingskracht uit. Zij willen vooral de eerste gebruikers van die technologie zijn. 
Economisch zijn zij vaak onkritisch, waardoor ze vaak tegen beter weten in, achter hun 
adoptiebeslissing blijven staan (bv. eerste autotelefoon). De adoptie-drijfveren voor deze 
spelende gebruikers zijn vooral emotioneel (Dejonghe, De Bens, 2004: 77-78). Eén van de 
grote gevaren voor de adopter in deze speelfase is dat er doorgaans nog geen 
standaarden vastliggen, waardoor hij/zij als pionier voor een bepaalde technologie 
plotseling ‘buitenspel’ dreigt te komen staan omdat een andere technologie de standaard 
wordt (Dejonghe, 2002: 135-136). 

 

2. De substitutiefase, waarin de gebruiker kritisch is geworden en met de nieuwe 
technologie bestaande toepassingen gaat vernieuwen (Dejonghe, 2004: 87). De ‘vroege 
kritische gebruiker’ is zoals de naam het zelf zegt eveneens een vroege adopter, maar al 
veel kritischer, conservatiever en prijsbewuster in zijn benadering van de innovatie 
(Dejonghe, 2004; 2002: 137). Een voorwaarde voor een innovatie om door te breken is 
dat er vroeg in het diffusieproces, naast de vroege speelvogels, ook een aantal ‘kritische’ 
adopters zijn die de technologie omwille van rationele (ipv emotionele) motieven 
adopteren (bv. gsm voor werfverantwoordelijken). Belangrijk bij deze rationele 
vernieuwingen is dat ze altijd vertrekken vanuit een bestaand referentiekader (Dejonghe, 
De Bens, 2004: 78): bv. vaste telefonie als referentiekader voor de adoptie van mobiele 
telefonie. In termen van de eerder aangehaalde ‘types van innovaties’ gaat het in deze 
tweede fase vooral om vervangingen of substituties: Het inzetten van een nieuwe 
technologie voor een bestaande toepassing. In het geval van de 
projectverantwoordelijken: een nieuwe technologie (mobiele autotelefoon) voor de 
bestaande toepassing van onderweg (vanuit een telefooncel) naar het kantoor bellen. 
Een tweede rationeel vernieuwingsproces is dat van de ‘uitbreiding’: het gebruik van een 
bestaande technologie voor een nieuwe toepassing (cf. supra), maar daarmee zitten we 
deels al op het ‘re-invention’-terrein.  
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Deze substitutiefase is niet alleen de fase waarin de innovatie de stap naar de massamarkt 
zet, maar tevens de fase waarin de felle concurrentieslag tussen de aanbieders naar een 
hoogtepunt stijgt. De ‘winnaar’ van deze concurrentiestrijd is veelal ook de regelgever voor 
de technologische vernieuwing. Men spreekt in dergelijke gevallen van een “de facto” 
standaard (Dejonghe, 2002: 138).  

 

3. Eventueel één of meerdere revolutiefases, waarbij de nieuwe technologie nieuwe, soms 
onverwachte toepassingen mogelijk maakt. Daar waar de ‘echte adoptie’ in de tweede 
fase gesitueerd wordt, is de veranderingsfase het stadium van de revolutie of de echte 
doorbraak. Door domesticatie en innovatief gebruik van de technologie in het dagelijks 
leven van de consument, ontstaan er tal van toepassingen die in de beginfase niet 
voorzien waren door de producent (cf. Rogers: re-invention). De consument gaat 
daardoor zowel zichzelf als zijn omgeving veranderen, en komt ook duidelijk onder 
invloed van sociale factoren (Dejonghe, 2002: 138) De technologie zorgt met andere 
woorden voor een revolutie in haar industrie, waarbij eventueel nieuwe markten kunnen 
worden gecreëerd.  Denken we maar aan de revolutie in de muziekindustrie die zijn 
oorzaak vindt in een combinatie van snellere datatransmissie via breedbandinternet en 
de digitale compressietechniek MP3. De videorecorder en het medium video 
veranderden het consumentengedrag bijvoorbeeld ingrijpend via de goedkope camera’s, 
de koop- en huur-video’s van populaire films en tv-reeksen (Dejonghe, 2002: 134-135). 

 

4. Uiteindelijk komt iedere technologie terecht in een maturiteitsfase, waarbij de gebruiker 
het gebruik ervan nog nauwelijks opmerkt. Door veelvuldig en langdurig gebruik raakt 
de consument zodanig gewoon aan de technologie dat hij die niet meer als een 
innovatie beschouwt (bv. gsm). Na verloop van tijd verdwijnt de technologie als 
waarneembaar fenomeen, worden de gebruikers onbewuste consumenten, en gaan 
aanbieders enkel nog concurreren op kostprijs (Dejonghe, 2002: 139).  

In vergelijking met de traditionele diffusionistische concipiëring van het diffusieproces 
verschillen deze meer gebruiksgebaseerde concipiëringen zoals die van Dejonghe vooral in 
het hanteren van het gebruikscriterium in plaats van louter het ‘time-to-adoption’-criterium. 
Verder hebben beide perspectieven wel een hiërarchische kijk op het diffusieproces waarbij 
de adoptie eerst door een kleine groep van ‘enthousiastelingen’ gebeurt om pas later naar 
de massamarkt door te stoten. 
 
 
Geen rekening met re-invention 
 

en belangrijk gevolg van het te weinig rekening houden met de gebruiker en de 
gebruikerscontext en de eerder aangehaalde ‘passieve gebruikersopvatting’, is een 

onderschatting van de activiteit van de gebruiker, en de mate waarin ook de gebruiker van 
zijn kant een invloed heeft op de technologie en zijn toepassingen. De ‘pro-innovation bias’ 
en het ‘technologische determinisme’ uiten zich in het diffusionisme teveel in een 
‘uniformiteitsassumptie’ of een beschouwing van de technologie als een vast gegeven of een 
‘once and for all thing’ doorheen het ganse diffusieproces (Dejonghe, De Bens 2004: 75; 
Lievrouw, 2002: 187; Williams, Edge, 1996: 60; Thomas, Miles, 1989: 46). In de 
diffusionistische voorstelling van Rogers ondergaat de innovatie nauwelijks wijzigingen in 
het diffusieproces, en wordt er nauwelijks of geen rekening gehouden met ‘re-inventions’ of 
een ‘heruitvinding van de innovatie door de gebruiker voor een nieuwe toepassing’, en 
mogelijke transformaties van de technologie tijdens haar diffusie (Punie, 2000: 36; Boullier, 
1989: 33; Pinch, Bijker, 1987: 22-28; Thomas, Miles, 1989: 45). Zowel sociologen, 
communicatiewetenschappers als economen erkennen dat technologische innovaties zelden 
‘singular inventions’ zijn. Technologische innovaties zijn vaak echter een geheel, een cluster 
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of een opeenvolging van complementaire innovaties. Technologieën worden immers vaak 
‘heruitgevonden’ of ‘reinvented’ tijdens het diffusieproces (Lievrouw, 2002: 187-188). 
 
Als antwoord op deze kritiek ging Rogers vanaf de jaren ’80 ook meer het concept van ‘re-
invention’ op de voorgrond plaatsen (Rogers, 1983: 175; 1986: 120; Punie, 2000: 30; Tang, 
Ang, 2002: 462). Hij ging duidelijker stellen dat innovaties meer en meer ook een betekenis 
kregen die verschilde van diegene die door de supply-side was voorzien. Vanaf de jaren ’80 
ging Rogers meer een ‘bidirectional perspective’ hanteren en rekening houden met het feit 
dat innovaties doorheen het diffusieproces ook andere gebruiksdoeleinden konden krijgen: 
ofwel werd de innovatie ‘re-invented’ als aanpassing aan de eigen situatie en behoeften, 
ofwel paste men zich aan aan de innovatie (Tang, Ang, 2002: 462). Via mechanismen van 
feedback en ‘mutual adaptation’ (cf. infra) ging hij er niet steeds meer van uit dat het altijd de 
gebruiker was die zich aan de technologie moest aanpassen, maar dat het ook vaker 
omgekeerd was: de technologie die zich aan de gebruiker aanpaste. 
 
 
Determinanten 
 

et valt op dat de innovatieperceptie binnen het diffusionisme bijna uitsluitend 
verondersteld wordt gedetermineerd te worden door gepercipieerde 

productgerelateerde karakteristieken (relatief voordeel, complexiteit, compatibiliteit, 
probeerbaarheid en zichtbaarheid) (Robertson, 1984: 485, 487; Gatignon, Robertson, 1989: 
8). In lijn met het voorgaande werd/wordt nauwelijks rekening gehouden met gebruikers- of 
sociaal systeem gerelateerde determinanten. In het kader van de uitbreiding van de 
afhankelijke variabelen van de diffusiestudies en het diffusionisme (cf. supra) (Rogers, 1986: 
121-122), probeerde Rogers ook aan deze kritiek tegemoet te komen. In de editie van 1995 
geeft hij bijvoorbeeld duidelijk te kennen dat de sociaal-structurele context als 
adoptiedeterminant onderbelicht is gebleven: ‘Compared to other aspects of diffusion 
research, there have been relatively fewer studies of how the social structure of system 
affects the diffusion’ (Rogers, 1995: 460).  

 
Dat de traditionele productgerelateeerde determinanten onvoldoende zijn voor het 
verklaren van adoptie en diffusie werd ook door Robertson en Gatignon (1989: 8) 
aangegeven: ‘… these characteristics might not be the most appropriate for understanding 
the adoption of consumer innovations, nor for explaining the adoption decision-making 
process’. Ook deel 4B zal duidelijk maken dat de adoptiebeslissing en subjectieve innovatie-
perceptie door veel meer determinanten dan alleen deze productkenmerken wordt 
beïnvloed. Gatignon en Robertson (1989: 59) gaan bijvoorbeeld van een conceptueel 
adoptiemodel uit waarin ze naast de innovatiekarakteristieken, ook de marketingstrategie en 
de concurrentiële omgeving als ‘supply-side’-gebonden determinanten meenemen, en van 
de ‘demand-side’ zowel de eigenschappen van de adopter, de persoonlijke invloed als het 
sociaal systeem expliciet als determinanten beschouwen (cf. infra).  
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Figuur: “The consumer diffusion paradigm” (Gatignon & Robertson, 1989: 59) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast de ruimere focus inzake gebruiker-gerelateerde determinanten, breidden Gatignon en 
Robertson de aandacht inzake determinanten ook uit naar ‘supply-side’-gerelateerde 
determinanten (concurrentiële omgeving). Dat ook deze laatste uitbreiding noodzakelijk was, 
werd reeds in 1984 door Robertson aangegeven toen hij het diffusionisme bekritiseerde 
omwille van het te weinig erkennen van de impact van concurrentiële marketing: ‘diffusion 
theory is incomplete unless it recognizes the pro-active nature of marketing and competitive 
actions’. Dit laatste kadert in een algemeen tekort aan aandacht binnen het diffusionisme 
voor marketing en communicatiestrategie bij de lancering van innovaties (Robertson, 1984: 
485; Lennstrand, 1998a: 6; Gatignon, Robertson, 1989; Attewell, 1992: 3); een conclusie 
waartoe we ook later in dit hoofdstuk zullen komen in verband met het innovatie-
ontwikkelingsproces.  
 

Marketing-
strategie 
voor de 

innovatie 

Sociaal systeem 

Eigenschappen 
van de adopter 

Eigenschappen 
van de innovatie 

Adoptie-
proces 

Diffusie-
proces 

Persoonlijke 
invloed 

Concurrentiële 
omgeving 

 = causale relatie 
 = bestaande relatie, maar niet 
direct van invloed op diffusie van 
innovatie 



Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 
 

 
Deel 3: Adoptie en Diffusie van ICT-innovaties: de theorie 

244 

 

Met betrekking tot de kritiek op het diffusionisme bestaan uiteenlopende ‘lijstjes’. Mahajan, 
Muller en Bass (1990) structureerden die kritiek bijvoorbeeld rond een negental puntjes; Zelf 
vatte Rogers (2003) die in een viertal punten samen. In wezen valt elk van die puntjes nog 
eens terug te brengen tot één onderliggende basiskritiek: nl. de kritiek op het technologisch 
determinisme van het diffusionisme. Een kritiek op het te optimistisch, technologische 
standpunt van de stroming.  
 
Het was hierbij niet onze bedoeling een exhaustief overzicht te geven van deze kritieken, 
maar we trachtten wel duidelijk te maken wat de voornaamste deelaspecten van die kritiek 
zijn. We stelden hierbij vast dat de meeste kritiek te structuren valt in een drietal domeinen. 
Naast de (a) pro-innovation bias die zich in diverse assumpties weerspiegelt; wordt ook de 
(b) te unidirectionele of lineaire visie op bepaalde zaken bekritiseerd, en wordt vooral vanaf 
de jaren ’80 ook (c) het gebrek aan aandacht voor de gebruiker en de gebruikscontext in de 
verf gezet.  
 
De ‘pro-innovation bias’ slaat op de te optimistische assumptie dat er niks mis is met de 
superieure technologie. Het gevolg van dit vertekenende uitgangspunt is dat het 
diffusionisme: 
- er te makkelijk van uitgaat dat de gebruiker de technologie even superieur vindt, en dat de 
volledige populatie tot adoptie zal overgaan. Men houdt te weinig rekening met 
verwerping, wat resulteert in het vertekende beeld waarbij 100% van de populatie zich 
onder de klokvormige diffusiecurve bevindt. 
- de uiteindelijke gebruiker of consument de schuld geeft indien die adoptie of diffusie toch 
niet verloopt zoals verwacht (individual-blame bias). 
- enkel op ‘geslaagde en succesvolle innovaties’ is gebaseerd. 
 
Met betrekking tot de te lineaire visie van het diffusionisme wordt vooral op de volgende 
aspecten gewezen: 
- Inzake diffusiepatroon wordt geen rekening gehouden met eventuele discontinuïten in het 
adoptiepatroon. Verder wordt er met betrekking tot de traditionele voorstelling van dat 
patroon (klokvorm, S-vorm) te veel van een vaste procentuele verdeling van 
segmentgroottes uitgegaan, alsook van een te sterk veralgemeenbare profilering van die 
segmenten. 
- Het adoptiebeslissingsproces wordt als een te strak lineair en individueel proces 
voorgesteld. Bij de marktbenadering wordt van een te strak lineaire top-down benadering 
uitgegaan, waarbij de ganse markt ineens met éénzelfde aanpak en aanbod kan worden 
benaderd. 
 
De voornaamste kritiek blijft uiteraard het gebrek aan aandacht voor de gebruiker en de 
sociaal-structurele gebruikscontext. Vooral als theoretisch kader voor het verklaren van het 
ganse diffusieproces wordt het diffusionisme een te enge focus op de adoptiebeslissing of 
‘adoption diffusion’ verweten; en een gebrek aan aandacht voor de actievere rol van de 
gebruiker in dat proces via bv. ‘re-invention’. Vanaf de jaren ’80 gaf deze laatste ‘pijler’ van 
kritiek aanleiding tot de opkomst van nieuwe theoretische perspectieven die we onder de 
paraplu van ‘Social Shaping of Technology’ verzamelen ... 
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3.3.3.  ‘Social Shaping of Technologies’ (SST) als reactie op het diffusionisme 

it het voorgaande leerden we dat bovenstaande kritieken grotendeels te herleiden 
vallen tot de kritiek op het ‘technologisch determinisme’ van het diffusionisme. Ondanks 

het gebruikersperspectief ligt de nadruk van het diffusionisme nog te veel op de technologie 
en de adoptiebeslissing op basis van product-gerelateerde karakteristieken, en heeft men te 
weinig aandacht voor de gebruiker en de ruimere gebruiks- en gebruikerscontext. Als reactie 
tegen dit technologisch determinisme onstond eind jaren ’80, begin jaren ’90 (Bockzkowksi, 
2004: 255-256; Punie, 2000: 19; 542; Williams, Edge, 1996: 53) een nieuwe theoretische 
stroming die niet altijd even consistent als ‘sociaal constructivisme’, het 
‘domesticatieperspectief’ of het ‘social shaping of technology’-perspectief’ omschreven werd. 
Niettegenstaande deze concepten wel vaak als dusdanig gebruikt werden/worden, zijn deze 
concepten ook geen perfecte synoniemen. Eind jaren ’80, begin jaren ’90 onstonden immers 
verschillende theoretische stromingen als reactie op het diffusionisme. Het 
‘domesticatieperspectief’ en het ‘sociaal constructivisme’ zijn slechts de voornaamste van die 
reacties die allen samen te brengen vallen onder de paraplu van het SST of het ‘Social 
Shaping of Technologies’-perspectief. Omdat het domesticatieperspectief voor de 
communicatiewetenschapper zowat de belangrijkste en de meest recente stroming is in die 
evolutie van reacties, wordt in de communicatiewetenschappelijke literatuur vaak van de 
dualiteit ‘diffusionisme’ vs. ‘domesticatie’ uitgegaan. Bij de toelichting van dit SST-perspectief 
zullen we daarom vooral stil staan bij dit domesticatieperspectief.  
 
Ondanks de diversiteit van subdomeinen binnen het SST-perspectief, hebben zowel het 
domesticatieperspectief als elk van de andere perspectieven eenzelfde theoretische basis of 
uitgangspunt: het technologisch determinisme is ontoereikend als verklaring voor en 
beschrijving van de ontwikkeling en diffusie van technologische innovaties; en innovatie is 
eerder een sociaal proces dat onderhevig is aan een amalgaam van sociale, technische, 
economische en politieke determinanten; waarbij meer nadruk dient te worden gelegd op 
menselijke keuzes, beslissingen en acties (Punie, 2004: 178; Lievrouw, 2002: 184; Venkatesh, 
Brown, 2001: 72; Williams; Edge, 1996: 53-55; Edge, 1995: 14). De ganse ‘Social Shaping of 
Technology’-traditie zet zich af tegen het ‘technologisch determinisme’ of de één-
richtingsvisie (technology shapes society) van het diffusionisme waarbij te weinig aandacht 
besteed wordt aan de complexiteit en dynamiek van de eindgebruiker (De Bens, 2002: 9) of 
de ‘way the use in households is being socially negotiated and becomes meaningful, within 
the social context of class, gender, culture or lifestyle’ (Van Den Broeck, Pierson, Pauwels, 
2004: 103). Precies deze contextualisering van het gebruik van innovaties waar het 
diffusionisme op tekort schiet, vormt de basis voor de SST-benaderingen. In tegenstelling tot 
het technologisch determinisme gaan zij uit van een ‘maatschappelijk determinisme’ 
(Bouwman et al., 2002: 43-44) onder het lineaire credo ‘society shapes technology’. 

 
Ondanks het feit dat de SST-traditie er moeilijk in slaagt los te komen van de lineaire 
redenering (Lievrouw, 2002: 186), is het wel de ambitie van het SST-perspectief om dat te 
doen en het innovatieproces als een veel flexibeler proces te beschouwen waarin ‘keuzes’ en 
‘feedback’ een centrale plaats bekleden (Edge, 1995: 16). Deze traditie wil zich vooral 
onderscheiden door te stellen dat deze ‘social shaping’ niet eindigt met de ‘invention’ of 
uitvinding, maar een continu proces is dat zich in elk van de vijf fasen van de ontwikkeling 
van een nieuw product manifesteert: zowel bij de (1) ‘uitvinding’ van een nieuwe 
technologie, de (2) ontwikkeling van producten en productconcepten, als de (3) uiteindelijke 
introductie, (4) de bredere adoptie, en de daaruit resulterende (5) effecten. 
 

U
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Figuur: ‘product cycle view’ of technological change: 5 phases (Edge, 1995: 18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit model dient niet als puur lineair en hiërarchisch geïnterpreteerd te worden, maar houdt 
ook rekening met feedback-effecten op voorgaande fasen. Het waarnemen van effecten bij 
mensen die reeds tot adoptie zijn overgegaan, kan bijvoorbeeld positieve effecten hebben 
op de meer algemene adoptie van de innovatie; het waarnemen van die effecten kan 
mensen die nog twijfelden over adoptie immers over de streep halen. Sociale 
wetenschappers zijn volgens Edge (1995: 27) teveel geneigd om zich voornamelijk op de 
rechtse twee fasen te focussen122, terwijl de ‘technologists’ geneigd zijn zich uitsluitend op de 
twee linkse fasen te concentreren.  
 
Ondanks de dualiteit ‘diffusionisme’ vs ‘domesticatie’ waar in de literatuur vaak van wordt 
uitgegaan, omvat het SST-perspectief meer dan alleen maar het domesticatieperspectief. Het 
‘Social Shaping of Technology’ (SST)-perspectief is het algemene paraplubegrip waaronder de 
verschillende reacties op het technologisch determinisme van het diffusionisme thuis horen. 
Voor een goed begrip dienen onder deze SST-paraplu twee, of zelfs drie stromingen 
onderscheiden te worden (Mackay, 1995: 42). (1) Een eerste stroming focust zich op het 
microniveau, en omvat scholen als ‘het sociaalconstructivisme’ of de ‘Social Construction Of 
Technology’ (SCOT)-benadering. De filosofische basis ligt in de ‘Sociology of Scientific 
Knowledge (SSK)’ die de ontwikkeling van wetenschappelijke domeinen bestudeert, en 
uitgaat van een aantal kritische momenten in het proces van wetenschappelijk onderzoek. 
Een centraal concept hierbij is ‘interpretatieve flexibiliteit’ (Lievrouw, 2002 185; Mackay, 
1995: 42). Op bepaalde momenten moeten onderzoekers immers keuzes, beslissingen of 
interpretaties maken die bepalend zijn voor het verdere verloop van het onderzoek. De 
keuzes of beslissingen die hier genomen worden, worden beïnvloed door de persoonlijke 
overtuigingen en omgevingsinvloeden van de onderzoeker (Lievrouw, 2002: 185). Woolgar 
(1996: 92) gebruikt de metafoor van ‘een tekst’ om een technologie te beschrijven. Hij maakt 
deze vergelijking omdat een technologie, net als een tekst, ontwikkeld en geproduceerd 
wordt binnen een particuliere sociale en organisationele context, met een specifiek publiek 
van (mogelijke) ‘lezers’ voor ogen. Aan de consumptiezijde wordt de tekst/technologie 
echter ook vaak geadopteerd en gebruikt in andere contexten dan diegene waarvoor ze 
geproduceerd werden. In de praktijk komen daar ook nog eens een heleboel 
‘tussenpersonen’ (marketingspecialisten, verkopers, journalisten, andere gebruikers, …) bij die 
via hun visies en commentaren tussenkomen in het ‘lezen’ of het interpreteren van de 
technologie. De SCOT-benadering nu, baseert zich op deze SSK-idee van interpretatieve 
flexibiliteit om het ontstaan en de ontwikkeling van nieuwe technologieën te verklaren. Ook 
de keuzes die door designers, ontwikkelaars en gebruikers van een technologie worden 
gemaakt zijn afhankelijk van de sociale context van die individuen (Lievrouw, 2002: 185): ‘By 
no longer viewing technology as emerging from a single social determinant, or through the 
unfolding of a predetermined technical logic, innovation can be understood as a ‘garden of 
forking paths’. Every stage in the design and implementation of a technology involves 
                                                      
122 De voorlaatste fase van ‘more widespread adoption’ vormt hierbij dan traditioneel het terrein van het 
diffusionisme (adoption diffusion), en de laatste fase van ‘effects’ het terrein van de SST-tradities (use diffusion). 
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choices between different technical options, although these are not necessarily conscious 
choices. The actual options selected depend on ‘social’ as wel as simple ‘technical’ factors. 
These choices shape the content of artefacts and the direction of innovation programmes, 
resulting in many potential outcomes with differing implications for society as a whole and 
particular groups within it (Williams, Edge, 1996: 54).’ Dit ‘vormingsproces’ of ‘shaping 
process’ vangt reeds aan bij de vroegste fasen van R&D, waar onderzoek reeds systematische 
patronen van invloed bloot legde binnen specifieke lokale contexten van academische en 
industriële laboratoria (Williams, Edge, 1996: 59).  
 
Minder bekende scholen (naast SCOT) binnen deze eerste stroming zijn de ‘the systems 
(networks)’-benadering en de ‘actor network’-benadering (ANT, Actor Network Theory) 
(Lievrouw, 2002: 185-186; Bijker, Hughes, Pinch, 1987). De ‘Actor-Network Theory’ baseert 
zich op de SCOT-principes, maar probeert los te komen van de lineaire causaliteit (Lievrouw, 
2002: 186). Binnen de ANT verwerpt men zowel het sterke technologisch determinisme, als 
het sterke sociaal constructivistische argument. Aanhangers van deze ANT - zoals Bruno 
Latour en Michel Callon - beschouwen de technologie, de gebruikers, de instituties, … 
allemaal als actoren in een proces met een gelijk potentieel om de technologische 
ontwikkeling te beïnvloeden. De ontwikkeling van een technologie is in deze visie steeds een 
mengeling van zowel ‘technology push’ als ‘demand pull’, maar nooit uitsluitend één van 
beiden. Hiermee kan het ANT als een voorloper worden beschouwd van het ‘technologisch 
interactionisme’ dat we als een recente derde ‘theoretische stroming’ beschouwen (cf. infra).  
 
Technologieën worden binnen deze eerste stroming vooral als sociale constructies benaderd, 
die het resultaat zijn van keuze- en onderhandelingsprocessen tussen ‘sociaal relevante’ 
groepen. De focus ligt hierbij vooral op design en ontwikkeling (development), waarmee ze 
vooral in het eerste deel van de innovatie-ontwikkelingsprocessen (cf. infra) te situeren vallen.  
 
(2) Een tweede (SST-)stroming is een eerder neo-marxistische benadering die argumenteert 
dat nieuwe technologieën niet tenvolle kunnen worden begrepen op basis van individuele 
beslissingen en keuzes. Om tot dat begrip te komen moet ook de invloed van brede sociaal-
economische factoren worden onderzocht. De stroming vindt zijn reden tot bestaan 
voornamelijk in een kritiek op het sociaalconstructivisme die de politieke en economische 
context waarin een innovatie zich ontwikkelt, teveel zou negeren (Mackay, 1995: 43).  
 
En ook de derde stroming van het domesticatieperspectief vindt zijn oorsprong in een kritiek 
op de reeds bestaande SST-benaderingen. Niettegenstaande de eerste twee SST-stromingen 
wel hun oorsprong vinden in een kritiek op het technologische determinisme, blijven ze een 
gemeenschappelijk punt hebben met het diffusionisme en het technologisch determinisme: 
nl. een focus die vooral gericht is op de eerste fasen in de ontwikkeling van een nieuwe 
technologie: nl. ‘conception’, ‘invention’, ‘development’, ‘design’. De toevoeging van het 
‘social shaping’-aspect is zeker waardevol, maar de vorige twee stromingen geven wel de 
indruk dat ‘social shaping’ ten einde is wanneer de nieuwe technologie uiteindelijk naar de 
markt wordt gebracht. Het negeert daarbij volledig de rol van marketing en de manier 
waarop ‘the technology comes to be used or implemented’ (Mackay, 1995: 45). De 
sociaalconstructivistische stroming belicht vooral de technologische ontwikkeling en de 
eigenlijke gebruiken, maar heeft nauwelijks aandacht voor de gebruiker, de adoptie door, en 
de diffusie binnen die gebruikers (Punie, 2004: 178; Punie, 2000: 19; 542), of zoals Akrich 
(1990: 84) het formuleerde: de aandacht stopt ‘à la porte de l’usager’. Vanuit deze kritiek zijn 
verschillende auteurs zich dan ook meer gaan focussen op het oplossen van deze beperking, 
waardoor we eigenlijk nog (3) een derde stroming kunnen onderscheiden, waarin ook het 
domesticatieperspectief kadert123. Binnen deze stroming probeert men op basis van 
sociaalwetenschappelijk onderzoek zowel de ‘zwarte doos’ van de ‘gebruiken’ als die van de 
‘gebruiker’ te openen (Punie, 2004: 178; 2000: 19), en ging men op zoek naar antwoorden 
                                                      
123 Naast het domesticatieperspectief, omvat deze ‘derde stroming’ ook culturele en mediastudies zoals die van 
Stuart Hall (1980) en David Morley (1992).  
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op vragen als ‘Hoe worden technologieën actief verworven door de gebruiker?’, ‘Hoe 
verwerven ICT een plaats binnen de dagdagelijkse context van de gebruiker?’, … (Heres, 
Mante-Meijer, 2002: 55; Jouet, 2000; Silverstone, Haddon, 1995); en kwam er ook meer 
aandacht voor de symboliek rond ICT-innovaties (normen, waarden, lifestyle, ...) (Dejonghe, 
De Bens, 2004: 30-31). De gebruiker krijgt binnen dit domesticatieperspectief ook een veel 
actievere rol toebedeeld. 
 
De andere SST-stromingen (SCOT, ...) zijn eigenlijk niet meer dan een tussenstap naar het 
uiteindelijke domesticatieperspectief; een onderzoekstraditie waarin men onderzoek naar 
ICT-diffusie tracht te integreren in een microsociale benadering die zich baseert op de 
fundamenten van de ‘sociologie van het dagdagelijkse leven’, consumptiestudies, 
technologiestudies en mediastudies (Punie, 2000: 76; Silverstone, Haddon, 1993: 30-31). Het 
domesticatieperspectief focust zich vooral op de manier waarop ICT-innovaties een plaats 
verwerven in het dagdagelijkse huishouden van de gebruiker (Jankowski, Van Selm, 2001: 
218) of ‘the process of taming and house training ‘wild’ technological objects, by adapting 
them to the routines and rituals of the household and thus giving them a more or less natural 
and taken-for-granted place within the microsocial context of that household’ (Frissen, 2000: 
67). De kern van het domesticatieperspectief focust zich op de sociale processen die spelen 
op het moment dat nieuwe ICT’s het huis ‘binnenkomen’. De term domesticatie impliceert in 
zekere zin iets van ‘taming the wild’ in die zin dat het gaat om de processen waarin de 
vreemde nieuwe technologie zijn betekenis en plaats krijgt binnen het huishouden. 
Domesticatiestudies onderzoeken wat ICTs symboliseren, of ICTs als bedreigend worden 
ervaren of eerder als een mogelijkheid om hun sociaal leven te verbeteren. De nadruk ligt op 
de sociale relaties met betrekking tot ICTs: de interacties tussen huishoudleden, de 
onderhandelingen omtrent het gebruik van de ICT, de spanningen en eventuele conflicten 
met betrekking tot het gebruik van die ICT, ... (Haddon, 2004: 4). Bij het 
domesticatieperspectief gaat het dus niet meer om de adoptie van innovaties, maar duidelijk 
om het gebruik van die innovaties, en het proces van ‘moulding and shaping’ van zowel de 
technologie als de dagdagelijks routines; en het gebruik van de nieuwe technologie zo goed 
mogelijk in het dagelijkse leven in te passen (Silverstone, 1996: 224). Net zoals Rogers met 
het diffusionisme wordt geassocieerd, hangen aan het domesticatieperspectief de namen 
van Roger Silverstone en Leslie Haddon vast. Zij ontwikkelden dit perspectief begin jaren ’90 
op basis van voornamelijk kwalitatieve studies bij groepen als ‘telewerkers’ en ‘alleenstaande 
ouders’ (Haddon, 2004: 3), en omschreven het ook duidelijk als een ‘moulding en shaping’ of 
compromis van technologische en sociale beïnvloeding: ‘The desire to avoid both 
technological determinist accounts of innovation as well as the desire to avoid the full 
indeterminacies of subjectivist theories of technological change, has led recently to a number 
of attempts to offer a more sociologically sophisticated account of the ways technologies 
emerge and are accepted (Silverstone, Haddon, 1996: 57).’ 
  
Het domesticatie- of inpassingsproces van ICT-innovaties in het dagelijkse leven wordt 
daarom als een tweerichtingsproces beschouwd waarbij de innovatie wordt aangepast aan 
het dagelijkse leven in de zin dat ze bewerkt wordt om onder controle te krijgen, maar 
tegelijkertijd passen ook de gebruiker en zijn omgeving zich aan (Punie, 2004: 179; 
Silverstone, Haddon, 1996: 60; Punie, 2000: 46). Binnen het domesticatieproces worden drie 
grote fases onderscheiden (commodification, appropriation en conversion). Met de twee 
subfases binnen de appropriatie erbij (objectification en incorporation) hebben we het in 
totaal over vijf fasen (Heres, Mante-Meijer, Pires, 2002: 55; Frissen, 2000: 67; Silverstone, 
Hirsch, Morley, 1992: 20-26). 
 

a. Commodification 
 

et het commodificatieproces wordt het commercialiseringsproces van ICT’s 
bedoeld (Punie, 2000: 60), of ‘de industriële en commerciële processen waarbij 

materiële en symbolische artefacten gecreëerd en omgevormd worden tot diensten 
M 
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of goederen (commodity) die te koop zijn in de formele markteconomie‘. Deze fase 
vormt de link tussen designproces en consumptie: in het design en de marketing van 
de innovatie worden bepaalde ‘future and ideal consumers embedded’. In de praktijk 
krijgt de innovatie echter vaak totaal andere gebruikers en gebruikssituaties dan 
voorzien (Frissen, 2000: 67; Heres, Mante-Meijer, Pires, 2002: 55).  
 
Commodificatie is een absolute voorwaarde voor consumptie of adoptie, maar het 
impliceert het daarom nog niet noodzakelijk. Een fysieke markintroductie en 
commercialisering is echter niet voldoende, de innovatie moet daarbij ook nog een 
betekenis krijgen. Deze betekenissen zijn dan een resultante van de dominante 
waarden en ideeën van de samenleving waarin ze geproduceerd en verkocht 
worden. Bij commodificatie gaat het met andere woorden niet uitsluitend om het 
fysiek op de markt brengen van producten, maar evenzeer om de ideologische 
processen die daarmee gepaard gaan.  
 
b. Appropriation 

 
ppropriatie komt neer op de eigenlijke adoptie of ‘toe-eigening’ van een ICT-
innovatie. In relatie tot de eerder aangehaalde dualiteit ‘adoption-diffusion’ vs. 

‘use-diffusion’ valt ook de appropriatiefase dus tot de ‘adoption-diffusion’-focus af te 
bakenen. Men adopteert de innovatie omdat de toepassing, die door de aanbieder 
wordt voorgesteld of ‘gecommodificeerd’ (in de marketing of communicatie), hen 
aanspreekt (Bouwman et al., 2000: 70). Van zodra het product verkocht wordt en een 
individu of huishouden in het bezit komt van de innovatie, is er sprake van 
appropriatie (Silverstone, Hirsch, Morley, 1992: 21-22; Green, 2002: 44; Frissen, 2000: 
67). Het is de fase waarin de ICT-innovatie geadopteerd wordt, mee naar huis wordt 
genomen en de gebruiker zich er mee vertrouwd probeert te maken door de 
technologie een fysische, maar ook sociale en symbolische plaats in huishouden en 
routines te geven (Frissen, 2000: 67; Lassila, Brancheau, 1999: 64).  
 
Het appropriatieproces wordt hierbij omschreven als een tweedimensioneel proces 
dat gedreven wordt door enerzijds ‘objectificatie’, en anderzijds ‘incorporatie’. Met 
objectificatie doelt men op het feit dat de materiële en symbolische objecten de 
waarden uitdragen van hun eigenaars, aangezien deze objecten of innovaties een 
‘fysieke plaats krijgen in het huis’ of ingepast worden in de bestaande cultuur van 
individuen en huishoudens. Punie (2000: 47) wijst erop dat dit aansluit op de 
refexieve aard van consumptie: het toont ons wie en wat we zijn. Naast deze 
symbolische dimensie, moeten ICT-innovaties ook op het functionele vlak in het 
huishouden worden ingepast. De innovatie moet in de dagelijkse praktijk van het 
huishouden niet alleen een plaats krijgen, het moet er ook daadwerkelijk worden 
gebruikt (Bouwman et al., 2000: 79). Een duidelijk kenmerk van dit proces, dat men 
incorporatie noemt, is dat het gerelateerd is aan tijd. De functie van ICT’s kan immers 
na verloop van tijd veranderen. Zowel de aanschafmotieven kunnen verschillen van 
het effectief gebruik (pc die bv. vooral met oog op tekstverwerking is aangeschaft, 
maar nu vooral gebruikt wordt om te chatten of te gamen), maar het gebruik kan ook 
verschillen van hetgeen door de aanbieders is voorzien (bv. SMS) (Silverstone, 
Haddon, 1996: 64). Voor Green (2002: 45) omvat dit incorporatieproces ook de mate 
waarin technologieën geïntegreerd raken in het levensritme van een huishouden en 
dat van haar leden. Het beschrijft volgens haar ook het proces waarin huishoudens 
zich door het ICT-gebruik in bredere communities, etc ... incorporeren. Door het 
bekijken van bepaalde soaps of het shoppen via e-bay, incorporeert men zich ook 
binnen bredere gemeenschappen die hetzelfde doen. Objectificatie staat dus voor de 
ruimtelijke dimensie van appropriatie, en incorporatie voor de temporele dimensie 
ervan (Silverstone, Hirsch, Morley, 1992: 24).  

 

A 
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c. Conversion 
 

e derde dimensie van het domesticatieproces vormt de link met de publieke 
wereld van meningen en betekenissen (Punie, 2000: 60), waar meningen 

gedeeld worden en waar claims en tegenclaims omtrent status en bezittingen 
worden geformuleerd (Punie, 2000: 50). De conversiefase linkt het huishouden 
opnieuw met de buitenwereld. Eenmaal een plaats in het huishouden verworven, 
wordt dat gebruik van de technologie zichtbaar, gaat men spreken over het gebruik, 
en komt de feedback op de adoptie (Frissen, 2000: 67-68). Door het expliciet tonen 
van het bezit van objecten/innovaties en van de vaardigheden ermee, alsook het 
spreken erover binnen de sociale netwerken; komt conversie neer op een behoefte 
om de eigen participatie in een consumentencultuur te legitimeren; of de context 
waarin de innovatie is terecht gekomen te herconfigureren, of herformuleren (Heres, 
Mante-Meijer, Pires, 2002: 55).  
 
Voor Green (2002: 44) staat ‘conversion’ zelfs tegenover ‘appropriation’. Beide 
processen definiëren volgens haar immers de relatie tussen het huishouden en de 
‘buitenwereld’, maar vanuit een totaal verschillend standpunt. Daar waar appropriatie 
op de eigenlijke adoptie slaat op basis van afwegingen van het huishouden of het die 
technologie wel kan adopteren en welk lid van het huishouden de technologie kan 
en zal gebruiken, en appropriatie echt te maken heeft met de kern van ICT-
consumptie; heeft ‘conversion’ eerder te maken met de randzaken of bijzaken van 
consumptie van de ICT-innovatie: ‘conversion’ slaat bv. op de sociale status, de sociale 
betekenis,... die het huishouden of de leden van dat huishouden ontlenen aan het 
gebruik van de ICT-innovatie (Green, 2002: 44). Een computer met tekstverwerker of 
webdesign-programma’s kan bv. ook in een verhoogde sociale status ‘geconverteerd’ 
worden wanneer die - buiten het persoonlijk gebruik - ook gebruikt wordt om zaken 
te doen in de ruimere sociale omgeving van dat huishouden: bv. schoolkrant, 
campagne voor lokale vereniging, onderhoud websites van verenigingen, ...  
 

Naast het domesticatieconcept, werkten Silverstone en Haddon (1996: 46, Punie, 2000: 55) 
later ook hun design/domestication interface uit. Design en domesticatie zijn immers twee 
kanten van eenzelfde medaille, waarbij het technologische innovatieproces verondersteld 
wordt zowel een zaak van productie, als van consumptie te zijn. Daar waar de eerste SST-
strekkingen nog bekritiseerd werden omwille van hun beperkte focus op de eerste fasen van 
het innovatie-ontwikkelingsproces; is dit met de design/domestication-interface zeker niet 
meer het geval. Zowel in de eerste fasen van het innovatie-ontwikkelingsproces, als in de 
latere fasen van het gebruik, wordt een zeer actieve consument verondersteld, en dient er 
meer aandacht voor de gebruikerscontext te zijn dan dat in het diffusionisme het geval was. 
Onder meer hieruit blijkt dat de vorige twee STT-stromingen als een ‘tussenstap’ kunnen 
worden beschouwd naar het eindpunt van het domesticatieperspectief in die SST-evolutie. 
Zowel het zwaartepunt van bv. het sociaal constructivisme (design) als van het 
domesticatieperspectief (domesticatie) zijn in deze ‘design/domestication interface’ 
geïntegreerd. Deze interface omvat een specifieke afweging van actie (vrijheid) en structuur 
(gedetermineerdheid) waarbij institutionele processen die economisch, politiek en cultureel 
van aard zijn, het kader vormen waarbinnen consumenten een eigen relatie met 
aangeboden ICT’s uitwerken. (Punie, 2000: 55). Net als domesticatie wordt design als een 
proces met drie dimensies gezien: (1) ‘creating the artefact’, (2) ‘constructing the user’, en (3) 
‘catching the consumer’. Voor de afbakening van dit ‘design’ verwijzen Silverstone en 
Haddon (1996: 45, in Punie, 2000: 56) naar Forty (1986: 6-7) die twee betekenissen 
onderscheidde: enerzijds het uitzicht van een product, en anderzijds de manier waarop 
goederen geproduceerd worden. 
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a. Creating the artefact 
 

et ‘creating the artefact’ zijn we in een fase aanbeland die we het best kunnen 
typeren als het ‘innovatie-ontwikkelingsproces’, zoals we dit later in dit hoofdstuk 

behandelen. Het ontstaan van een ICT wordt hier niet als een exclusief technologische 
aangelegenheid beschouwd, maar als een sociaal proces (Silverstone, Haddon, 1996: 47, 
Punie, 2000: 56) waarbij zowel design (uitzicht van de technologie) als de 
ontwikkelingswijze bepaald worden in onderling overleg met gebruikers, experten, 
verkopers, ontwikkelaars en management. Het consumptieobject moet hierbij de vorm 
(design) krijgen van ‘domestic objects’ waarmee de spanningen of contradicties tussen 
het bekende en het vreemde, tussen verlangen en het ongemak verenigd worden 
(Punie, 2000: 57). Design is volgens Silverstone en Haddon (1996: 48-49, Punie, 2000: 57) 
dan ook belangrijk omdat dit soort pre-domesticatie nodig is, als een soort van anticipatie 
op de plaats die het product in het huishouden zou moeten krijgen. 

 
b. Constructing the user 

 
eze tweede dimensie van ‘design’ houdt in dat de gebruiker in de innovatie 
geïncorporeerd wordt op een manier die tegemoet komt aan zowel de intenties van 

de gebruiker, de ontwikkelaar/designer, als de functionele mogelijkheden en vereisten 
van de machine (Punie, 2000: 57). De machine wordt daarbij als een tekst gezien waarin 
ideale en werkelijke gebruikers zijn ingeschreven.  
Ondanks het feit dat de benaming van deze dimensie op het eerste zicht van een 
behoorlijk ‘push’-gehalte getuigt (men geeft immers de indruk dat de consument aan het 
product moet worden aangepast in plaats van omgekeerd), wijst de uitleg bij deze 
dimensie (Silverstone, Haddon, 1996) op een duidelijke pull-overtuiging waarbij men er 
op wijst dat een innovatie nog steeds moet gecreëerd worden om aan de behoeften van 
de gebruiker of een markt te voldoen. Daarom is het ook belangrijk dat de producent zich 
een goed beeld kan vormen (op voorhand) van zijn (potentiële) consument waarvoor hij 
zijn ICT’s ontwikkelt. Of zoals Woolgar (1996: 91) het formuleert: ‘This process of 
‘configuring the user’ involves the identification and definition of ‘users’. … Dominant 
preconceptions of the user thereby become embodied in the final product’.  
 
c. Catching the consumer 

 
 Aangezien de consument voor een innovatie of voor iets nieuws nog niet bestaat, moet 
hij nog altijd gevonden of ‘gegrepen’ worden. Het te verwerven inzicht (cf. supra) zal 
daarom ook in staat moeten zijn om voor de verschillende gedetecteerde consumenten 
aan te geven wat de ‘USP’ of ‘Unique Selling Proposition’ van een product is. De 
consument moet immers zover gekregen worden om zoiets als ‘product space’ te 
voorzien binnen zijn sociale ruimte tegenover bestaande producten en diensten 
(Silverstone, Haddon, 1996: 49; Punie, 2000: 58). Daarmee bedoelen zij dat ze een soort 
van ruimte moeten voorzien in hun dagelijks leven om het gebruik van die nieuwe ICT’s 
in dat leven te integreren. En om hen zover te krijgen moeten ze met een Unique Selling 
Proposition gevangen (~catching) worden.  

 
Het domesticatieperspectief onderscheidt zich dus duidelijk van het diffusionisme op een 
aantal vlakken, maar daarom mogen we nog niet de fout maken beide perspectieven 
lijnrecht tegenover elkaar te plaatsen. Met dit laatste bedoelen we dat beide perspectieven 
perfect complementair zijn, zolang ze maar goed afgebakend zijn. Met betrekking tot deze 
afbakening grepen we eerder reeds naar de uitdrukking ‘Schoenmaker, blijf bij je leest’ terug 
om duidelijk te maken dat de focus van het diffusionisme naar onze mening beter beperkt 
bleef tot de adoptiebeslissing of de ‘adoption diffusion’-focus. Het domesticatieperspectief - 
als de stroming die gericht is op de integratie en het gebruik van ICT-innovaties in de 
structuren en patronen van ons dagelijkse leven - zien we dan als een strekking van dewelke 
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de focus tot de ‘use diffusion’ kan worden afgebakend, en daardoor perfect complementair is 
met het diffusionisme. In de tijd begint het onderzoeksdomein van het 
domesticatieperspectief immers daar waar dat van het diffusionisme eindigt. Bij de 
adoptiebeslissing: ‘Once an individual, a family or a household has adopted a technology, 
they start to domesticate it’ (Green, 2002: 43). Of zoals Haddon (2004: 4) het formuleert: 
‘Once ICTs have crossed the threshold (ná adoptie dus), part of the further process of their 
domestication involves physically locating these technologies in the home, finding time for 
their use in people’s routines and, in various senses, displaying their place in our lives to 
others’. 
 
Met de duidelijke punten van verschil tussen diffusionisme en domesticatie hebben we het in 
eerste instantie uiteraard over de grotere focus op gebruiker en gebruikerscontext van deze 
laatste (Lievrouw, 2002: 188; Frissen, 2000: 67): ‘Where diffusionism concentrates on the 
decision-making process to accept or not to accept the new technology, domestication 
focuses on the use and the integration of ICT’s in our daily lives’ (Van Den Broeck, Pierson, 
Pauwels; 2004: 104). Daar waar we het studiedomein van het diffusionisme tot ‘adoption 
diffusion’ afbakenen (cf. supra), is dat ‘use diffusion’ voor het domesticatieperspectief. Hierbij 
mogen we zeker niet nalaten een korte toelichting te geven bij het Use Diffusion-model dat 
Shih en Venkatesh (2004: 60; 2002: 5) op basis van de diffusie van computergebruik 
ontwikkelden. De drie kerncomponenten van dit model zijn (1) de determinanten voor het 
gebruik van nieuwe technologieën; (2) de verschillende gebruikspatronen; en (3) de 
uiteindelijke resultanten van het gebruiksdiffusieproces.  
 
Figuur: Use-Diffusion Model (Shih, Venkatesh, 2004: 60) 
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Centraal staat het (2) kwadrant met gebruikstypologieën. Deze typologie ontstaat op basis 
van twee dimensies, nl. ‘variety of use’ of de verschillende manieren waarop de innovatie 
gebruikt wordt, en ‘rate of use’ of de mate waarin de innovatie gebruikt wordt. Iemand die 
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banking, het volgen van de actualiteit, en online gaming, maar kenmerkt zich door een veel 
lagere ‘variety of use’. De kruising van beide dimensies geeft dan een kwadrant met vier 
gebruikscategorisaties: (1) ‘Intense Users’ die veel tijd aan veel verschillende toepassingen 
spenderen; (2) ‘Experimental nonspecialized Users’ die voor het typische ‘trial & error’-gebruik 
staan; (3) ‘Specialized Users’ die veel tijd aan een beperkt aantal applicaties spenderen; en (4) 
‘Limited Users’ die de technologie wel adopteren, maar nauwelijks of niet gebruiken. 
 
Binnen de determinanten voor gebruiksdiffusie worden een viertal dimensies onderscheiden. 
Met de eerste van deze vier dimensies (de sociale huishoudelijke context) zijn we meteen bij 
het hart van het domesticatieperspectief terecht gekomen: de determinerende impact van de 
sociale context van het huishouden. Een grotere communicatie tussen huishoudleden en 
een grotere ervaring worden verondersteld tot een grotere gebruiksvariatie te leiden. In de 
strijd om de ‘limited resources’ wordt van een negatieve invloed op de mate van gebruik 
uitgegaan (Shih, Venkatesh, 2004: 62; 2002: 8). Technologisch (dimensie 2) wordt een 
grotere gesofisticeerdheid verondersteld in een grotere mate en variatie van gebruik te 
resulteren. Persoonlijk (dimensie 3) wordt ook van innovativiteit een positief effect verwacht, 
tegenover een remmend effect van frustratie. Verder hangen gebruiksintensiteit en –gemak 
ook af van de externe communicatie en toegang buiten de huishoudelijke context. Los van 
outcome-gerelateerde assumpties dat de ‘intense users’ zich bijvoorbeeld door de hoogste 
tevredenheid laten typeren, koppelen Shih en Venkatesh (2004, 2002) ook een reeks andere 
assumpties aan dit model, maar daar gaan we hier niet dieper op in.  

 
Anderen kaderen het verschil van het domesticatieperspectief met het diffusionisme in 
termen van beter rekening houden met mislukte innovaties, een andere mens-maatschappij-
visie124, een andere empirische aanpak, een andere innovatie-concipiëring, of een actievere 
rol die men aan de consument toedicht. Wat de empirische aanpak betreft, baseerden 
Silverstone en Haddon zich vooral op kwalitatief onderzoek tegenover de grootschalige 
kwantitatieve surveys van het diffusionisme (Dejonghe, De Bens, 2004: 30-31; Punie, 2000: 
43). Binnen de domesticatietraditie gaat het veelal om kleinschalig opgezette etnografische 
studies die aan de hand van uitgebreide interviews het gebruik van innovaties binnenshuis 
bestuderen (Jankowski, Van Selm, 2001: 220). Met betrekking tot de innovatie-concipiëring 
worden ICT-innovaties in het het domesticatieperspectief ook niet louter als materiële of 
functionele objecten opgevat, maar hebben zij ook een uitgesproken symbolische lading 
(Punie, 2000: 45).  
 
Maar we onthouden vooral dat gebruiker en innovatie in het domesticatieperspectief 
gecontextualiseerd worden binnen de context van het dagelijkse leven en huishouden 
(Jankowski, Van Selm, 2001: 218) en er in het domesticatieperspectief explicieter rekening 
gehouden wordt met de dynamiek, veranderlijkheid en intergerelateerdheid van de 
menselijke handelingspatronen en fenomenen (Punie, 2000: 44). Tegenover het lineair 
technologisch determinisme van het diffusionisme gaat de ganse SST-stroming eerder van 
een lineair maatschappelijk determinisme uit. In vergelijking met de andere SST-strekkingen is 
het domesticatieperspectief op dat vlak wel al een stuk gematigder. Meer dan de andere 
strekkingen probeert het domesticatieperspectief de innovatie-ontwikkeling te beschouwen 
als een wisselwerking tussen technologie en sociaal systeem. In vergelijking met andere 
stromingen (zowel diffusionisme als andere SST-stromingen) poogt het 
domesticatieperspectief duidelijk tot een incorporatie te komen van actie en structuur, van 
determinatie en menselijke vrijheid, zonder daarbij van exclusief determinerende invloeden 
uit te gaan (Punie, 2000: 44). Maar ondanks deze evolutie naar een meer gematigd 

                                                      
124 Het meest fundamentele verschil tussen domesticatie en diffusionisme volgens Punie (2000: 543), is dat ze een 
andere visie op mens en maatschappij hebben. Daar waar het diffusionisme zich bij een functionalistische op 
consensus gebaseerde maatschappijvisie aansluit waarbij het er uiteindelijk op neerkomt de vruchten te plukken 
van de positieve meerwaarde van innovaties, betoogt domesticatie dat het positieve veranderingspotentieel van 
ICT’s altijd en overal een negatieve keerzijde heeft, dat ICT’s ambivalent zijn omdat ze het resultaat zijn van 
menselijke handeling waarbij de strijd om macht centraal staat. 
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standpunt blijft het domesticatieperspectief er vaak nog een te extreme visie op na te 
houden125; en slaagt het domesticatieperspectief - en bij uitbreiding de ganse SST-stroming-  
er moeilijk in om zich los te maken van het deterministische denken (Lievrouw, 2002: 186). 
Als een verdere evolutie na het domesticatieperspectief stellen we daarom ook vanuit diverse 
andere hoeken inspanningen vast om beter van beide determinismen los te komen. Omdat 
die zich nog nadrukkelijker van zowel het technologisch als het maatschappelijk 
determinisme afzetten en een synergie tussen beide benadrukken, beschouwen we die als 
een derde stroming van het technologisch interactionisme ... 

3.3.4.  Bipolarisatie van 2 extreme stromingen, of middenweg van het interactionisme? 

“Social shaping and diffusion of media artifacts are so intimitately tied that they should be 
seen as the two sides of the same innovation coin (Boczkowski, 2004: 255).” 

 
et betrekking tot de ontwikkeling en diffusie van innovaties gelden dus traditioneel 
twee grote theoretische stromingen die zich elk op een ‘extreem determinisme’ 

baseren. Enerzijds is er het technologisch determinisme (technology shapes society) van het 
diffusionisme, en anderzijds het maatschappelijk determinisme (society shapes technology) 
van het SST-perspectief. Niettegenstaande het domesticatieperspectief wel nog duidelijk als 
een derde stroming binnen het SST-perspectief wordt beschouwd, zette het wel een eerste 
stap om zich naast het technologisch deterministisch denken van het diffusionisme ook los te 
maken van het maatschappelijk deterministisch denken van het SST-perspectief. Vandaag de 
dag stellen we een beweging vast waarin men dit op een nog explicietere manier doet en 
het innovatie-ontwikkelingsproces uitdrukkelijk voorstelt als een wederzijds 
beïnvloedingsproces van zowel ‘technology push’ als initiatieven van de actiever geworden 
gebruiker. Een beweging die daarom moeilijk nog als een vierde stroming binnen het SST-
perspectief kan worden beschouwd, maar volgens ons beter als een derde grote perspectief 
wordt behandeld. Vanaf het einde van de jaren ’90 hebben we het liever over het ‘mutual 
shaping’ of ‘interactionisme’-perspectief, als middenweg tussen de twee lineair 
deterministische voorgangers. De praktijk leert immers dat geen van beide traditionele 
‘unilaterale beïnvloedingsprocessen’ nog een perfecte weerspiegeling vormt van de 
hedendaagse ICT-omgeving. Op het vlak van de gsm-technologie stellen we vandaag 
bijvoorbeeld vast dat zowel operatoren, toestelaanbieders als gebruikers elkaar beïnvloeden. 
De woordenboekfuncties om vlotter berichtjes te typen of het uniformiseren van het SMS-
verkeer tussen de verschillende operatoren zijn bijvoorbeeld zaken die oorspronkelijk niet 
voorzien waren, maar door de gebruiker zijn uitgelokt en er onder invloed van die gebruiker 
op de aanbieder zijn gekomen (Dejonghe, De Bens, 2004: 76). De populariteit van bepaalde 
gsm-toepassingen (MMS, ringtones, ...) was voor de Nederlandse operator Telfort dan weer 
voldoende als aanleiding om een specifiek toestel + dienstenaanbod op maat van de ‘dance-
scene’ op de markt te brengen. Ook de toepassing van de MP3-standaard voor 
muziekbestanden is niet met die bedoeling ontwikkeld geweest, en evenmin door de 
aanbodzijde geëist geweest. Het is pas na een ontwikkeling met een ander doel, een 
inventieve reactie van gebruikerszijde gevolgd door een reactie daarop van aanbodzijde, ... 
dat een continue wisselwerking ontstond die MP3 maakte tot wat het nu is. Net zoals de 
populaire ‘Messenger’-diensten aanvankelijk ook niet ontwikkeld waren als een ‘cool idee 
voor jongeren’, maar eerder als een intern communicatie-instrument binnen Microsoft (De 
Ruyter, 2004). Bockzkowski (1999: 87) wijst dan weer op de AML (Argentine Mailing List), 
een ‘national vitual community’ via CMC (computer mediated communication). Deze AML is 
een mailing list of bulletin board via dewelke wereldwijd verspreide Argentijnen regelmatig 

                                                      
125 Het domesticatieperspectief gaat er bijvoorbeeld van uit dat ICTs pas werkelijk in ons dagelijks leven 
geïntegreerd zijn als ze als ‘natuurlijk’ ervaren worden (en niet meer als een technologie aanzien worden). Vanuit 
deze ‘extreme visie’ zijn eigenlijk weinig technologieën echt gedomesticeerd (Punie, 2004: 179). We hebben het 
dan wellicht enkel over telefoon/gsm, tv en radio. Andere ICT’s zijn nog teveel ‘technologie’ in de ogen van de 
meeste mensen. 
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contact onderhouden met hun landgenoten, bijna steeds over onderwerpen die aan hun 
nationaliteit en hun migratie-ervaringen gelinkt zijn (Boczkowksi, 1999: 86). Boczkowski 
(1999: 87) toont aan de hand van deze AML aan dat gebruikers zowel de technologie 
beïnvloeden als omgekeerd. In de opkomende Web 2.0-omgeving (podcasting, 
youtube.com. Flickr.com, Gmail, Windows Live, …) tenslotte, komt die interactionistische idee 
volop tot uiting.  
 
De laatste jaren is er volgens Boczkowski (2004: 256-257) heel wat onderzoek gebeurd dat 
de ‘dualiteit’ of ‘bipolariteit’ van de traditionele twee perspectieven toch in een ander 
perspectief plaatst. Na de grote focus sedert het einde van de jaren ’80 op ‘de sociale 
factoren’ die de constructie van nieuwe technologieën beïnvloeden (het SST-perspectief), 
stelt Boczkowski vast dat er sedert het einde van de jaren ’90 opnieuw meer onderzoek is dat 
daarvan afwijkt en op diverse ‘nieuwe’ aspecten wijst zoals een ‘politisering van de 
technologische cultuur’, ‘interpenetratie van materiality en identity’, ‘de rol van de gebruikers 
als agents van technische verandering’, ‘de interdependentie tussen ‘artifact designs’ en 
consumptie-ervaringen’, …. (Bijker, 1995; Boczkowski, 1999; Pinch, Trocco, 2002, in 
Boczkowski, 2004). Elk van deze studies en bevindingen kan als een indicatie beschouwd 
worden om voortaan niet meer rigoureus ofwel het ene perspectief (diffusionisme) ofwel het 
andere perspectief (SST) te hanteren en voor ‘granted’ aan te nemen (Boczkowski, 2004: 
256).  
 
Eerder zagen we bij de kritiek op het diffusionisme ‘het negeren van re-invention’ en zowel 
bij de technofiele als technofobe visies lange tijd een te grote veronderstelling van een 
‘passieve gebruiker’ (Punie, 2004: 176). In werkelijkheid blijkt de gebruiker in de 
hedendaagse ICT-omgeving een zeer actief wezen geworden te zijn dat heel veel aan re-
invention doet (cf. deel 2). De stille maar gestage opmars van MMS- of Multimedia Messaging 
Services en daar onlosmakelijk mee verbonden ook de opmars van mobiele telefoons met 
ingebouwde camera, is bijvoorbeeld voor een groot deel te wijten aan het creatief 
omspringen van de consument met die nieuwe functie en het voortdurend uitvinden van 
nieuwe toepassingen (Boes, 2004-12-24: 9). Bij vrouwen blijkt de gsm met camerafunctie 
vooral populair te zijn in kledingzaken om kiekjes te nemen van potentieel leuke 
kledingstukken, en een eventuele aankoop ervan met vriendinnen te bediscussiëren. Maar 
ook professioneel vindt MMS inmiddels heel wat nieuwe toepassingen: bij defecte 
wasmachines of lekkende afvoerpijpen wordt snel even een foto doorgestuurd naar de 
respectievelijke hersteller of loodgieter zodat die de herstelling beter kan inschatten. 
Immobiliënmakelaars gebruiken MMS om foto’s door te sturen naar potentiële klanten, en in 
Schotland zijn er zelfs brandweermannen die met gsm’s met camerafunctie zijn uitgerust om 
foto’s van gewonden onmiddellijk naar het ziekenhuis te kunnen doorsturen (Boes, 2004-12-
24: 9). Dichter bij huis hebben we de Nederlandse spoorwegen die gsm-camera’s inzetten 
tegen vandalisme (De Gendt, 2006-02-13: 3), of het Antwerpse stadsbestuur dat met gsm-
parkeren begint (Verelst, 2005-12-24: 2). Deze re-invention en de mate waarin op basis 
daarvan een wisselwerking of continue kruisbestuiving ontstaat tussen aanbod- en 
vraagzijde, is vandaag zelfs in grote mate bepalend voor het succes van ICT-innovaties. 
Vanuit een nog steeds dominerende push- of technologisch deterministische ingesteldheid 
wordt een nieuwe technologie (bv. MP3, Messenger) met een bepaald gebruik (bv. 
videocompressie, interne communicatie bij Microsoft) voor ogen door de aanbodzijde 
geïntroduceerd, en een deel ‘innovatieve’ gebruikers gaat daar op een bepaalde originele en 
creatieve manier op reageren (bv. ontstaan van podcasts). Wanneer de aanbodzijde daar 
ook op zijn beurt gepast op kan terug reageren (bv. door gebruiksvridenlijk 
messengersoftware te ontwikkelen, of via MP3-winkels als iTunes en MP3-spelers) is sprake 
van een vruchtbare wisselwerking die tot een succesvolle innovatie kan leiden. De meest 
bekende voorbeelden van dit interactionisme en deze wisselwerking zijn ongetwijfeld de e-
mail-applicatie, en de SMS-toepassing. In de context van de ‘Web 2.0’-hype zien we dat in de 
hedendaagse ICT-omgeving vertaald in het beleid van bedrijven zoals Google. Overtuigd van 
de interactionistische idee introduceren zij hun nieuwe technologieën (bv. Gmail) reeds in 
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een ‘betaversie’, om die in een continue wisselwerking met de gebruiker verder te 
optimaliseren.  
 
In plaats een bipolaire redenering op basis van twee lineaire deterministische extremen, is het 
dus beter de diffusie en ontwikkeling van ICT-innovaties aan de hand van een soort van 
middenweg tussen beide extremen te typeren. In plaats van deze traditioneel twee 
gescheiden perspectieven los van elkaar te zien kan de ontwikkeling en diffusie van ICT-
innovaties beter begrepen worden als de twee perspectieven als verweven met elkaar 
worden beschouwd of als ‘joint processes of technical construction and societal adoption’ 
(Boczkowski, 2004: 257). In plaats van te denken in termen van ofwel diffusionisme, ofwel 
‘social shaping’; is het beter te denken in termen van ‘mutual shaping’ (Boczkowski, 2004: 
255) of ‘(technologisch) interactionisme’ (Dejonghe, 2005). Ook Trott (2003: 835-836) heeft 
het over interactie wanneer hij vaststelt dat innovaties zich niet zozeer meer vanuit een 
lineair proces (push/pull, technologisch/maatschapplijk determinisme) ontwikkelen, maar 
veeleer als een resultante van de interactie tussen wetenschap, technologische ontwikkeling 
en marktbehoeften. Deze ‘interactionistische’ of ‘social shaping’ context typeert zich vooral 
door de volgende kenmerken: 
 
1. Interdependentie van technische en sociale veranderingen (Bockzkowski, 2004: 257; 

Dejonghe, 2005; Brown, 2001: 72). Actoren die betrokken zijn in het innovatieproces 
zijn niet ófwel geconcentreerd op het vormgeven en ‘shapen’ van het artifact, ófwel 
het beïnvloeden van de beslissingen om de innovatie/artefact te adopteren, maar zijn 
eigenlijk vaak met beide tegelijkertijd bezig (Boczkowski, 2004: 257).  

2. Het continue, dynamische of golvende karakter van dit interdependentieproces 
(Boczkowski, 2004: 257; Dejonghe, 2005). Het ‘shaping’ en ‘diffusion’ proces mag met 
andere woorden niet beschouwd worden als een proces dat onherroepelijk op één 
bepaald punt hoeft te stoppen. In principe kunnen er zowel technische als sociale 
transformaties aan de innovatie/het artefact blijven gebeuren op verschillende 
momenten in de tijd. ICT-innovaties ontwikkelen zich in de hedendaagse ICT-omgeving 
met andere woorden in verschillende fasen. Vanuit de aanbodzijde worden innovaties 
geïntroduceerd met een bepaald gebruiksdoel. De gebruikerszijde reageert daarop op 
een bepaalde manier, en er ontstaan nieuwe of aangepaste toepassingen, etc ... In het 
kader van het push-pull-debat betekent dit dat de introductie van innovaties nog 
grotendeels push-geïnspireerd moet zijn, want gebruikers zijn nu eenmaal niet in staat 
zelf innovaties ‘from scratch’ te articuleren: zij hebben daarvoor niet het nodige 
inbeeldingsvermogen en refereren steeds naar ‘bekende innovaties’, waardoor 
gebruikers hoogstens incrementele innovaties kunnen suggereren, maar zelden new-
to-the-world innovaties. Het zoeken naar echte innovatieve oplossingen en producten 
wordt daarom nog steeds het best overgelaten aan de ingenieursinspanningen in de 
R&D-laboratoria (Bouwman et al., 2002: 44). Innovaties hebben dus doorgaans wel 
nog een technologisch deterministische oorsprong, waarmee men wel op eenzelfde 
lijn zit als het diffusionisme; maar in tegenstelling tot het diffusionisme gaat men in het 
interactionisme wel uit van een ‘post-launch’-interactie tussen producent en potentiële 
gebruiker (McMeekin, Tomlinson, 1998: 874), waardoor een continue wisselwerking en 
inzichtsverwerving ontstaat op basis waarvan de innovatie wordt bijgewerkt. Naar 
inzichtsverwerving toe is er dus een continue inspanning nodig: niet alleen prior- maar 
ook post-launch.  

3. De invloed van de historische context waarin dit zich voltrekt. Interdependente 
culturele en materiële evoluties hebben nu eenmaal niet plaats in een historisch 
vacuum, maar zijn beïnvloed door de erfenis van processen die daaraan zijn 
voorafgegaan (Boczkowski, 2004: 257; Sein, Harindranath, 2004: 17). De stappen die 
bepaalde mensen of groepen ondernemen in de constructie van een bepaalde 
innovatie of artefact, kunnen bijvoorbeeld sterk beïnvloed worden door de ervaring 
met de slechte diffusie van bepaalde innovaties door niet gewenste standaarden. Een 
ander voorbeeld is de compatibiliteit met reeds bestaande infrastructuren die het 
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verschil kan maken tussen een diffusie die bij de early adopters blijft steken, en een 
diffusie die de sprong naar de massamarkt maakt (Boczkowski, 2004: 257). 

 
In zekere zin kunnen we ook stellen dat beide ‘traditionele extremen’ naar dit interactionisme 
toe convergeren. De opeenvolgende edities van Rogers ‘Diffusion of innovations’ maken 
duidelijk hoe Rogers alsmaar meer afstand probeert te nemen van het technologische 
determinisme. En ook binnen de SST-stroming stellen we vast dat men probeert los te komen 
van de strikte ‘society shapes technology’-causaliteit. Net zoals we reeds eerder aangaven dat 
beide traditionele lineaire perspectieven geen adequate weergave meer zijn van de praktijk, 
wijst ook Rickards (2003: 1095) er op dat de traditionele lineare denkpiste omtrent diffusie 
theoretisch alsmaar meer inadequaat zal blijken te zijn, en empirisch ook meer en meer 
inconsistent zal zijn doorheen diverse studies in verschillende contexten. Hij voorspelt voor 
de toekomst ook een verdere theoretische shift van de eenvoudige lineaire modellen 
(push/pull) naar de meer multidimensionele contingentiemodellen die er explicieter van 
uitgaan dat innovaties zowel door marktinvloeden als door de technologische 
ontwikkelingen zelf beïnvloed worden. Vanuit beide theoretische denkpistes stellen we 
echter vast dat deze shift naar het contingentiemodel van het interactionisme reeds 
geleidelijk aan is ingezet. Binnen het SST-perspectief hadden we reeds de ANT en het 
domesticatieperspectief die zowel het sterke technologische determinisme als het 
maatschappelijke determinisme verworpen. En binnen het diffusionisme stellen we vanaf de 
jaren ’80 vast dat Rogers niet alleen het ‘re-invention’-concept meer op de voorgrond is gaan 
plaatsen (Rogers, 1983: 175; 186), maar ook meer een ‘bidirectional’ of ‘mutual adoption 
perspective’ is gaan hanteren: ofwel werd de innovatie ‘re-invented’ als aanpassing aan de 
behoeften, ofwel paste men zich aan aan de innovatie. Via mechanismen van feedback en 
‘mutual adaptation’ ging hij er niet steeds meer van uit dat het altijd de gebruiker was die 
zich aan de technologie moest aanpassen, maar dat het ook vaak omgekeerd was: de 
technologie die zich aan de gebruiker aanpaste.  
 
Volgens Tang en Ang (2002: 462) dient de re-invention of wisselwerking tussen 
technologie/aanbodzijde en gebruiker ruimer te worden geconcipieerd dan het ‘mutual 
adaptation perspective’ zoals Rogers dat concipieerde. Als een antwoord op de kritieken op 
het klassieke diffusionisme en als een voorstel van een manier om de diffusie van innovaties 
te onderzoeken in de hedendaagse ICT-omgeving, stellen Tang en Ang (2002: 462) daarom 
een “process framework” voor om de diffusie van innovaties te onderzoeken. Dit raamwerk 
beschouwt diffusie eveneens als een communicatieproces en onderscheidt vanuit 
gebruikersstandpunt twee types van communicatieprocessen: (1) communicatie met de 
technologie, en (2) communicatie met de zender. (1) De communicatie met de technologie 
slaat dan op de ‘re-invention’. Omdat deze re-invention of communicatie met de technologie 
echter meer kan zijn dan het bidirectionele of ‘mutual adaptation’-proces zoals Rogers dat 
concipieerde, gingen Tang en Ang (2002: 462) uit van een ruimere ‘communicatie met de 
innovatie’. Zij verwijzen onder andere naar McLaughlin (1990) die gevonden had dat er 
meerdere systematische reacties op innovaties mogelijk zijn. Tang en Ang (2002: 462) 
hanteren dan ook een perspectief dat meer macht geeft aan de ontvanger/gebruiker om een 
innovatie aan te passen aan hun behoeften. Communicatie wordt hier dan ook meer dan 
een input-output proces, en verwijst naar een actieve constructie van betekenis onder de 
gebruikers van een technologie. De (2) communicatie tussen de zender en de ontvanger is 
doorgaans een ‘black box’ gebleven in het diffusionisme (Tang, Ang, 2002: 463). De 
communicatie werd in de meeste diffusionistische studies en theorieën als een 
éénwegscommunicatie gezien van zender naar ontvanger. Pas recentelijk is men volgens 
Tang en Ang (2002: 463) rekening gaan houden met het feit dat er ook feedback en een 
terugkoppeling bestaat in de communicatie tussen zender en ontvanger. In het ‘process 
framework’ besteden Tang en Ang dan ook extra aandacht aan deze feedbackstructuur. 
Precies deze feedbackstructuur vormt het centrale element van het interactionisme. 
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Met het interactionisme gaat het dus eigenlijk om de theoretische convergentie tussen 
diffusionisme en SST die reeds vanuit beide stromingen geleidelijk was ingezet. Het 
diffusionisme had de focus initieel op de prior-to-launch- en launch-fases (adoptiebeslissing) 
en trachtte die na verloop van tijd ook uit te breiden met een post-launch-focus (cf. 
uitbreiding van adoptiebeslissingsproces). Bij de SST-stroming stellen we net het omgekeerde 
vast: de initiële post launch-focus op het gebruik kreeg na verloop van tijd de uitbreiding met 
een prior-to-launch focus: ook design en productontwikkeling werden aan de domesticatie-
idee gekoppeld (design/domestication interface). 
 
Beide uitbreidingen blijven echter ‘geforceerd’ en maakten noch van het diffusionisme, noch 
van het SST-perspectief een geschikte basis voor het verklaren van innovatie-ontwikkeling en 
diffusieprocessen in de hedendaagse ICT-omgeving. Vandaar dat zowel de diffusionistische 
als de SST-schoenmaker naar onze mening beter bij hun leest waren gebleven. Het 
diffusionisme blijft een zeer geschikte theoretische basis voor het verklaren en bestuderen 
van de adoptiebeslissing (prior-to-launch en launch), en SST voor het gebruik (post-launch). 
Het diffusionisme als de theorie voor het verklaren van de adoptie-diffusie met andere 
woorden, en domesticatie als de theorie voor gebruiksdiffusie.  
 
Voor een kader om het ganse diffusieproces (adoptie- en gebruiksdiffusie) of innovatie-
ontwikkelingsproces te bestuderen in de hedendaagse ICT-omgeving, grijpen we het best 
naar de interactionistische idee terug. Hierbij is de innovatie-ontwikkeling geen proces dat op 
één welbepaald te definiëren moment een einde kent, maar een continue wisselwerking 
tussen aanbieder en gebruiker doorheen het ganse diffusieproces. De macht van de 
gebruiker wordt hierbij niet zo expliciet gesteld dat die effectief ook discontinue innovaties 
kan initiëren, maar wordt wel als de drijfveer gezien om die continu en beter aan de 
gebruiker aan te passen. Binnen de interactionistische visie worden technologieën wel nog 
steeds vanuit supply-side geïnitieerd, maar niet meer vanuit een overtuiging dat het om een 
‘afgewerkt’ product gaat. Men rekent op de (input/feedback van de) gebruiker om die 
innovatie/technologie verder bij te stellen, of om op nieuwe toepassingsdomeinen voor die 
technologie te kunnen inspelen. 
 
In de hedendaagse ICT-omgeving zien we deze interactionistische idee duidelijk tot uiting 
komen in de ‘Web 2.0’-omgeving. De creativiteit van de gebruiker met bestaande 
technologieën (compressie, …) gaf bijvoorbeeld aanleiding tot het steeds verder 
ontwikkelende ‘podcasting’-fenomeen. ‘Flickr.com’ is ondertussen wel een door Yahoo 
opgekochte en op punt gestelde toepassing, maar kent zijn oorsprong bij een aantal 
inventieve gebruikers van bestaande technologieën op zoek naar een oplossing om foto’s te 
‘sharen’. Verder haalden we in deze interactionistische ‘web 2.0’-sfeer ook reeds de trend aan 
om nieuwe technologieën en applicaties reeds in beta-versies op de markt te gooien: bv. 
Gmail van Google; of Microsoft dat met ‘Windows Live’ op deze Web 2.0-golf wil meesurfen 
en voor de optimalisering van de betaversie een beroep doet op de ‘betere blogger’. Op 
20/04/06 werden bijvoorbeeld 15 van deze bloggers ontvangen op het Belgische 
hoofdkwartier van Microsoft (Diegem) voor een presentatie van deze ‘Windows Live’-
betaversie126. Op basis van de feedback van deze bloggers, en wellicht nog meer op basis 
van de feedback via de blogs van deze bloggers, hoopt Microsoft op een interactionistische 
manier zijn ‘Microsoft Live’-product te kunnen optimaliseren. 

                                                      
126 ‘Windows Live’ valt het best te omschrijven als een persoonlijke, beveiligde, door Microsoft gehoste 
werkomgeving waarmee je vanuit je webbrowser persoonlijke en publieke informatie kunt organiseren en 
beheren. Met snufjes als ‘Windows Live Search’, ‘Windows Live Phone’, ‘Windows Live Messenger’, … 
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Met betrekking tot de theorievorming of het theoretisch kader rond de diffusie van 
innovaties vallen dus verschillende stromingen te onderscheiden. Veelal wordt uitgegaan 
van de dualiteit van het diffusionisme vs. het domesticatieperspectief, waarbij het verschil 
tussen beide algemeen wordt aangenomen als: ‘Where diffusionism concentrates on the 
decision-making process to accept or not to accept the new technology, domestication 
focuses on the use and the integration of ICT’s in our daily lives’ (Van Den Broeck, Pierson, 
Pauwels; 2004: 104). Dit domesticatieperspectief is slechts de meest recente stroming 
binnen een bredere beweging van perspectieven (Social Shaping of Technology) die 
ontstond als een reactie op de kritiek op het diffusionisme. 
 
Aanvankelijk (vanaf jaren ’60) was er louter het diffusionisme als theoretisch kader (cf. 
supra). Vooral het technologisch determinisme en het gebrek aan aandacht voor gebruiker 
en gebruikscontext zorgden eind jaren ’80 voor de opkomst van de nieuwe ‘Social Shaping 
of Technology (SST)’-stroming. Binnen deze stroming dienen drie (sub)stromingen te 
worden onderscheiden. Na de sociaalconstructivistische en de neo-marxistische stromingen 
die zich vooral op de sociale vorming en ontwikkeling van de technologie focusten; was er 
de derde substroming van het domesticatieperspectief. Onder meer de 
‘design/domestication interface’ maakte hierbij duidelijk dat het domesticatieperspectief 
zowel de ontwikkeling als de ingebruikname van de innovatie meer vanuit de sociale 
gebruikerscontext belichtte.  
 
Traditioneel worden beide stromingen (diffusionisme en SST) rechtlijnig tegenover elkaar 
geplaatst. In het geval van het diffusionisme heeft men het over ‘technology shapes society’; 
bij SST over ‘society shapes technology’. Niettegenstaande er vanuit beide stromingen wel 
pogingen zijn geweest om van deze lineaire determinismen los te komen, is men daar niet 
echt in geslaagd (Lievrouw, 2002: 186). Aangezien de meer recente pogingen om dat te 
doen daar beter in lijken te slagen, hebben we het daarom over een nieuwe derde 
theoretische stroming van het interactionisme die zich vanaf de jaren ’90 voorzichtig lijkt te 
manifesteren. Hierbij wordt het ganse diffusieproces als een continu en wederzijds 
beïnvloedingsproces van zowel ‘technology push’ als gebruikersinitiatieven beschouwd.  
 
Doorgaans blijft men echter in termen van de dualiteit ‘diffusionisme’ vs. ‘SST (domesticatie)’ 
redeneren. Beide stromingen dienen inderdaad tegenover elkaar te worden geplaatst 
omdat de één er als een reactie op de ander is gekomen, maar men mag daarom niet in 
of/of-termen te denken. Men mag niet de fout maken ofwel vanuit het diffusionistische 
perspectief, ofwel vanuit het SST-perspectief het ganse diffusieproces te willen verklaren. Op 
basis van het onderscheid tussen ‘adoption diffusion’ en ‘use diffusion’ maakten we duidelijk 
dat het diffusionisme het geschikte theoretische kader is wanneer de interesse vooral naar 
de adoptiebeslissing uitgaat, en SST het kader dient te zijn wanneer men vooral de sociale 
gebruikers- en gebruikscontext als insteek heeft. De verschillende stromingen zijn dus 
veeleer ‘aanvullende visies’ binnen het ganse diffusieproces, dan dat ze ‘concurrerende 
visies’ zijn op dat proces. Daar waar de focus van een eerste SST-perspectief, het 
‘sociaalconstructivisme’, in termen van Akrich (1990) stopt aan de deur van de gebruiker, 
opent het ‘diffusionisme’ deze deur met betrekking tot de adoptie en de adoptiebeslissing, 
om die dan weer te sluiten op het vlak van gebruik en toe-eigening. Dit laatste vormt dan 
het domein van het ‘domesticatieperspectief’. 
 
‘Adoption diffusion’ en de adoptiebeslissing als ‘core business’ van het diffusionisme vormen 
dus slechts één stukje van het ganse diffusieproces. In lijn met de eerdere ‘beperkte 
afbakeningen’ van het innovatie- en diffusie-concept, volstaat het theoretische kader voor 
dit ene stukje wel als achtergrond voor deze scriptie. Vandaar dat we vooral aandacht 
hadden voor het diffusionisme en de kritiek op dit diffusionisme. Eén van de aspecten die 
hierbij bekritiseerd werden is de traditionele diffusionistische voorstellingsvorm van het 
diffusiepatroon aan de hand van de lineaire klokvormige curve ... 
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3.4.  Diffusie van ICT-innovaties: theorie vs. praktijk 

eel 2 leerde ons dat de hedendaagse ICT-omgeving een totaal verschillende markt is dan 
die van de periode waarin het diffusionisme zijn wortels heeft. Daarom stelden we ons 

onder meer de vraag wat dat ‘diffusionisme’ nu nog waard is in de hedendaagse ICT-
omgeving. Zowel het klokvormige diffusiepatroon, zijn vijf segmenten en de daaraan 
verbonden profielen en determinanten blijven immers een veelgebruikte basis voor het 
bestuderen van de diffusie van innovaties, en het voorbereiden van de introductie van die 
innovaties in de praktijk (Lennstrand, 1998a: 6). Met ‘een betere introductie van ICT-
innovaties’ tot doel besteden we in deze scriptie vooral aandacht aan de mate waarin de 
theoretische assumpties omtrent (a) diffusiepatroon, (b) sociodemografische en -
economische profilering van de adoptersegmenten, en (c) de adoptiedeterminanten voor elk 
van die segmenten nog opgaan in de hedendaagse ICT-omgeving.  
 
In onderstaande paragrafen gaan we in op de assumptie van het klokvormige 
diffusiepatroon127. Bij de ‘ex post’-kritiek op het diffusionisme haalden we reeds aan dat 
Rogers (2003: 275) ook zelf toegeeft dat het diffusionistische S-vormige of klokvormige 
diffusiepatroon louter de diffusie van succesvolle innovaties beschrijft. In een tijdperk van een 
toenemend aantal falende innovaties, vormt het diffusionistische diffusiepatroon voor 
alsmaar minder innovaties een waarheidsgetrouwe weerspiegeling. Als basis voor innovatie-
introductie is het continue klokvormige diffusiepatroon daardoor voor alsmaar meer 
innovaties misleidend. We illustreren dit aan de hand van de voornaamste bijdragen 
hieromtrent; en concluderen bij wijze van spreken met een ‘aangepast’ diffusiepatroon dat 
volgens ons een minder ‘misleidende’ weergave van de realiteit vormt. 

3.4.1.  De ‘knik’ of de discontinuïteit in het diffusiepatroon 

p het lineaire en continue diffusiepatroon werd reeds door velen kritiek geuit (cf. supra), 
maar slechts zelden wordt ook aangegeven hoe dat patroon er dan wel zou moeten 

uitzien om een betere weerspiegeling van de praktijk te vormen. Een interessant 
uitgangspunt om dat te doen lijkt ons het aandachtspatroon voor innovaties. 
 
Zowel bij ‘fast moving consumer goods’ als bij ‘durables’ is het bijna steeds zo dat de 
innovatie in het begin (kort na de introductie dus) op heel wat aandacht kan rekenen. Er zijn 
de geïnteresseerde consumenten die al op de hoogte zijn van het nieuwe product, er zijn de 
promotionele inspanningen, en er is de media-aandacht. Een constante bij innovatie-
introducties is met andere woorden de creatie of het ontstaan van een hype rond de 
innovatie (Saranummi et al., 2003: 1; Thomson, 2002b: 22; Rackham, 1998: 201; Bouwman, 
Van Den Hooff, 1996: 47; Samuelsson, 1996: 23). Een hype die meestal ook gepaard gaat 
met een snelle adoptie door een (klein) deel van de markt. Een ‘deel’ dat we als ‘innovators’ 
en ‘early adopters’ kennen en veelal nog niet groot genoeg is voor de aanbodzijde om 
‘profitable’ te zijn.  
 
Maar het is evenzeer een constante dat die hype niet op een continue manier blijft 
aanhouden en na een tijdje ook overwaait (Rackham, 1998: 201) (cf. figuur): de media gaan 
minder aandacht besteden aan de innovatie, en de marketing- en promotiebudgetten zijn 
meestal niet van die omvang om de agressieve promotiestrategie lange tijd aan te houden. In 
het begin vertoont die aandacht een enorme piek, maar na verloop van tijd bereikt die 
aandacht een stabiel niveau dat iets boven het beginniveau gesitueerd is. 
 

                                                      
127 In deel 4 en 5 gaan we in op de assumpties inzake sociodemografische en -economische profilering en 
adoptiedeterminanten. 
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Figuur: De aandacht of de hype rond innovaties verdwijnt na een tijdje 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
Een analist van de GartnerGroup (Jackie Fenn) (Becker, 2003: 3; N.N., 2003c, www-
document: 1), bracht dit patroon (in 1995) specifiek voor ICT-innovaties in kaart (cf. figuur) en 
onderscheidde daarin 5 te doorlopen fasen (Fenn; Linden, 2000: 2, www-document; N.N., 
2003a, www-document: 1-2; Becker, 2003: 3-4): 
 
• Technology Trigger: Periode van doorbraak en publieke demonstratie en 

belangstelling. De productlancering of andere evenementen zorgen voor een 
aanzienlijke aandacht van pers, industrie en consumentenmarkt. 

 
Eerder haalden we onder meer een verkeerde ingesteldheid of mentaliteit aan als één van de 
oorzaken voor falingen. Volgens Lennstrand (1998b: 5) illustreert deze Technology Trigger-
fase dan ook perfect de mentaliteit waarin de technologiemarkt dikwijls blijft steken: “Veel 
van die ICT-innovaties spreken tot de verbeelding (they trigger fantasy) wanneer ze op de 
markt komen. Samuelsson (1996: 23) heeft het over ‘hyped up universal solutions to the 
home of the future’. Alles lijkt mogelijk tot de ‘peak of inflated expectations’ is bereikt. Ook 
Rackham (1998: 201) wijst op deze technologisch deterministische ingesteldheid die er 
aanvankelijk voor zorgt dat innovaties teveel met een productfocus en te weinig met een 
gebruikersfocus worden geïntroduceerd. Er wordt met veel toeters en bellen op de 
technische details en de product features gewezen, maar er wordt te weinig stil gestaan bij 
de behoeften van de eindgebruiker. Na de eerste fase van grote aandacht volgt daarom 
veelal een fase van ontgoocheling (disillusionment) omdat niet aan de grote verwachtingen 
werd tegemoet gekomen (Rackham, 1998: 205). 

 
• Peak of Inflated Expectations: Fase die gekenmerkt wordt door een over-enthousiasme 

en onrealistische projecties, doelstellingen en toekomstvooruitzichten. Periode waarin 
de technologie tot het uiterste wordt gedreven (push!) en die eigenlijk door meer 
falingen dan successen wordt gekenmerkt. Behalve door conferentie-organisatoren 
(bv. CeBit) en uitgevers (vakbladen, …) - die voor de creatie van aandacht en bijgevolg 
ook de hype zorgen - wordt hier nog geen winst gemaakt. Dit is de fase waarin de 
zwakheden van de businessplannen of de beperkingen van de technologie naar boven 
komen. Voor sommige producten betekent dat het einde. Deze blijven steken in wat 
men de ‘Through of disillusionment’ noemt ...  

• Trough of Disillusionment: Omdat de technologie de gecreëerde (hoge) 
verwachtingen niet kan inlossen, wordt het snel ‘démodé’ en krijgt het al snel minder 
aandacht of ‘visibility’. Sommigen gaan al snel niet meer in de innovatie geloven en de 
aandacht voor de innovatie bereikt een dieptepunt. 

 
Andere technologieën stoten door naar de massamarkt en bereiken ook de volgende fasen: 

 
• Slope of Enlightment: Door middel van hard werk en focussen door diverse partijen 

bekomt men geleidelijk aan een soort van begrip/inzicht (bij de massamarkt) voor/in de 
concrete toepasbaarheid van de nieuwe technologie, en de daaraan verbonden risico’s 
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en benefits. Deze fase laat zich ook typeren als een fase van toenemend realisme 
omtrent het potentieel van de technologie. 

 
• Plateau of Productivity: De voordelen in de dagdagelijkse praktijk zijn duidelijk 

geworden en aanvaard, waardoor het product in principe klaar is voor massamarkt-
adoptie. De hoogte van het plateau is afhankelijk van de mate waarin het product een 
brede toepasbaarheid kent of slechts voordelen voor bepaalde nichemarkten inhoudt.  

 
Voor het ICT-landschap anno 2000 resulteerde dat bijvoorbeeld in de volgende ‘hype cycle’: 
 
Figuur: Hype Cycle 2000 (Fenn; Linden, 2000:1, www-document) 
 

 
 

Net zoals in de traditionele opvatting van diffusiepatronen geeft de X-as ook hier de tijdsas of 
de maturiteit van de technologie weer; terwijl de Y-as voor ‘Visibility’ staat of de mate waarin 
de ICT-innovatie in ‘the picture’ staat of aandacht krijgt (media, promotie, …). Anno 2000 was 
er bijvoorbeeld een stijgende aandacht voor ‘digital ink’; een technologie die momenteel zijn 
eerste commercialiseringen kent (cf. deel 2). Voor WAP, waarvan we ondertussen het falen 
moesten concluderen, zien we dat de hype in 2000 zijn toppunt kende. xDSL-technologiën 
waren in 2000 reeds de hype en de terugval voorbij en leken toen goed op weg naar het 
‘plateau of productivity’ van de massamarkt. Iets wat we vandaag bevestigd zien in het 
succes van ADSL en VDSL (cf. deel 2). 
 
Het verschil met het diffusionistische diffusiepatroon zit ‘m dus vooral in de afhankelijke 
variabele (Y-as). In deze ‘Hype Cycle’ gaat het immers om de ‘visibility’ of aandacht voor de 
innovatie; terwijl de curve binnen het diffusionisme het aantal effectieve adopters weergeeft 
(Uppgard, Lennstrand, Wallis, 2003: 5). Toch vroegen wij ons af in welke mate het ‘hype-
cycle’-patroon ook niet als een diffusiepatroon geïnterpreteerd kan worden? We vragen ons 
met andere woorden af in welke mate de aandachtsterugval na de ‘peak of inflated 
expectations’ ook naar een terugval in adopties te projecteren valt? Intuïtief geeft een 
voorbeeld als WAP ons alvast de indruk dat dit kan: na de initiële hype, stokte ook de adoptie 
van WAP. Na een eerste groep van earlier adopters in de periode van ‘volle aandacht’, raakte 
de technologie niet voorbij de ‘through of disillusionment’.  
 
De confrontatie van het traditionele diffusietheoretische diffusiepatroon met de 
diffusiepatronen in de praktijk bracht verschillende auteurs (Pedersen, Methlie, 2002: 1, 4, 14; 
Bouwman et al., 2000: 81; Samuelsson, 1996: 24; Carey, Elton, 1996, Attewell, 1992: 1; 
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Eveland, Tornatzky, 1990: 123) alvast tot de conclusie dat die traditionele voorstelling geen 
goede weerspiegeling meer vormt van de praktijk en dat een aanpassing van dat patroon 
zich opdringt. Meer concreet wordt vooral op de discontinuïteit tussen ‘earlier adopters’ en 
de massamarkt gewezen. Deze staat in schril contrast met de traditionele vlotte en continue 
voorstelling van het adoptiepatroon dat de indruk geeft van een quasi automatische 
overgang tussen de segmenten. Zowel de hierboven beschreven ‘hype cycle’ als theoretische 
concepten als de ‘chasm’, de ‘ravine’ of de ‘saddle’ leren dat de diffusie van ICT-innovaties 
zich in de praktijk meer en meer door een discontinu adoptiepatroon laat typeren. 
 
In verband met de ‘hype cycle’ maakt de omschrijving van de ‘peak of inflated expectations’-
fase in ieder geval duidelijk dat die periode door een groot aandeel falingen wordt 
gekenmerkt; en dat de productlevenscyclus voor heel wat innovaties ook in deze fase 
ophoudt. Heel wat ICT-innovaties doorlopen dus niet elk van deze vijf fasen in de Hype Cycle. 
Na de ‘technology trigger’-fase van de grote (meestal overdreven) verwachtingen bereiken 
innovaties een toppunt inzake verwachtingen, aandacht en voorspellingen. Anno 2000 was 
dat bijvoorbeeld het geval voor WAP en Bluetooth, voor dewelke de definitieve doorbraak 
(naar ‘plateau of productivity’ of naar de massamarkt) ten laatste tegen 2005 werd voorspeld. 
Zowel voor WAP als Bluetooth is ondertussen duidelijk geworden dat die daar niet in 
geslaagd zijn en ondertussen door diensten via andere technologieën ‘gepasseerd’ zijn. 
Vandaag zijn digitale televisie en UMTS herkenbare voorbeelden van technologieën die zich 
op dit toppunt van verwachtingen en voorspellingen bevinden. Ook voor deze 
technologieën is het lang nog niet zeker of zij de doorbraak naar de massamarkt of ‘plateau 
of productivity’ zullen kunnen bereiken, en de ‘through of disillusionment’ kunnen 
doorkruipen. De ‘Trough of Disillusionment’-fase is een soort van trechterfase waardoor men 
zijn product op de gepaste manier richting massamarkt moet zien te krijgen. Veel kansen 
krijgt men daar niet toe. Dat dit niet zo vanzelfsprekend is, leren we uit voorbeelden als de 
bluetooth chips, de enterprise portals, Jini en 3D-Web Technologieën. Enterprise Portals 
ho(o)p(t)en die doorbraak te forceren door het aanbieden van een combinatie van 
personalisering, zoek- en ‘document management’-mogelijkheden, maar dat wordt door de 
massamarkt niet direct geïnterpreteerd als het aanbod van iets fundamenteel nieuws. Jini is 
dan weer een aanbieder van plug-and-play-applicaties, maar zij slagen er maar niet in om de 
vertaalslag te maken naar voor de massamarkt betekenisvolle producten. Iets waar de 3D-
web technologieën dan wel in slagen, maar hun opmars min of meer geblokkeerd zien door 
een gebrek aan bandbreedte. Zaken die dat succes wel lijken gevonden te hebben, zijn 
Micropayments, Voice over IP, Speech recognition, XML, Smart Cards en XDSL-technologieën 
(ADSL, VDSL).  
 
Punt is dat heel veel technologieën in de beginfase van hun ontwikkelings- en 
introductieproces heel veel aandacht en positieve voorspellingen en zelfs meer hype krijgen 
dan ze verdienen; wat (te) hoge verwachtingen schept, waaraan vaak niet kan worden 
voldaan. Dit zorgt voor een soort van ontgoocheling of ‘disillusionment’ die gepaard gaat 
met een een terugval in de adoptiecijfers. Niet alle technologieën slagen er in zich van deze 
terugval te herstellen (Rackham, 1998: 202), wat in de gekende voorbeelden van falingen 
resulteert die bij een aantal innovators en early adopters blijven steken en nooit de 
doorbraak naar de massamarkt kenden (ISDN, videotex (Bouwman, Van Den Hooff, 1996: 
47); RCA Videodisc, IBM’s PC Junior, videotex (Samuelsson, 1996: 23)). Van de autostrade 
waarop de ICT-innovaties met de grootste voorspellingen en verwachtingen gelanceerd 
waren, komen ze plots in de trechter van de ‘through of disillusionment’ terecht waar ze zich 
moeten zien door te worstelen naar de massamarkt. Na de eerste snelle adoptie door de 
enthousiaste innovators en early adopters bestaat de grote uitdaging er met andere 
woorden in de doorbraak naar de massamarkt te forceren (Sandberg, 2002: 188). 
Onderstaande metaforische figuur toont de noodzaak van het bereiken van deze 
massamarkt aan, aangezien een nieuwe technologie vaak pas winstgevend is wanneer ze 
ook door deze massamarkt wordt geadopteerd (Moore, 1999b: 20; Lennstrand, 1998b: 7). 
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Figuur: The Hype Cycle & The Ravine – model en metafoor (Lennstrand, 1998b:7) 

 
 
Het pad naar deze massamarkt is echter een moeilijk te bewandelen pad. Het is geen 
‘freeway to heaven’; het is een pad vol hindernissen, die men enkel met een zeer grondig 
uitgekiende strategie doorkomt. Het is een fase waarin de technologie als het ware zichzelf 
tegenkomt: na een periode van euforie, gedeeld met een schare enthousiaste earlier 
adopters, stokt die aanvaarding plots. De adoptie lijkt plots niet meer zo vanzelfsprekend en 
er moet worden nagedacht hoe het product aan de man zal worden gebracht, wil men zich 
van verdere adoptie verzekeren. Tussen de eerste piek van ‘earlier adopters’ en de 
massamarkt bevindt er zich met andere woorden een duidelijke kloof of ‘knik’ in het 
diffusiepatroon.  
 
Figuur: The landscape of the Technology Adoption Life Cycle (Moore, 1999b: 25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geoffrey Moore noemde het ‘The Chasm’ (1999a, 1999b), een soort kloof of ‘kritisch stadium’ 
tussen de earlier adopters en de massamarkt dat duidelijk maakt dat iedere innovatie wel zijn 
earlier adopters heeft, maar dat de sprong naar de massamarkt lang niet zo evident (meer) is: 
‘Every truly innovative high-tech product starts out as a fad something with no known 
market value or purpose but with ‘great properties’ that generate a lot of enthusiasm within 
an ‘in crowd’. That’s the early market. Then comes a period during which the rest of the 
world watches to see if anything can be made of this; this is the chasm. If in fact something 
does come out of it, then a new mainstream market forms, typically with a rapidity that 
allows its initial leaders to become very, very successful. (Moore, 1999a: 7).’ Niettegenstaande 
Moore eveneens van een in grote lijnen normaal verdeeld diffusiepatroon met vijf 
adoptersegmenten uitgaat, onderscheidt Moore zich duidelijk van het diffusionisme door de 
discontinuïteitsveronderstelling in het diffusiepatroon (Tvede, Ohnemus, 2001: 168). Na de 
praktisch ‘zekere’ adoptie door de earlier adopters volgt een periode van terugval (chasm) of 
‘grote wanhoop’ (Moore, 1999b: 25) waarin de initiële interesse en het grote enthousiasme 
zijn gaan liggen en de massamarkt zich nog niet bepaald ‘comfortabel’ voelt bij de nieuwe 
technologieën. Lang niet alle innovaties herstellen zich hiervan, maar wanneer men daar 
toch in slaagt, ligt de weg naar de massamarkt en het succes open.  
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Op basis van zijn voor ICT ontwikkelde ‘middle range’-theorie kwam Lennstrand (1998b: 2) 
min of meer tot dezelfde conclusie: hij noemde het dan wel ‘The Ravine’, maar was er 
evenzeer van overtuigd dat er vaak een kloof is tussen de beloftes van een technologie en 
hetgeen de consumenten echt willen. Om uit die ravijn te klauteren, of de kloof naar 
hetgeen consumenten in de massamarkt echt willen te kunnen dichten, mag men er dan 
niet meer op rekenen dat alles vanzelf zal blijven gaan. Wat nodig is, is een sterk gefundeerde 
strategie. 

 
Verder hebben ook Golder en Tellis (1997: 256) het over een vroege piek en een terugval in 
het diffusiepatroon van ‘new household consumer durables’ (waaronder ICT); heeft ook 
Chandy (2001: 6) het over nieuwe technologieën die alsmaar vaker ‘stuck’ komen te zitten 
tussen ‘early market’ en ‘mainstream market’; en hebben Goldenberg, Libai en Muller (2002) 
het over een ‘saddle pattern’ : ‘an initial peak, then a trough of sufficient depth and duration 
to exclude random fluctuations, and eventually sales levels that exceeded the initial peak’ 
(Goldenberg, Libai, Muller, 2002: 1). Net zoals de GartnerGroup het over de ‘trough of 
disillusionment’ had, omschrijven ook zij de ‘terugval’-periode als een soort van ‘trough’. 
Naast het toenemende aantal innovaties dat de terugval na de eerste piek in het 
zadelpatroon niet overleeft, tonen Goldenberg, Libai en Muller aan dat dit discontinue 
diffusiepatroon ook meer dan courant voorkomt bij de ICT-innovaties die wel succesvol zijn 
en de massamarkt bereiken. Zonder daarbij naar specifieke types of merken van computers 
uit te splitsen, blijft de pc-industrie een klassiek voorbeeld van dit discontinue diffusiepatroon. 
De pc-industrie kende zijn typische terugval of ‘trough’ immers in 1985 nogal onverwacht na 
een tweetal jaren van snelle groei. Diverse verklaringen als gebrek aan training van 
verkoopspersoneel, gebrek aan compatibiliteit, … werden gegeven voor het verlies van 30% 
ten opzichte van de ‘sales’-piek in 1984. Het duurde maar liefst 7 jaar vooraleer de verkoop in 
de PC-industrie zich opnieuw op zijn ‘oude niveau hees’ (Goldenberg, Libai, Muller, 2002: 1). 
Maar de ‘personal computer’ is lang niet het enige voorbeeld van informatie- en 
communicatietechnologieën dat dit ‘zadelpatroon’ vertoont. Uit onderzoek128 van 
Goldenberg, Libai en Muller (2002: 3) blijkt dat dit onder meer ook het geval was voor de 
camcorder, de kleurentelevisie, de VCR, etc … Recente innovaties zijn in dit onderzoek niet 
betrokken omdat daarvoor nog geen voldoende grote datatijdreeksen beschikbaar waren. 
Van de 32 onderzochte ICT bleek maar liefst de helft een duidelijk zadelpatroon te vertonen, 
waarvan de terugval tot meer de helft kon oplopen, en tussen een duur van 1 en 11 jaar 
varieerde. 
 

                                                      
128 Op basis van jaarlijkse adoptiecijfers van 32 ICT (data van Consumer Electronics Association). 
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Figuur: Distribution of saddles (Goldenberg, Libai, Muller, 2002: 3) 
 

Product Saddle Relative depth (%) Duration (years) 
PC Monitors Yes 25.8 5 
Blank audio cassettes Yes 6.6 2 
Blank floppy disks    
Video cassettes    
Camcorders Yes 5 2 
Cellular telephones    
Color television Yes 35.6 4 
Color television+stereo    
Compact audio systems Yes 53.5 11 
Digital corded telephones Yes 36.7 7 
Cordless telephones Yes 36.5 2 
Direct Broadcast Satellite (DBS) Yes 21.4 1 
Fax Machines    
Home Radios Yes 33.6 6 
Laser Disk Players Yes 11.8 1 
LCD Monochrome television    
LCD Color Television    
Fax Modems    
Monochrome television Yes 27.8 3 
PC Printers Yes 25.8 5 
PCs Yes 25.8 5 
Word processors    
Portable compac disk equipment    
Projection television Yes 12.3 1 
Rack audio systems    
Portable tape and radio    
Answering machines    
CD players    
Television/VCR combination    
VCR Decks Yes 18.7 5 
VCR Decks with stereo Yes 30  3 
Videocassette players    
 
Grafisch zien de zadelpatronen van bijvoorbeeld de ‘PC’ en de ‘VCR decks with stereo’ er als 
volgt uit: (Goldenberg, Libai, Muller, 2002: 2) : 
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Ook voor de Belgische breedband-penetratie stellen we op basis van ISPA-kwartaalcijfers 
(www.ispa.be) een duidelijk 
discontinu diffusiepatroon vast. 
Per kwartaal (gaande van 
maart 2001 tot maart 2004) 
geven we het aantal nieuwe 
breedbandaansluitingen weer. 
Ten opzichte van maart 2001 
waren er in juni 2001 
bijvoorbeeld 39034 nieuwe 
aansluitingen (183912-
144878). Ook in dit patroon 
vinden we een bevestiging van 
de eerste snelle enthousiasme-
piek, en stellen we na die 
eerste piek een duidelijke 
terugval vast in de eerste helft 
van 2002. Na een eerste ‘revival’ in de tweede helft van 2002, was er in het voorjaar van 
2003 een gelijkaardige terugval, en pas na die tweede terugval lijkt de kloof naar de 
massamarkt definitief overbrugd te zijn.  
 
De verklaring voor deze discontinuïteit of ‘chasm’ ligt in wat men het ‘dual market fenomeen’ 
(Goldenberg, Libai, Muller, 2002: 1) noemt: de vaak zeer uiteenlopende profielen van de 
‘earlier adopters’ vs. ‘later adopters’ of de ‘visionaries’ vs. ‘pragmatists’129 (Moore, 1999a: 55-
56; Chandy, 2001: 6); die het manifesteren van het kopieergedrag tussen deze segmenten 
niet altijd evident maakt. Door dat verschil zijn de ‘early adopters’ niet altijd de ideale 
referenties voor de ‘early majority, maar zijn referenties wel noodzakelijk om de ‘early 
majority’ tot adoptie te bewegen (Moore, 1999a: 19; 1999b: 19). Early adopters zijn immers 
innovatieve ‘change agents’ die bereid zijn een zeker risico te nemen en kinderziektes van de 
technologie te verdragen, terwijl de early majority zo weinig mogelijk discontinuïteit 
verdraagt. Earlier adopters en later adopters kennen ook zeer verschillende 
adoptiedeterminanten (bv. meer utilitaire motieven voor later adopters) (Goldenberg, Libai, 
Muller, 2002: 4). Het ‘chasm’- of zadelpatroon ontstaat dan omdat de zo verschillende earlier 
en later adopters aan een verschillend tempo adopteren. Niet altijd, maar toch in een 
substantieel deel van de gevallen (een derde tot de helft), is dat verschil in adoptietempo 
uitgesproken genoeg om in een soort van ‘temporary decline’ of terugval in het 
diffusiepatroon te resulteren. In onderstaande figuur zien we dit weerspiegeld in de volle lijn 
die het diffusiepatroon van de volledige markt weer geeft, en de twee stippellijnen die de 
adoptie/diffusie van de earlier en later adopters weergeven.  
 

                                                      
129 Moore (1999b: 18) vat de voornaamste verschillen tussen deze segmenten als volgt samen: 
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Figuur: The saddle: the dual-market case (Goldenberg, Libai, Muller, 2002: 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Volgens Tvede en Ohnemus (2001: 168) verwacht de early majority veel service, support, 
applicaties, ‘communities’, etc … . Deze ‘pragmatists’ verwachten een product-aanbod dat 
veel completer is en veel meer inspanning vraagt van de provider of supplier om een 
aanvaardbaar product voor hen aan te bieden. De ‘chasm’ tussen de ‘earlier adopters’ en 
massamarkt komt dan in feite neer op het verschil tussen een ‘technisch volledig product’ 
(voldoende voor enthusiasts en visionaries) en een ‘commercieel complete oplossing’ (nodig 
om pragmatists over de streep te krijgen), of de dualiteit van een ‘core product’ versus een 
‘whole product’. Heel wat falende ICT-innovaties blijven dan ook in de ‘chasm’ steken omdat 
ze niet in staat zijn de stap te maken van een technisch compleet product naar een 
commercieel complete oplossing (Tvede, Ohnemus, 2001: 168). De earlier adopters zijn nog 
tolerant ten aanzien van onvolledige ‘core products’, maar de ‘later adopters’ eisen een 
‘whole product’ (Chandy, 2001: 6-7). Zoals bovenstaande figuur verduidelijkt, resulteert dit 
dual market-fenomeen dan in het zadelpatroon: deze twee markten starten op hetzelfde 
moment (nochtans niet geïsoleerd van elkaar), maar elk met zijn eigen marktattributen en 
potentieel. Een zadelpatroon ontstaat dan wanneer de ‘takeoff’ van de sales in de ‘main 
market’ pas laat begint. Meer precies: wanneer die ‘take-off’ van de ‘main market’ pas een 
aanvang neemt nadat de adoptie in de ‘early market’ een piek kende (Goldenberg, Libai, 
Muller, 2002: 4). 
 
Ondanks al deze bevindingen stellen we vast dat het diffusionisme zich hardnekkig blijft 
verzetten tegen dergelijke discontintuïteiten in het diffusiepatroon, en zich blijft vasthouden 
aan het continue klokvormige diffusiepatroon. In Rogers’ laatste Diffusion of Innovations-
editie konden we bijvoorbeeld het volgende lezen: ‘Pronounced breaks in the innovativeness 
continuum do not occur between each of the five categories, although some scholars 
claimed that a discontinuity exists between the innovators and early adopters versus the early 
majority, late majority and laggards. Past research shows no support of this claim of a ‘chasm’ 
between certain adopter categories’ (Rogers, 2003: 282). 
 
Wij zijn echter van oordeel dat bovenstaande bevindingen niet genegeerd kunnen worden. 
Voor een deel ICT-innovaties gaan de ‘hype cycle’- ‘saddle’-, ‘chasm’- of ‘ravine’-redeneringen 
zeker op. Alsmaar meer ICT-innovaties kennen een adoptie- of diffusiepatroon waarbij de 
adoptie een terugval kent na een eerste piek van ‘enthousiaste’ of zeer innovatieve adopters. 
Adoptie- en diffusiepatronen wijken alsmaar meer van het ‘continue theoretische’ patroon af, 
en vertonen alsmaar meer discontinuïten, knikjes of periodes van terugval tussen 
verschillende adoptersegmenten. Of de innovatie zich ook van die terugval kan herstellen, en 
het adoptiepatroon opnieuw in stijgende lijn naar de massamarkt toe kan gaan, is een grote 
onzekerheid. In de praktijk komt het er op neer dat heel wat producten er niet slagen deze 
kloof te overbruggen en dat het diffusiepatroon een einde kent bij de ‘technology 
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enthusiasts’ en een aantal ‘visionaries’. Dejonghe en De Bens (2004: 78) wijzen bijvoorbeeld 
op de ‘instant fotografie (Polaroid)’ en WAP die niet verder raakten dan een adoptie door de 
‘vroege speelvogels’ of de fase van het ‘speeluurtje’. Andere voorbeelden van technologieën 
die in deze ‘chasm’ bleven steken zijn ISDN, de CD-i, de analoge beeldtelefonie, de beeldplaat 
of de videotex; etc ... (Bouwman et al., 2000: 77; Bouwman, Van Den Hooff, 1996: 47; 
Samuelsson, 1996: 23).  
 
Vanuit het standpunt van de aanbodzijde omschrijft Rackham (1998: 205) dit fenomeen aan 
de hand van een vierstaps-proces, of een viertal fasen van reacties die bij de diffusie van heel 
wat technologieën te herkennen vallen:  
 
1. We launched a great new product; press, customers and salespeople were all 

enthusiastic. 
2. We expected great initial sales but they didn’t happen. 
3. We became disillusioned and began to lose faith in the product. 
4. Inexplicably, just when we’d started to give up, sales began to improve. 
 
De nodige periode vooraleer de adoptie opnieuw de goede kant uitgaat, of de nodige 
periode om de ‘chasm’, ‘ravine’, ‘saddle’, of ‘through of disillusionment’ te overbruggen kan 
dus een tijdje aanslepen. Het spreekt voor zich dat deze periode de nodige middelen in 
termen van zowel tijd als geld vergt, en dat de ene producent of aanbieder daar al beter 
tegen bestand is dan de andere. Voor een aanbieder met een mindere financiële slagkracht 
is het gevaar dan ook reëel zich financieel te verbranden in deze periode, wat we - analoog 
met de eerder gegeven metafoor - in onderstaande figuur geïllustreerd zien (Lennstrand, 
1998b: 9). 
 
Figuur: The Hype Cycle & The Ravine – Gevaar de ravijn de vullen, maar zich financieel te 
verbranden (Lennstrand, 1998b:9) 

 
 
Dit doet ons opnieuw verwijzen naar het gevaar van wat we de ‘mythe van de eerste op de 
markt te moeten zijn’ noemden. Diegene(n) die als eerste(n) op de markt komt/komen met 
een innovatie is/zijn immers ook de eerste(n) om op de rand van de ravijn terecht te komen. 
En daar schuilen voor hen verschillende gevaren. Zo kan het gebeuren dat ze zodanig veel 
moeten investeren in het overbruggen van de ravijn en het ‘klaarmaken’ van de massamarkt; 
maar dat de ravijn zo breed blijkt te zijn, dat ze er failliet aan gaan. Misschien nog erger is dat 
een producent de investeringen doet om de ravijn te overbruggen, maar zichzelf zo verzwakt 
dat de concurrenten (die niet investeerden om de ravijn te vullen) daar de vruchten van 
gaan plukken. Soms zal het zelfs ook helemaal geen zin hebben om te investeren in het 
overbruggen van de ravijn, als blijkt dat er nauwelijks of geen interesse bestaat in de 
massamarkt. 
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Voor iedere producent of aanbieder - ongeacht de financiële slagkracht -, komt het er op aan 
de overbruggingsperiode, de ‘through of disillusionment’, ‘chasm’, ‘saddle’ of ‘ravine’ zo kort 
mogelijk te houden en zo snel mogelijk de sprong van earlier adopters naar de massamarkt 
te maken. Enerzijds omdat de chasm zich voordoet op een moment dat geflirt wordt met een 
positieve cash-flow en nieuwe adopters noodzakelijk zijn om de balans naar de positieve kant 
te doen doorslaan130 (Sandberg, 2002: 188; Moore, 1999b: 20; Lennstrand, 1998b: 7); maar 
ook om eventuele investeerders te houden. Na de veelbelovende resultaten in de early 
market, verwachten die immers een grote vooruitgang in het licht van het opgestelde 
business plan en winstobjectieven (Moore, 1999a: 62-63). 

 
‘... the key is to understand what it will take to close the gap between the visionary’s 

expectations and the early majority’s expectations, and to deliver on the early majority 
requirements at the right time. The goal is not to be the first in the absolute sense, but to be 
the first with the product that finally unlocks the mega-market’ (Lambert, Slater, 1999: 433) 

 
De overgang van het verkopen van de innovatie aan de earlier adopters naar het verkopen 
aan de early majority vormt voor Moore (1999b: 5) dan ook één van de grootste uitdagingen 
en meest kritische punten (‘point of greatest peril’) in het diffusieproces. Een efficiëntere 
introductiestrategie is hiervoor een absolute noodzaak. Moore (1999b: 7) heeft het 
hieromtrent zelfs over een ‘do-or-die proposition’ voor de high-tech ondernemingen. De 
marketinguitdaging die deze ‘chasm’ vormt, is met andere woorden een ‘one-shot-
opportunity’ die de voornaamste doelstelling moet zijn van ieder lange termijn 
marketingplan voor hoogtechnologische innovaties (Moore, 1999b: 6). Op de manier 
waarop deze marketingstrategie het best wordt aangepakt, komen we in deel 6 terug.  

3.4.2.  Aangepast diffusiepatroon voor de hedendaagse ICT-omgeving 

en eerste piek van innovators en een deel early adopters is dus een quasi zekerheid voor 
iedere innovatie. Het bereiken van de tweede, veel grotere piek van massamarktadoptie 

is daarentegen heel wat minder zeker. Omdat het traditionele klokvormige diffusiepatroon 
(één piek) teveel de indruk geeft dat de overgang van de eerste naar de tweede piek 
automatisch verloopt en daarbij geen rekening houdt met de terugval na de eerste piek, lijkt 
het traditionele klokvormige diffusiepatroon geen voldoende adequate weerspiegeling meer 
van de praktijk (Goldenberg, Libai, Muller, 2002; Moore, 1991, 1999a, b Pedersen, Methlie, 
2002: 1, 4, 14; Bouwman et al., 2000: 81; Samuelsson, 1996: 24; Carey, Elton, 1996, Attewell, 
1992: 1; Eveland, Tornatzky, 1990: 123). Een aanpassing van dat patroon dringt zich daarom 
op. 
 
Eén van de voornaamste redenen waarom deze aanpassing zich opdringt is de zogenaamde 
‘high-tech marketing illusion’. Aangezien het traditionele diffusionisme en zijn adoptie- en 
diffusiepatroon een veel gebruikte basis is voor marketingstrategieën voor innovaties 
(Lennstrand, 1998a: 6; Van Everdingen, Frambach, Hillebrand, 1994); wijst Moore (1999a: 
24) op het gevaar van de zogenaamde ‘high-tech marketing illusion’, of de indruk die op 
basis van de traditionele voorstelling zou kunnen gewekt worden dat markten voor nieuwe 
technologieën zich op een continue en vlotte manier (continuous and smooth) ontplooien. 
Op basis van het traditionele diffusiepatroon worden vaak verkeerde verwachtingen en 
illusies geschapen, wat op zijn beurt dan weer tot verkeerde ‘marketingbeslissingen’ leidt 
(Goldenberg, Libai, Muller, 2002: 1; 2); en alleen al om dat te vermijden dringt zich een 
aanpassing van dat patroon op. Door uit te gaan van het traditionele diffusiepatroon wordt 
in de praktijk te vaak de fout gemaakt de eerste ‘takeoff’ van het diffusiepatroon meteen als 
de doorbraak naar de massamarkt te interpreteren, of de terugval na die eerste piek 
verkeerdelijk als het einde van de innovatie te beschouwen. Eenmaal de eerste signalen van 
deze ‘takeoff’ zich manifesteren, trekt men alle registers open, gaat men alle middelen 
                                                      
130 En zo tot een recuperatie van de gemaakte ontwikkelingskosten te komen. 

E 



Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 
 

 
Deel 3: Adoptie en Diffusie van ICT-innovaties: de theorie 

271 

(marketing, communicatie, …) aanwenden om de innovatie zo snel mogelijk tot een aanvaard 
product te maken. In de praktijk stellen we echter vast dat men dit vaak te snel doet, en men 
zich bij wijze van spreken voortijdig gaat ‘verbranden’. Een verklaring hiervoor kan gevonden 
worden in het verkeerdelijk uitgaan van het klassieke klokvormige of ‘single-peaked’ 
adoptiepatroon. Van zodra een groei in adoptiecijfers valt waar te nemen, gaat men er al te 
snel van uit dat dit de takeoff naar de massamarkt is (Montaguti, Kuester, Robertson, 2002: 
22), terwijl het evengoed de eerste piek van enthousiastelingen kan zijn, om dan na een tijdje 
terug op een ‘lager niveau’ te vallen. Wanneer de echte takeoff dan na deze terugval plaats 
heeft, is men vaak al door alle inspanningen heen, en kan men niet meer adequaat reageren 
op de markt. Op basis van de tradionele te ‘vlotte’ adoptiepatronen laten sommigen zich 
vangen aan wat Fidler (1997: 11) de ‘technomyopia’-val noemt:’a phenomenon that causes 
us to overestimate the potential short-term impacts of a new technology. And when the 
world fails to conform to our inflated expectations, we turn around and we underestimate 
the long-term implications. First we over-shoot and then we under-shoot.’ Door aanvankelijk 
te optimistisch te zijn, en de terugval na een eerste enthousiasme-piek niet te verwachten, 
worden de verwachtingen teveel ‘naar onder’ bijgesteld; waardoor men ook het ‘lange 
termijn’-potentieel dat er wel degelijk is, gaat mislopen. Er wordt dus beter van een 
diffusiepatroon uitgegaan dat aangepast is aan het ‘chasm’- of zadelpatroon-fenomeen, om 
tot een betere voorbereiding van introductie- en marketingstrategieën voor ICT-innovaties te 
komen (Goldenberg, Libai en Muller, 2002: 10): ‘our results indicate that at least some of 
these products might ultimately have become successful if the decline after the initial peak 
had not been interpreted as the end of the product’s life cycle, ... an unexpected decline in 
sales in the relatively early stages of a product’s life cycle may erroneously cast doubt on the 
product’s viability’ (Goldenberg, Libai, Muller, 2002: 12). 
 
Ook eerder werd reeds door diverse auteurs voor een aanpassing van het traditionele 
diffusiepatroon gepleit. Eerder haalden we bijvoorbeeld de ‘flexibiliseringsinspanning’ van 
Easingwood en Lunn (1992) aan, die een negental variaties op het traditionele patroon 
onderscheidden om beter rekening te houden met de gradaties in imitatiegedrag en het 
moment van de piek in het patroon. Ook Markus (1987: 496) stelde eind jaren ’80 reeds dat 
er zich aanpassingen opdrongen. Omdat de theoretische S-vormige conceptualisering van 
de diffusiecurve toen al geen goede weerspiegeling meer was van de diffusie van 
interactieve communicatiemedia, pleitte Markus voor een exponentiële diffusiecurve; een 
curve die een tragere aanloop kent, maar veel plotser een zeer steile groei kent.  
 
Wij van onze kant, pleiten vooral voor een aanpassing die beter rekening houdt met de 
discontinuïten in het diffusiepatroon. De analogie met de ‘hype cycle’ waarbij veelal een 
terugval wordt vastgesteld na een eerste piek van enthousiastelingen, lijkt alvast te 
suggereren dat de praktijk beter weerspiegeld zou zijn in een ‘double-peaked’ adoptie- of 
diffusiepatroon, dat minder de indruk van een continue overgang geeft tussen de eerste piek 
van earlier adopters en de tweede piek van de massamarkt.  
 
Een stap verder redenerend, kunnen we ons ook de vraag stellen in hoeverre er geen sprake 
is van een ‘multiple peaked pattern’ of een diffusiepatroon van elkaar opeenvolgende S-
curves (Ward, Davies, Wright, 1999: 88; Fidler, 1997: 11). In het ‘zadelpatroon’ dat we voor 
de breedbandpenetratie in België vaststelden (cf. supra) stelden we bijvoorbeeld twee pieken 
vast. Naar analogie met de veruit grootste kloof of ‘chasm’ tussen earlier adopters en later 
adopters wijst ook Moore (1999a: 15) bijvoorbeeld op de mogelijkheid van kloven of 
discontinuïteiten tussen elke twee opeenvolgende adoptersegmenten. De belangrijkste kloof 
en het meest kritische moment in het adoptieproces blijft de ‘chasm’ tussen early adopters en 
early majority. Maar Moore onderscheidt ook kloven tussen enerzijds ‘innovators’ en ‘early 
adopters’, en anderzijds ‘early majority’ en ‘late majority’. De kloof tussen ‘innovators’ en ‘early 
adopters’ doet zich voor wanneer een nieuwe veelbelovende technologie zich niet tijdig in 
een ‘major benefit’ of ‘compelling reason to buy’ kan vertalen voor de early adopters. De 
meest enthousiasten, de grootste technofielen of innovators zijn er weg van, maar voor de 
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rest van de markt blijft het onduidelijk wat de meerwaarde ervan is. Veelal omdat men de 
technologie niet begrijpt (Moore, 1999a: 16). Neurale netwerksoftware131 bestaat 
bijvoorbeeld reeds van in de jaren ’80. Ondanks het veelbelovende, raakte de technologie 
nog niet veel verder dan een aantal innovators, omdat er nog steeds geen ‘killer applications’ 
zijn (Moore, 1999a: 17). Een volgende kloof situeert zich tussen de ‘early majority’ en de ‘late 
majority’. De moeilijkheid van deze kloof is hier niet zozeer te wijten aan het ontbreken van 
een duidelijk ‘compelling’ voordeel, maar eerder aan gepercipieerde complexiteit van de 
technologie en de technologische competentie van de gebruikers. De early majority is 
doorgaans een segment van mensen die zowel bereid zijn, als in staat zijn om technologisch 
competent te worden, terwijl dat bij de late majority veel minder het geval is (Moore, 1999a: 
17). Om deze kloof te overbruggen komt het er volgens Moore op neer de adoptie van de 
technologie vooral makkelijk te maken voor de late majority.  

 
Of de aanpassing van het traditionele diffusiepatroon nu gebeurt in termen van een ‘double 
peaked’ of een ‘multiple peaked’ adoptiepatroon, maakt in feite niet veel uit. Het belangrijkste 
is dat er van een diffusiepatroon wordt uitgegaan dat beter rekening houdt met de mogelijke 
discontinuïteit van het diffusiepatroon (Loch, Huberman, 1999: 60). Elk van deze kloven geeft 
immers aan dat diffusie en de stappen naar elk volgend adoptersegment geen evident 
proces zijn; waarmee een minder misleidende indruk gegeven wordt en de nood aan 
accuraat gebruikersinzicht en een efficiënte introductiestrategie in de verf gezet worden. 
Naar analogie met het ‘hype cycle’-patroon gaan wij daarom uit van een ‘double peaked’-
adoptiepatroon, waarbij we vooral voor een aanpassing van het traditionele patroon pleiten 
dat beter rekening houdt met de belangrijkste kloof tussen earlier adopters en massamarkt. 
Na een eerste snelle adoptiepiek door earlier adopters die zich voor bijna iedere innovatie 
manifesteert, volgt een (variabele) terugval of ‘chasm’. Indien deze periode succesvol 
doorkropen wordt, kent het diffusiepatroon een tweede piek van massamarktadoptie. Deze 
‘double peaked’-voorstelling is alvast minder misleidend, daar ze minder de indruk geeft dat 
de massamarktadoptie automatisch op die van de earlier adopters volgt. Na de adoptie door 
de innovators en de early adopters bestaat immers de kans dat het adoptiepatroon als het 
ware tegen een ‘muur’ aanloopt (cf. dubbel gestreepte lijn in de ‘chasm’). 
 
We wensen hierbij wel te benadrukken dat dit patroon niet te absoluut mag worden 
geïnterpreteerd. Het adoptiepatroon moet beter rekening houden met discontinuïteiten 
maar dat betekent daarom niet dat iedere ICT-innovatie in eenzelfde mate met deze kloof 
geconfronteerd wordt. Voor sommige technologieën zoals de mobiele telefoon of de 
videorecorder stelden deze discontinuïten zich niet of nauwelijks, terwijl de kloof voor andere 
technologieën onoverkomelijk diep was (WAP), en voor nog anderen wel voorkwam maar 
niet zo diep (breedband). Ook het onderzoek van Goldenberg, Libai en Muller (2002: 3) (cf. 
supra) toont aan dat het zadelpatroon niet in alle diffusiepatronen herkend wordt en dat de 
diepte en de duur van de ‘chasm’ of ‘terugval’ sterk kan variëren. Ondanks de toenemende 
discontinuïteit in diffusiepatronen zijn er nog steeds diffusiepatronen die wel de perfecte 
klokvorm benaderen, en dus geen ‘terugval’ kennen (Goldenberg, Libai, Muller, 2002: 4). 
Verwijzend naar het zadelpatroon zijn er dus ook innovaties waarvoor de ‘main market 
takeoff’ plaats heeft vóór het moment dat de adoptie van de earlier adopters hun piek 
bereiken; of waarvoor beide pieken dichter op elkaar liggen. Het aangepaste diffusiepatroon 
moet daarom ook van een zekere flexibiliteit getuigen. Het mag er niet op voorhand van 
uitgaan dat een chasm zich zal voordoen en dat die chasm ook een bepaalde diepte zal 
bereiken. Het moet gewoon rekening houden met de mogelijkheid van het voorkomen van 
een chasm. In onderstaande figuur probeerden we die flexibiliteit weer te geven aan de 
hand van een aantal stippellijnen.  
 

                                                      
131 Deze technologie bootst breinstructuren na, en programmeert zichzelf op basis van regels en 
feedbackprocessen. Het laat computers bij wijze van spreken toe van zichzelf te leren en zaken te programmeren 
waartoe programmeurs niet in staat zouden zijn. 
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Figuur : Aangepast diffusiepatroon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze flexibiliteit of relativiteit van de diepte van de ‘chasm’ of het zadelpatroon, maakt het er 
natuurlijk niet makkelijker op te bepalen wanneer er precies van een ‘terugval’ in het 
diffusiepatroon kan worden gesproken en wanneer niet. Met een ‘chasm’, ‘ravine’ of 
zadelpatroon wordt duidelijk op een terugval in de adoptiecijfers gewezen na een eerste 
adoptiepiek door earlier adopters, maar wanneer is er werkelijk van een dergelijke terugval 
sprake en niet gewoon van toevalsfluctuaties? Om dat precies te bepalen, baseren wij ons op 
Goldenberg, Libai en Muller (2002: 2): 
 
Figuur: Parameters voor het vaststellen van een zadelpatroon, chasm of ravine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De hoogte (h) van de eerste piek in het adoptiepatroon vlak vóór de ‘terugval’ op tijdstip Ts 
wordt uitgedrukt in absoluut aantal adopters, net als de diepte (d) van de terugval het 
absolute verschil in bijkomende adopters uitdrukt (verschil tussen hoogtepunt en 
dieptepunt). De duur of de lengte van de terugval, chasm of zadel (w) wordt in jaren 
uitgedrukt. De minimale vereisten om van een zadelpatroon, chasm of ravine te kunnen 
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In het onderzoek van Goldenberg, Libai en Muller (2002: 3) bleken maar liefst 16 van de 32 
onderzochte ICT-diffusiepatronen een d/h-verhouding te hebben van meer dan 20%. Niet 
alle ICT-innovaties kennen dus een terugval in hun diffusie, maar het toenemende aantal 
falende innovaties en het substantiële aandeel van de succesvolle innovaties waarvan het 
diffusiepatroon wel een knik in het adoptiepatroon vertoont, rechtvaardigen volgens ons een 

(flexibele) aanpassing van het 
diffusiepatroon die beter 
rekening houdt met deze ‘knik’ 
of ‘terugval’. Ook voor het 
eerder aangehaalde 
breedband-diffusiepatroon (obv 
de ISPA-cijfers) wordt de ‘kloof’ 
of ‘terugval’ bevestigd aan de 
hand van deze formule. Met 
een hoogte (h) van 103085 
nieuwe aansluitingen in maart 
2002 werd een eerste piek 
bereikt. Daarna volgde echter 
snel een steile terugval. In juni 

2002 werden slechts 47316 nieuwe aansluitingen geteld, wat in een diepte (d) van 55769 
resulteert. De d/h-verhouding bedraagt daarmee 54%. Aangezien het originele niveau pas 
ná maart 2004 opnieuw bereikt werd, is ook de lengte van de chasm (w) langer dan 2 jaar, 
waardoor we dus ook voor breedband in België minstens van een ‘double-peaked’-
diffusiepatroon mogen spreken, dat sterk afwijkt van de traditionele voorstelling van dat 
patroon.  
  
Vandaar dat we bovenstaand ‘aangepast diffusiepatroon’ een betere weerspiegeling vinden 
van de diffusiepatronen in de hedendaagse ICT-omgeving. Door middel van een flexibele 
incorporatie van een eventuele chasm of terugval aan de hand van een ‘double peaked’-
diffusiepatroon, wordt beter rekening gehouden met eventuele discontinuïten en is men 
minder geneigd van een lineair-automatisch diffusieverloop uit te gaan. Hiermee wordt 
alvast ook voor een stuk tegemoet gekomen aan de lineair-deterministische kritiek op de 
diffusionistische voorstelling van het diffusiepatroon. Andere kritieken waar we met dit 
aangepast diffusiepatroon deels aan tegemoet komen zijn de kritieken op de vaste 
segmentgroottes, en de veronderstelling dat 100% van de populatie zich onder de curve 
bevindt. Met een eventueel zesde segment van ‘Out of Potentials’ (OOP) proberen we ook 
duidelijker te maken dat niet alle leden van een populatie tot adoptie overgaan. Zeker met 
het oog op het ontwikkelen van een introductie-, communicatie- en marketingstrategie moet 
er ook vermeden worden ‘nutteloze’ inspanningen te doen om mensen te proberen 
overtuigen die totaal geen adoptiepotentieel hebben. Het lijkt ons niet meer dan logisch dat 
er naast de innovators, early adopters, early en late majority en de laggards, ook een 
segment van mensen te detecteren valt dat absoluut geen adoptiepotentieel heeft voor de 
nieuwe technologie en naar wie het dan ook niet de minste moeite loont om die te gaan 
targeten of te proberen overtuigen. Daarom lijkt het ons beter in een aangepast 
diffusiemodel ook de ruimte te laten voor een segment van wat we ‘out of potentials (OOP)’ 
noemen. Op basis van verschillende kwantitatieve onderzoeken in het Verenigd Koninkrijk 
blijkt dat segment van Out of Potentials voor digitale televisie bijvoorbeeld tussen de 6% en 
13% te liggen (Klein, Karger, Sinclair, 2004: 2). In 2002 werd door een consortium van ‘key 
stakeholders’ uit de DTV-industrie een testmarkt bij 300 gezinnen in de Midlands opgezet 
met het doel de interesse na te gaan in een volledige digitale ervaring. In dit ‘Go Digital’-
onderzoek bleek een duidelijk afgescheiden segment van mensen ‘that could not be 
persuaded to purchase DTV’ (Klein, Karger, Sinclair, 2004: 2). Uit het kwantitatieve onderzoek 
van de Generics Group en Ipsos UK bleek dat dit segment zo’n 13% te bedragen. Zelfs bij 
verder doorvragen bleef 6% van de huishoudens onverstoord bij zijn overtuiging nooit tot de 
adoptie van DTV over te gaan (Ibid.: 2). Indien dergelijke OOP-segmenten op voorhand 
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gedetecteerd zouden kunnen worden, zou dat een pak minder verkeerde ‘marketing 
decisions’ en een pak minder nutteloze marketinginspanningen kunnen opleveren. 
Sommigen (Green, 2002: 33; Hawkins et al., 1994: 417) stapten omwille van die reden reeds 
af van de traditionele vijfdeling in segmenten ten voordele van een zesdeling. In plaats van 
16% ‘laggards’ onderscheiden zij 13.5% laggards en 2.5% non-adopters. Met een zesde 
segment van 2.5% die nooit tot adoptie van de innovatie overgaat, wordt voor een deel wel 
aan de kritiek tegemoet gekomen, maar met 2.5% blijft men wel vasthouden aan een vaste 
segmentgrootte. Naast de klassieke vijf segmenten van innovators (INN), early adopters (EA), 
early majority (EM), late majority (LM) en laggards (LAGG) onderscheidden we daarom ook 
een segment van Out of Potentials (OOP) dat buiten de curve valt (cf. figuur). We 
benadrukken dat we voor geen enkel van deze segmenten van een vaste segmentgrootte 
uitgaan.  
 
Met de incorporatie van de discontinuïteit of het ‘chasm’-concept, komt ook het ‘principe van 
het kopieergedrag’ voor een stuk op de helling te staan; en lijkt het ‘social contagion’-proces 
of het proces van sociale beïnvloeding door opinion leaders bij deze chasm voor een stuk 
ook een breuk te kennen (Goldenberg, Libai, Muller, 2002: 4). Dit diffusionistisch principe 
wordt hiermee zeker niet weerlegd, maar het maakt wel duidelijk dat deze principes toch 
enigzins gerelativeerd dienen te worden – zeker bij de overgang van early adopters naar 
early majority. Earlier en later adopters kunnen intern wel zeer homogene segmenten zijn 
waarbinnen de sociale en interpersoonlijke beïnvloedingsprocessen zeker spelen, maar 
tussen beide segmenten bestaan er te veel verschillen om zomaar van die beïnvloeding te 
kunnen uitgaan. Moore (1999a,b) gaat er echter te cru van uit dat de beïnvloeding tussen 
earlier en later adopters, en het kopieermechanisme tussen beide markten, volledig afwezig 
is. Wij sluiten ons aan bij Goldenberg, Libai en Muller (2002: 13) die een stuk gematigder zijn 
en er van uitgaan dat die processen nooit afwezig zijn, maar alleen minder dominerend zijn 
in deze fase van het diffusieproces. 
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Naar analogie met het ‘hype cycle patroon’ waarin duidelijk wordt dat de hype rond ICT-
innovaties vaak even snel weer gaat liggen als ze gekomen is; stellen we ook in de adoptie- 
en diffusiepatronen van ICT-innovaties vaak een gelijkaardig discontinu patroon vast. In de 
traditionele diffusionistische voorstelling van dat diffusiepatroon zien we dat echter niet 
weerspiegeld; waardoor er zich een aanpassing van dat patroon opdringt om een adequate 
weerspiegeling van de praktijk te blijven.  
 
De belangrijkste aanpassing is de flexibele incorporatie van wat we de ‘chasm’, ‘ravine’ of 
‘saddle’ noemden: na een eerste snelle adoptiepiek door enthousiastelingen worden heel 
wat ICT-innovaties met een terugval in het diffusiepatroon geconfronteerd. Niet alle 
innovaties slagen er ook in deze neerwaartse trend opnieuw in een opwaartse om te 
buigen en de volgende piek van massamarkt-adoptie te bereiken. In plaats van de 
traditionele klokvormige of ‘single peaked’ voorstelling van het diffusiepatroon, pleiten we 
daarom voor een ‘double peaked’ patroon als een meer adequate weerspiegeling van de 
praktijk. We benadrukken de flexibiliteit waarmee deze terugval dient geïnterpreteerd te 
worden, aangezien die zich niet altijd en ook in een steeds verschillende mate manifesteert. 
In sommige gevallen zullen er ook meerdere pieken te onderscheiden vallen.  
 
Deze aanpassing maakt in ieder geval duidelijk dat diffusiepatronen vaak heel wat minder 
continu zijn dan ze in theorie worden voorgesteld, en dat de grootste uitdaging zich niet uit 
in het op de markt brengen van een innovatie, maar in het zo snel mogelijk overbruggen 
van de ‘chasm(s)’. Ongeacht de manier waarop een innovatie op de markt wordt gebracht, 
zullen er wel steeds een aantal innovators en early adopters zijn die de innovatie snel 
adopteren, maar het komt er vooral op aan zo snel mogelijk de kloof naar de massamarkt te 
overbruggen. Het spreekt voor zich dat de marketingstrategie hierop gericht moet zijn.  
 
Naast de flexibelere incorporatie van de discontinuïteit in het diffusiepatroon, pleiten we ook 
voor een voorstelling waarin van een minder strikte procentuele verdeling van segmenten 
wordt uitgegaan, en waarin niet wordt verondersteld dat 100% van de populatie zich ook 
onder de curve bevindt. In verband met dit laatste hebben we het over een zesde segment 
van ‘out of potentials’ (OOP) bij wie de innovatie nooit enige interesse of adoptiepotentieel 
zal opwekken. Samen genomen, hopen we met deze aanpassingen een betere 
weerspiegeling van de diffusiepraktijk in de hedendaagse ICT-omgeving te geven, en ook 
een aantal punten van kritiek op de traditionele diffusionistische voorstellingsvorm van het 
diffusiepatroon op te vangen. Met dit aangepaste diffusiepatroon hopen we voor een stuk 
tegemoet te komen aan de lineair-deterministische kritiek door de incorporatie van 
discontinuïteit; hopen we met het OOP-segment ook beter rekening te houden met 
verwerping en het feit dat het naïef is te veronderstellen dat een volledige populatie 
adoptiepotentieel heeft; en hopen we ook los te komen van de vaste segmentgroottes. 
 
Met dit aangepaste diffusiepatroon hopen we ten slotte ook een antwoord gegeven te 
hebben op onze eerste doelstelling 1.A. waarin we ons afvroegen in welke mate de 
assumpties inzake het klokvormige adoptie- en diffusiepatroon nog opgaan in de huidige 
ICT-omgeving. Niet alle traditionele assumpties gaan dus nog even goed op; en met een 
aangepast diffusiepatroon probeerden we een aanzet te geven voor een betere voorstelling 
van diffusie in de hedendaagse ICT-omgeving. 
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3.5.  Het PUSH/PULL-debat en het innovatie-ontwikkelingsproces 

et betrekking tot de theorie hebben we dus een bipolarisatie of dualiteit van het 
diffusionisme vs. de SST-traditie. Aanvankelijk was er de dominantie van het 

diffusionisme, maar omwille van het technologisch determinisme van deze laatste ontstond 
eind jaren ’80 de SST-traditie. Vandaag lijkt de ‘diffusiepraktijk’ zich echter het best te 
weerspiegelen in de middenweg van het interactionisme. 
 
Een tweede grote dualiteit met betrekking tot innovaties is het zogenaamde Push vs. Pull-
debat. Op het eerste zicht lijkt deze dualiteit grotendeels parallel te lopen met de dualiteit 
inzake het theoretische kader. De aanvankelijke dominantie van het technologisch 
determinisme valt immers samen met de dominantie van een ‘push’-mentaliteit. Ook de 
opmars van de gebruikersgecentreerde ‘pull’-mentaliteit situeren we in de overgang van de 
jaren ’80 naar de jaren ’90; en ook met betrekking tot dit push/pull-debat stellen we vandaag 
de dag een convergentie naar een soort van middenweg vast. Toch lopen beide dualiteiten 
zeker niet volledig parallel. Daar waar we de hoofdfocus voor het diffusionisme op de 
verspreiding van de adoptiebeslissing (adoption diffusion) vastpinden, en die voor het SST-
perspectief op het natracé van ‘use diffusion’; heeft men het met het push/pull-debat 
doorgaans over het voortracé van het ‘New Product Development (NPD)-’ of innovatie-
ontwikkelingsproces132. En meer specifiek over de mentaliteit waarmee de supply-side dit 
proces benadert. 
 
Met dit innovatie-ontwikkelingsproces zijn we ook bij de ruimere innovatiefocus van een 
‘innovatie als een proces’ aanbeland133. Bij de afbakening van het innovatieconcept (cf. 
supra) haalden we daar reeds verschillende definiëringen voor aan (Goldsmith, Foxall, 2003: 
322; Jorde, Teece, 1990: 76) die duidelijk maken dat innovatie hierbij als een gefaseerd 
proces beschouwd wordt dat doorgaans een aanvang kent bij de uitvinding of generatie van 
ideeën, om via diverse tussenstappen bij de commercialisering of introductie van de 
innovatie te eindigen. Vooraleer dieper op dit innovatie-ontwikkelingsproces in te gaan, 
schetsen we het ruimere push/pull-debat.  
 
 
Het Push/Pull-debat 
 

n grote lijnen valt het push/pull-debat of de push/pull-dualiteit te omschrijven als twee 
tegenovergestelde visies op de wisselwerking tussen marketing en innovatie (Trott, 2003: 

839; Veryzer, 2003: 846-847) of de mate waarin innovatie-ontwikkeling en -introductie al dan 
niet op enerzijds gebruikersinzicht of anderzijds supply-side-initiatief gebaseerd moeten zijn. 
In de push-visie vormt de technologie het voornaamste uitgangspunt en wordt uitgegaan 
van wat technologisch mogelijk is; terwijl de pull-visie vooral de gebruiker als uitgangspunt 
propageert voor innovatie-ontwikkeling en -introductie. 
 
Aanvankelijk domineerde de ‘technology push- of PUSH-ingesteldheid zeer sterk. Binnen 
deze visie wordt de rol van marketing in het ganse innovatieproces sterk geminimaliseerd of 
zelfs genegeerd, aangezien innovaties vooral geacht worden te ontstaan binnen de schoot 
van een laboratorium en in de geest van zijn ingenieurs (Trott, 2003: 836). De markt of de 
gebruiker wordt hierbij als de passieve ontvanger gezien van deze R&D-vruchten. Deze 
autonoom ontwikkelde ICT-innovaties worden verondersteld van een dergelijke kwaliteit te 
zijn dat de gebruiker niet anders kan dan overtuigd te zijn van de bruikbaarheid ervan 
(Bouwman et al., 2002: 45). ‘Technology push’ gaat met andere woorden uit van de 

                                                      
132 Maar het push/pull-debat is ruimer dan alleen maar een duaal perspectief op innovatie-ontwikkeling 
(Bouwman et al., 2002: 97). Het push/pull-onderscheid kan zich op verschillende niveaus manifesteren: niet alleen 
op het vlak van het ontwikkelingsproces, maar ook op het vlak van adoptie, marketing en verspreiding. 
133 Cf. supra. Bij de afbakening van het innovatieconcept maakten we het onderscheid tussen ‘innovatie als een 
product’ en ‘innovatie als een proces’. 
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veronderstelling dat ‘products which are technologically sophisticated and technically sound 
will be, as a direct result, widely adopted and correctly utilized’ (Surry, Farquhar, 1996: 1). Een 
overtuiging die we eerder omschreven als de ‘if we build it, they will come’- (Dholakia, 
Mundorf, Dholakia, 1996: 3; Lennstrand, 1998a: 3) of ‘field of dreams thinking’-mentaliteit 
(Baldwin, Stevens McVoy, Steinfield, 1996: 190); en waarbij men er van overtuigd is dat de 
technologie zichzelf verkoopt (Schrameijer, 2000: 83). Vanaf WOII overheerste dit push-
perspectief lange tijd het denken van de technologiebedrijven (Trott, 2003: 836; Rickards, 
2003: 1095; Bouwman et al., 2002: 45), totdat de kritiek op dit push-perspectief de aandacht 
vanaf de jaren ’80 naar een ander perspectief (pull) deed verschuiven. Illustratief voor deze 
aanvankelijke dominantie van het push-perspectief is de strategie van Sony die tot de jaren 
’80 de meeste van zijn innovaties op de markt bracht zonder echt aan voorafgaand 
gebruikersonderzoek te doen en zelf te beslissen wat de ‘te verkopen gebruikstoepassingen’ 
van de technologie zouden zijn (Veryzer, 2003: 851; Cooper, 2000). Eén van de 
legendarische Sony-medestichters, Aiko Morito, stelde zelfs duidelijk dat ‘We don’t believe in 
market research for a new product unknown to the public ... so we never do any. We are the 
experts’. Na het falen van de Betamax draaide de Sony-visie omtrent de waarde van 
gebruikersonderzoek enigzins bij. 
 
Net zoals bij het diffusionisme, concentreert de kritiek op deze push-visie zich ook op het 
technologisch determinisme en het daaraan verbonden verhoogde financiële risico en 
gebrek aan marktfeeling (Bouwman et al.; 2002: 99). Push-innovaties zijn het resultaat van 
puur laboratoriumwerk, zonder dat daar voorafgaand (of parallel) marktonderzoek naar de 
behoeften en noden van de consument aan de basis van ligt. Met dure ‘research en 
development’ streeft men weliswaar naar technologische productsuperioriteit, maar dit biedt 
daarom nog geen garanties op marktaanvaarding of afzetmogelijkheden (Cahill, Thach & 
Warshawsky, 1994: 340-342; Lucas, Bush, 1988: 260).  
 
Net zoals de technologisch deterministische kritiek op het diffusionisme reacties uitlokte die 
de gebruiker meer centraal gingen stellen; mondde ook de kritiek op de push-mentaliteit 
vanaf de jaren ’80 uit in de opgang van een meer gebruikersgecentreerde ‘market pull’- of 
PULL-ingesteldheid (Rickards; 2003: 1095; Trott, 2003: 836; Vandormael, 2004-07-14: 60; 
Picard, 2000; Dodgson, Janowiak, 1994: 51; Schirmer, 1994: 120). In plaats van de 
technologisch deterministische push-visie, werd de pull-visie plots als de te volgen strategie 
voor aanbieders van ICT-innovaties naar voor geschoven (Franke, Von Hippel, 2003: 1200; 
Levy, 1999: 3-4; Janowiak, 1994: 51). Levy (1999: 3-4) deed dit bijvoorbeeld als volgt: ‘One of 
the greatest commercial risks within the current enthusiasm for digital technology, is that 
company strategies will be driven by a technological push rather than a consumer pull’. In 
tegenstelling tot de push-visie is binnen deze pull-visie wel een grote rol weggelegd voor 
marketing en gebruikersonderzoek in het innovatieproces (ontwikkeling en introductie). 
Binnen deze visie worden innovaties vooral ontwikkeld om tegemoet te komen aan 
behoeften die uit markt- en gebruikersonderzoek naar voor komen (Trott, 2003: 836); en 
wordt dat onderzoek als de voornaamste initiator van nieuwe ideeën en innovaties 
beschouwd (Ortt, Schoormans, 1993). In plaats van de technologie vormen de gebruiker en 
het gebruikersinzicht hier het uitgangspunt voor de ontwikkeling van innovaties (Lukas, 
Ferrell, 2000: 244). Men spreekt van ‘market pull’ of ‘demand pull’ omdat de vraag van de 
consument het product dan als het ware vanzelf naar de markt toe trekt. De ‘ergonomische 
muizen’ zijn bijvoorbeeld pas ontwikkeld nadat men in de markt problemen had met de 
hand-, pols- en duimgewrichten. 
 
Maar ook deze pull-visie bleef niet van kritiek gespaard. Sommigen stelden deze op 
marktonderzoek en gebruikersinzicht gebaseerde visie dan ook openlijk in vraag. In de 
meeste gevallen werd gewezen op de ‘beperkte innovatieve capaciteiten’ van de consument 
of de gebruiker. Deze consumenten zijn nu eenmaal niet altijd in staat om eventuele 
onvervulde behoeften duidelijk te articuleren. Zij focussen zich vooral op de huidige 
behoeften in plaats van de toekomstige, en beperken zich tot het ‘bekende’ en ‘vertrouwde’ 
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als referentiekader. Hierdoor resulteert marktonderzoek of gebruikersinzicht veelal in ‘me-
too’-producten, zelden of nooit in radicale new-to-the-world innovaties, en hoogstens in 
incrementele innovaties (Veryzer, 2003: 847; Kumar, Sheer, Kotler, 2000; Lukas, Ferrell, 2000: 
239; Gilmore, Pine, 1997: 91; Leeuwis, 1997: 93-96). Consumenten zijn ook niet altijd even 
goed in staat een bepaald ‘virtueel productconcept’ echt goed te begrijpen en bijgevolg 
goed te evalueren. Een slecht begrip leidt dan tot verkeerde inschattingen van het 
adoptiepotentieel (Trott, 2003: 839; Leeuwis, 1997: 93-96). Trott (2003: 838) verwijst in dit 
verband naar top-bedrijven als Digital, IBM, Apple, Xerox, … die door hun sterke overtuiging 
in de pull-instelling hun leiderschap verloren op een aantal markten: ze gingen te veel belang 
hechten aan het luisteren naar de gebruikers of consumenten voor het ontwikkelen van 
consumenten (Trott, 2003: 838). Niet iedereen is echter de mening toegedaan dat een pull-
strategie minder tot radicale innovaties leidt en slechts hoogstens tot incrementele innovaties 
kan leiden. Lukas en Ferrell (2000: 244) stelden bijvoorbeeld vast dat ‘a greater emphasis on 
customer orientation increases the introduction of new-to-the-world products and reduces 
the number of me-too products launched’. Een gebruikers-focus of het hanteren van het pull-
perpectief zou volgens hen dus wel kunnen leiden tot de introductie van radicale innovaties. 
Een verklaring voor het feit dat een customer-focus toch tot een hoge mate van 
productinnovatie kan leiden, vinden Lukas en Ferrell (2000: 244) in de verbeterde 
onderzoeksmethodes om latente consumentenbehoeften bloot te leggen; de combinatie van 
traditionele marktonderzoeksmethoden als surveys en focusgroepen met meer gevanceerde 
methoden als ‘market experimentation’, ‘selective partnering’; en het feit dat de gebruiker 
alsmaar beter geïnformeerd is en hogere verwachtingen heeft, waardoor die minder 
myopisch is en betere input kan aanreiken dan in het verleden (Lukas, Ferrell, 2000: 244). 
 
Verder zou deze marktonderzoeksgebaseerde benadering ook een te sterke belemmering 
van ‘innovatief denken en creativiteit’ inhouden (Trott, 2003: 838). Op basis van dezelfde of 
gelijkaardige marktonderzoekstechnieken is de kans immers groot dat alle spelers in een 
bepaalde markt tot dezelfde resultaten komen, terwijl een pure push-visie veel innovatiever is 
en bedrijven elk in hun eigen labo duidelijk verschillende innovaties mogelijk maken.  
 
Ondanks de duidelijke ‘roep om meer ‘pull’ en gebruikersinzicht’ en eensgezindheid omtrent 
de noodzaak hiervan, blijkt de aanbodzijde nog steeds moeilijk los te kunnen komen van de 
nog steeds vaak dominerende push-ingesteldheid (De Vos, 2000: 3; Van Dijk, 1999: 232-233; 
Bouwman, 2001: 14; Burgelman, 2000: 229; Punie, 2002: 22; De Bens, 2002: 11; Pedersen, 
Methlie, 2002: 4; Servaes, Heinderyckx, 2002: 99; Orme, 1996: 59-60). Een mooi voorbeeld 
vinden we in DAB of de enorme exploitatie-investeringen die voor UMTS zijn gemaakt (Heres, 
Mante-Meijer, Pires, 2002: 52; Gruber; Hoenicke, 2000: 160). Op basis van een evaluatie van 
de adoptie en diffusie van interactieve digitale televisie in pioniersland Groot-Brittannië stelt 
Parker (2001: 48) ook voor interactive TV (iTV) vast dat adoptie ‘is not being led by consumer 
pull, but rather a platform provider, retailer en advertiser push’. Ook deel 2 leerde dat een (te) 
sterk dominerende push-dominantie en technologie-focus (en bijgevolg gebrekkige 
gebuikersfocus) nog steeds een frequent voorkomende oorzaak van falende ICT-innovaties is. 
Daar waar een situatie van een gecontroleerde markt met gegarandeerde inkomsten en 
volledig gebaseerd op de gebruiker (pull) de voorkeur geniet, zitten we vandaag de dag 
echter nog steeds met een zeer volatiele markt met onzekere inkomsten en een korte termijn 
push-visie (Servaes, Heinderyckx, 2002: 99).  
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Figuur: ‘current corporate-driven policy’ vs. ‘preferred user-driven policy’ (Servaes, Heinderyckx, 2002: 
100) 
 

Current corporate-driven policy Preferred user-driven policy 

- agitated market/uncertain revenues 
- Competition 
- Short Term 
- Technology push/technology specific 
- The medium is the message 

 
- ‘controlled’ market/guaranteed revenues 
- ‘new deal’ type of policy  
- Long term objectives 
- User-driven solutions 
- Content Oriented 

 
 
Tot op de dag van vandaag blijft de push-visie de innovatie-ontwikkeling dus in heel wat 
gevallen nog domineren, en worden innovaties ontwikkeld omdat het technologisch 
mogelijk is, en niet met specifieke gebruikersbehoeften voor ogen. In sommige gevallen 
slaagt de marketing er dan wel in bepaalde behoeften te creëren, maar in heel wat andere 
gevallen wordt er geen aansluiting gevonden op een behoefte, en rijdt de technologie zich 
vast in de push-strategie. 
 
 
Het innovatie-ontwikkelingsproces 
 

ij de afbakening van het innovatie-begrip haalden we reeds de definities van Jorde en 
Teece (1990: 76) en Goldsmith en Foxall (2003: 322) aan ter beschrijving van het 

innovatie-ontwikkelingsproces of ‘innovatie als een proces’. Zij hadden het respectievelijk 
over ‘the search for and the discovery, development, improvement, adoption and 
commercialization of new processes, new products and new organizational structures and 
procedures’ en ‘the use of new knowledge to offer a new product or service that customer 
wants. It is invention + commercialization’. Het innovatie-ontwikkelingsproces wordt dus als 
een gefaseerd proces beschouwd dat doorgaans een aanvang kent bij de 
opportuniteitsidentificatie of generatie van ideeën, om via diverse tussenstappen bij de 
commercialisering of introductie van de innovatie te eindigen. Zij sluiten hiermee aan bij 
anderen zoals Cooper (1994: 3) die het innovatie-ontwikkelingsproces omschrijft als ‘a formal 
blueprint, roadmap, template or thought process for driving a new product project from the 
idea stage through to market launch and beyond’. In vergelijking met de meeste andere 
definities, valt het bij deze definitie van Cooper wel op dat de laatste twee woorden (... and 
beyond) duidelijk maken dat niet iedereen het innovatie-ontwikkelingsproces beëindigd ziet 
met de commercialisering of introductie van de innovatie. Ook in de conceptualisering van 
dit stapsgewijze of gefaseerde proces komt dit tot uiting (cf. infra). Sommigen beschouwen 
innovatie-ontwikkeling louter als de productie en de effectieve totstandkoming van een 
‘fysisch product’, terwijl anderen innovatie-ontwikkeling ruimer beschouwen als de volledige 
evolutieve levensloop van een innovatie. Wij geven er de voorkeur aan het innovatie-
ontwikkelingsproces af te bakenen tot wat we eerder het ‘voortracé’ noemden, of de 
effectieve totstandkoming van de innovatie als een fysisch eindproduct. Hiermee sluiten we 
aan bij de meerderheid van de definiëringen en conceptualiseringen die het innovatie-
ontwikkelingsproces beëindigd zien met de introductie of commercialisering van de 
innovatie. Of zoals Griffin en Hauser (1996: 191) het stellen: ‘the desired outcome in any NPD 
(New Product Development) effort is the timely commercialization of a profitable product’. 
Ondanks de ‘consensus’ omtrent de eindfase van het innovatie-ontwikkelingsproces, bestaat 
er binnen deze conceptualiseringen echter weinig consistentie (Griffin, 1997b: 33).  
 
Met het gebrek aan consistentie doelen we vooral op het aantal en de aard van de fasen die 
in het innovatie-ontwikkelingsproces onderscheiden worden. Sommigen onderscheiden 
slechts vier of vijf fasen, terwijl anderen er acht of meer onderscheiden. Men is het er wel 
over eens dat innovatie geen momentopname van de uitvinding van iets nieuws is; maar een 
proces waarin verschillende stadia worden doorlopen: ‘Innovation is much more than 

B 
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invention, and it includes all the activities encouraging the commercialization of the 
technology’ (Freeman, Soete, 1997; in Dodgson, 2000: 1). Sommigen omschrijven dit 
gefaseerde innovatie-ontwikkelingsproces ook liever als een stage-gate proces :‘A stage-gate 
system is both a conceptual and an operational model for moving a new product idea from 
idea to launch. It is a blueprint for managing the new product process to improve 
effectiveness and efficiency’ (Cooper, 1990: 44), en situeren hun ontstaan ergens eind jaren 
‘80/begin jaren ’90 als een poging om een antwoord te bieden op de vraag naar beter 
innovatiemanagement wegens het toenemende aantal falende innovaties. Met deze 
innovatie-ontwikkelingsprocessen of stage-gate processen hebben we het eigenlijk over de 
‘2de generatie stage-gate processen’ (Cooper, 1994; Crawford, 1984: 85). De eerste generatie 
stage-gate processen zijn dan de productontwikkelingsschema’s zoals die door de NASA zijn 
ontwikkeld in de jaren ’60: de zgn. PPP’s of de Phased Project Planning (Cooper, 1994: 4). Dit 
waren zeer uitgebreide en gedetailleerde schema’s voor het werken met contractuelen en 
leveranciers, waarin het ontwikkelingsproces in duidelijk van elkaar gescheiden fasen werd 
opgesplitst met ‘review points’ op het einde van iedere fase. Deze stage-gate processen 
waren zeer ‘engineering’-driven, en waren vooral gericht op het fysisch design en de fysische 
ontwikkeling van de innovaties. Marketing en launch maakten absoluut nog geen deel uit 
van deze 1ste generatie stage-gate processen. De diverse kritieken op deze processen als 
zijnde ‘te traag’, ‘te eng’ (enkel de ontwikkeling), ‘te functioneel/technisch’, ... maakten dat er 
geleidelijk aan naar de 2de generatie werd geëvolueerd (zoals we die vandaag de dag 
kennen). Deze tweede generatie processen zijn dus nog steeds een zeer gefaseerd proces 
van ‘stages’, en vaak ook ‘gates’ (cf. infra), maar proberen beter rekening te houden met de 
toename aan determinerende factoren. Daardoor kenmerkt deze tweede generatie van 
modellen zich door een grotere cross-functionaliteit (cross-functionele ontwikkelingsteams), 
een toevoeging van marketing als integraal deel van het proces, een sterkere marktoriëntatie 
waarbij de consument centraler komt te staan in de innovatie-ontwikkeling, ‘decision points’ 
met duidelijkere go/no go-criteria en als een stage-gate proces dat het volledige proces van 
‘idea’ tot ‘launch’ beslaat (en niet enkel het middendeel van de ontwikkeling) (Cooper, 1994: 
5-6; Crawford, 1984: 85-91). 
 
Deze verbeteringen resulteerden in beter cross-functioneel teamwork, minder recyclage in de 
zin dat er minder in het proces moest worden teruggekeerd om zaken opnieuw te doen, een 
vroegere detectie van falingen, een betere introductie en marketingplanning, en kortere 
‘elapsed times’ (Cooper, 1994: 7).  
 
Van deze ‘tweede generatie ontwikkelingsmodellen’ bestaat een veelheid aan modellen 
(Surry, Farquhar, 1996: 3). In onderstaande tabel geven we een vergelijkend overzicht van 
een aantal van de voornaamste onder hen:  
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Figuur: overzicht conceptualiseringen innovatie-ontwikkelingsproces 
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Deze samenvattende tabel illustreert de inconsistentie en diversiteit op het vlak van de 
conceptualisering van het innovatie-ontwikkelingsproces. Conceptualiseringen zoals die van 
Rogers, Bouwman en Edge zijn bijvoorbeeld ruimer opgevat dan de meeste anderen. Ook de 
‘post-launch’-fasen van adoptie, diffusie en de gevolgen daarvan, worden door hen als fasen 
in dit ontwikkelingsproces beschouwd. Zoals we hierboven reeds duidelijk maakten geven 
wij er zelf echter de voorkeur aan het innovatie-ontwikkelingsproces iets ‘enger’ af te 
bakenen tot het proces dat de effectieve fysische totstandkoming van het eindproduct 
belichaamt. Het innovatie-ontwikkelingsproces slaat voor ons op het proces tot en met de 
‘launch’ of effectieve introductie van de innovatie en de verschillende fasen die worden 
doorlopen in de totstandkoming van de innovatie zoals die uiteindelijk op de markt wordt 
gebracht. De introductie van de innovatie vormt het eindpunt van dit proces, en luidt het 
begin in van een nieuw proces, nl. het ‘innovatiediffusieproces’.  
 
In het gekleurde deel onderaan de tabel probeerden we ook tot een samenvatting te komen 
van het inconsistente geheel van conceptualiseringen. Een samenvatting van het innovatie-
ontwikkelingsproces in zes fasen, zoals dat volgens ons het best de fysische ‘prior-to-launch’ 
totstandkoming van een innovatie weergeeft. Dit proces begint met een fase van 
‘opportuniteitsidentificatie’ en eindigt met de effectieve introductie (launch) van de innovatie. 
Tussenin liggen de fasen van conceptontwikkeling, conceptevaluatie en productontwikkeling 
die samen de ruimere R&D-fase uitmaken, en de testmarkt-fase. 
 

1. Opportuniteitsidentificatie 
 

n deze eerste fase van het innovatie-ontwikkelingsproces liggen de kiemen van iedere 
innovatie. Het is een soort van ‘brainstorm’-fase waarin een zeer brede waaier van 

ideeën en opportuniteiten voor innovaties op tafel komt te liggen. Slechts een klein deel 
van deze ideeën zullen het werkelijk tot de conceptualiseringsfase brengen, en nog 
minder van die productideeën zullen effectief ontwikkeld worden. Ook in deze eerste 
fase blijkt vaak reeds de inconsistentie tussen de verschillende conceptualiseringen. 
Sommigen geven hierbij immers duidelijk blijk van een push-ingesteldheid (Pavia, 1991: 
18; Bouwman et al., 2000) door deze brainstormsessie voornamelijk binnen de schoot 
van de ingenieurs in het R&D-laboratorium of bestaande activiteiten binnen het bedrijf 
(Crawford, Di Benedetto, 2000: 25) te situeren (de ideeën-creatie vertrekt dan van wat 
technisch mogelijk is), terwijl anderen vanuit een pull-visie vertrekken door vooral de 
gebruiker (en zijn behoeften en problemen) als bron voor deze ideëencreatie te 
beschouwen (Dahan, Srinivasan, 2000; Crawford, Di Benedetto, 2000: 25). In het licht 
van het interactionistische perspectief waarvoor ook wij opteren (cf. infra) sluiten we ons 
op dit vlak vooral aan bij auteurs als Kotler (2003: 356) en Rogers (2003) waarbij de 
ideeën zowel van consumenten, management, verdelers, .... komen134.  
 
Als er dan toch één van beide perspectieven de overhand moet hebben in deze fase, 
wensen we echter wel te benadrukken dat dit best het push-perspectief is, aangezien de 
aanzet voor echt radicale en innovatieve producten volgens ons niet van de gebruiker 
kan komen (cf. beperkt inbeeldingsvermogen). De koppeling met gebruikersinzicht blijft 
hierbij echter wel een noodzaak. Opportuniteiten zijn immers ook pas opportuniteiten 
wanneer die gestaafd zijn door voldoende gebruikersinzicht. Idealiter - zoals we reeds in 
de toelichting van het interactionisme te kennen gaven - kent het innovatie- en 
ontwikkelingsproces voor ons dus een ‘Push’-aanzet, die dan in een continue 

                                                      
134 Met opportuniteiten die vanuit de supply-side worden aangereikt als het gevolg van technologische 
ontwikkelingen heeft Rogers (2003: 137; 1995: 131-132) het over ‘basisonderzoek’. Ideeën die voortkomen uit 
onderzoek naar de noden en behoeften van de gebruiker, resulteren dan uit ‘toegepast onderzoek’. Zowel de 
individuele gebruiker als de wetenschapper kunnen bron voor opportuniteitsidentificatie zijn, maar die 
opportuniteiten kunnen ook via een soort agenda-setting-proces tot stand komen omdat bepaalde 
problematieken hoog op de maatschappelijke agenda komen te staan (bv. de ontwikkeling van encryptie- en 
watermerktechnologieën voor veiliger internet-transacties). 

I 
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wisselwerking met de gebruiker verfijnd en afgewerkt wordt (bv. onder de vorm van 
betaversies). 
 
In deze eerste fase van opportuniteitsidentificatie gebeurt ook een eerste selectie in de 
veelheid aan ideeën. Sommige ideeën kunnen immers al snel geëlimineerd worden 
wegens hun incompatibiliteit met de objectieven van het bedrijf, de strategieën of de 
middelen. Op basis van een aantal ‘must meet’-criteria wordt geëvalueerd of de ideeën 
de moeite waard zijn om middelen in te investeren (Cooper, 1990: 52). Op basis van 
relatief beperkt onderzoek (literatuur, interviews, focusgroepen) wordt in deze fase ook 
reeds een vage inschatting gemaakt van potentieel en marktgrootte. Sommigen 
incorporeren dit als een specifieke fase van ‘screening’ (Pavia, 1991: 18; Kotler, 2002: 
357), ‘selection’ (Crawford, Di Benedetto, 2000) of ‘preliminary assessment’ (Cooper, 
1990).  

 
2. Conceptontwikkeling 
 

an de ideeën die de eerste selectie ‘overleven’ en in zekere mate ‘haalbaar’ geacht 
worden, worden in deze tweede fase concrete technisch en economisch haalbare 

concepten ontwikkeld. ‘Customer involvement’ moet hierbij het uitgangspunt zijn 
(Crawford, Di Benedetto, 2000: 25). Voor de gedetailleerde uitwerking van deze ideeën 
in concepten dient ook voldoende gebruikersinzicht te worden aangereikt door 
gebruikersonderzoek. Zowel gebruikersonderzoek naar behoeften en voorkeuren, als 
concurrentie-analyse, wordt reeds in deze fase aangevat (Cooper, 1990: 52). Eén 
productidee kan ook in meerdere concepten worden uitgewerkt. 

 
3. Conceptevalutie 

 
n de fase van ‘conceptevaluatie’ of ‘concept testing’ worden de ontwikkelde concepten 
aan de potentiële gebruiker voorgelegd om naar zijn/haar reacties te peilen. Zowel 

producttechnische, financiële als marketingaspecten kunnen hierbij onderwerp van 
evaluatie uitmaken (Crawford, Di Benedetto, 2000: 25). Het valt op dat deze fase in de 
meer push-geïnspireerde ontwikkelingsprocessen niet voorkomt.  
 
Vaak worden voor deze fase ook verschillende prototypes ontwikkeld om de innovatie zo 
tastbaar mogelijk te maken bij de gebruikersevaluatie (Dahan, Srinivasan, 2000: 101; 
Bouwman et al., 2000: 73; Leeuwis, 1996: 99). Deze prototypes kunnen binnen deze fase 
ook verder ontwikkeld worden tot beta-versies (Bouwman et al., 2000: 73). 
 
In deze fase is het belangrijk van de gebruiker te weten te komen of de voordelen 
duidelijk en geloofwaardig zijn, of het voorgestelde prijsniveau aanvaardbaar is, en in 
welke mate de gebruiker een behoefte voor een dergelijk product ervaart en daar ook 
enige adoptie-intentie voor heeft (Kotler, 2002: 359). Op die manier kan een eerste 
inschatting gemaakt worden van het adoptiepotentieel, eventuele doelgroepen en 
aankoopmotieven. Vandaar dat Kotler (2003) het na de concept-test reeds over de 
ontwikkeling van een marketingstrategie heeft in termen van beschrijving en doelmarkt, 
positionering, prijszetting, ...; en sommigen (Pavia, 1991: 18; Kotler, 2002: 368) het ook 
reeds over een ‘business analyse’ hebben. Met dit laatste zoekt men dan een antwoord 
op de vraag of het product tegemoet komt aan de in de marketingstrategie 
vooropgestelde winst- of andere doelstellingen.  

 
4. Ontwikkeling 
 

ekening houdend met de opmerkingen uit de evaluatiefase, evolueren de prototypes 
en betaversies in deze fase tot concrete producten (Bouwman et al., 2000: 73), en 

wordt het eigenlijke eindproduct ontwikkeld zoals men het ‘denkt’ op de markt te 

V 

I 
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brengen, en waarvan men ‘denkt’ dat het tegemoet komt aan de noden en behoeften 
van de markt (Rogers, 2003: 146; 1995: 137). We zeggen wel degelijk ‘denkt’, want er 
moet (in ideale omstandigheden) eerst nog een uitgebreide testmarkt-fase doorlopen 
worden om daar meer zekerheid over te verwerven en het licht definitief op groen te 
zetten voor introductie naar de volledige markt.  
Naast de fysische ontwikkeling van het product, krijgen ook de marketing en 
operationele plannen een meer definitieve vorm (o.a. uitstippelen van ‘product 
augmentation’), en worden ook de financiële analyse en de wettelijke zaken (zoals 
patenten e.d.) afgerond (Crawford, Di Benedetto, 2000: 25; Cooper, 1990: 52-53) 

 
5. Testmarkt 

 
e voornaamste bedoeling van deze testmarkt-fase is het voorkomen van de grote 
‘debacles’ bij de definitieve introductie. Niettegenstaande men er in deze fase wel 

reeds van overtuigd is een technisch en commercieel sterk product ontwikkeld te 
hebben; wordt toch nog best een testmarkt-fase ingelast. Deze testmarkt omvat 
doorgaans een geografisch beperkte markt (binnen de grenzen van een provincie of 
stad) waarbinnen het product aan de gebruiker wordt aangeboden zoals men het ook bij 
de eigenlijke introductie plant te doen. In tegenstelling tot de concepttest is dit een test 
van het echte product met merknaam, verpakking en vaak ook de volledige 
marketingstrategie (Kotler, 2002: 368-369). Naast deze ‘test markets’ kan deze testfase 
ook ‘in house trials’, ‘pilot production’, pretest market’ of ‘revised financial analysis’ 
omvatten (Cooper, 1990: 52-53). 
 
Dit laat toe een definitieve inschatting van het adoptiepotentieel en de (goede) werking 
van de innovatie te maken, en laat de aanbieder nog de kans finale aanpassingen te 
doen of het project zelfs af te blazen (cf Telenet anno 2005; andere settopbox na 
testmarkt) indien hierbij nog knelpunten naar boven zouden komen. Dit laatste impliceert 
voor de aanbieder dan misschien wel een kleine ramp, maar behoedt wel voor een nog 
ergere financiële k(r)ater indien de innovatie ‘full-scale’ gelanceerd zou geweest zijn. 
Meestal gebeurt op basis van deze finale testfase een graduele aanpassing tot het 
definitieve eindproduct (Crawford, Di Benedetto, 2000: 25). 

 
6. Launch 
 

et de laatste fase van de ‘launch’ of commercialisering zijn we bij de omzetting van 
het initiële onderzoeksidee in een verkoopsklaar product aanbeland (Rogers, 2003: 

152). De marketing- en operationele plannen die in de ontwikkelingsfase werden 
aangevat, worden hier concreet uitgewerkt en geïmplementeerd (Crawford, Di 
Benedetto, 2000: 25; Cooper, 1990: 53). Diverse auteurs maken binnen deze fase nog 
eens het onderscheid tussen de definitieve productie en de marketing (Rogers, 1995: 
143); maar het hoofdaccent van deze fase ligt overduidelijk op het marketingaspect van 
de commercialisering van de innovatie. De productie is slechts een uitvoerende stap van 
wat grotendeels in de ontwikkelingsfase tot stand is gekomen (eventueel nog aangepast 
aan zaken die uit de testmarkt naar voor kwamen).  
 
Onder het marketingaspect gaan de klassieke vier P’s schuil van Product, Promotie, Prijs 
en Plaats. Met het Product hebben we het over de productie van de innovatie 
(waaronder ook zaken als verpakking, ...); en zoals we reeds eerder duidelijk maakten 
gaat onze aandacht als communicatiewetenschapper vooral uit naar de promotie-P 
(positionering, communicatie). Maar ook andere aspecten zoals de distributie (Plaats), 
prijszetting, omschrijving van doelmarkt en doelstellingen in termen van beoogde 
verkoopcijfers of marktaandeel ... horen onder deze vlag thuis. Volgens Rogers (2003: 
167) worden deze zaken vaak door ‘derden’ verzorgd.  

 

D 
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Hiermee beschreven we het innovatie-ontwikkelingsproces totnogtoe vooral in termen van 
‘stages’ of opeenvolgende fases. Hierboven stelden we reeds dat innovatie-
ontwikkelingsprocessen vaak ook als stage-gate processen omschreven worden. Daarmee 
heeft men het echter ook over ‘gates’ (naast de ‘stages’). Naar analogie met 
productieprocessen doelt men hier op het feit dat tussen elke twee opeenvolgende ‘stages’ 
ook een ‘gate’ als soort van controlefase of kwaliteitscheck zit. In bovenstaande tabel haalden 
we reeds de zes stappen of ‘stages’ van het innovatie-ontwikkelingsproces volgens Cooper 
(1990) aan. Hij werkt dit stappenproces ook als een stage-gate system uit en voorzag een 
vijftal ‘gates’ tussen deze zes fasen. 
 
Figuur: An overview of a Stage-Gate System (Cooper, 1990: 46) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doorgaans omvat een stage-gate proces volgens Cooper vier tot zeven stappen of ‘stages’, 
waarvan de toegang telkens door een gate bewaakt wordt. Deze gates fungeren als 
controlestappen die op basis van een aantal typische deliverables of inputs (marktonderzoek, 
behoeftenonderzoek, ...) de doorstroming naar de volgende stappen en eigenlijk het ganse 
proces controleren. Elke gate wordt ‘bewaakt’ door senior managers die als gatekeeper 
fungeren, maar de klemtoon ligt op het multidisciplinaire of multifunctionele karakter van het 
‘gatekeeping team’ (Cooper, 1990: 46). Net zoals ieder ander innovatie-ontwikkelingsproces 
vangt dit proces ook in de conceptualisering van Cooper met een ‘idee’ aan. Verder worden 
de volgende stappen doorlopen (Cooper, 1990: 52-53): 
 
- Gate 1: Eerste beslissing of idee de moeite waard is om middelen in het project te 

investeren op basis van een aantal ‘must meet’-criteria als differentiërend voordeel, 
haalbaarheid, ... . Financiële criteria komen hier nog niet noodzakelijk aan bod.  

- Stage 1: In de ‘preliminary assessment’-fase checkt men de ‘technical and market merits’ 
van het project. Relatief goedkope fase op basis van literatuuronderzoek, 
focusgroepen, interviews en snelle concepttesten. Doel is een inschatting van 
marktpotentieel, marktgrootte en aanvaarding te bekomen. 

- Gate 2: Tweede screen van het project, maar ditmaal in het licht van de bekomen 
informatie in stage 1, bijkomende ‘should meet’-criteria worden in rekening gebracht: 
reactie van gebruikers ten aanzien van het product, de reactie van verkoopspersoneel, 
alsook een eerste vage berekening van de financiële return. 

- Stage 2: Laatste stap voor eigenlijke productontwikkeling, waarin de aantrekkelijkheid 
van het product moet worden nagegaan vooraleer er sterk in wordt geïnvesteerd, 
alsook de fase waarin het project concreet wordt gedefinieerd. Veel marktonderzoek 

Idea 

Stage 1 : Preliminary Assessment 

Stage 2 : Detailed Investigation 

Stage 3 : Development 

Stage 4 : Testing and Validation 

Stage 5 : Full Production & Launch 
Commercialization 

Gate 1 : initial screen 

Gate 2 : Second screen 

Gate 3 : Decision on Business Case 

Gate 4 : Post-Development Review 

Gate 5 : Pre-commercialization 
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naar behoeften en voorkeuren, maar ook concurrentie-analyse en concept testing. De 
haalbaarheid moet hier concreet worden nagegaan door de behoeften van de 
consumenten in technisch en economisch haalbare oplossingen om te zetten. Vaak 
hoort in deze fase ook een gedetailleerde financiële analyse thuis. 

- Gate 3: Laatste gate voor productontwikkeling. Opnieuw ‘should meet’-criteria 
doorlopen + vastleggen van de doelmarkt, productconcept, positioneringstrategie, 
product benefits en de essentiële en gewenste features. 

- Stage 3: Eigenlijke ontwikkeling van product, marketing en operationele plannen + 
gedetailleerde test, en een update van financiële analyse en wettelijke zaken als 
patenten e.d. 

- Gate 4: De ‘post-development review’ checkt vooral de kwaliteit van de vooruitgang 
van de ontwikkeling en de plannen. 

- Stage 4: De validatie van het volledige project via in-house tests, field trials, pilot 
production, pretest market, test market, revised financial analysis. 

- Gate 5: ‘Pre-Commercialization decision’: vooral op punt zetten van operationele en 
marketingplannen  

- Stage 5: ‘Commercialization’: implementatie van marketing en operationele plannen. 
 
Ongeacht van welk formeel stappenprocess men voor dit innovatie-ontwikkelingsproces 
uitgaat; blijken deze innovatie-onwikkelingsprocessen of stage-gateprocessen in de praktijk 
niet zo goed geïmplementeerd te worden (Cooper, 1994: 7). Het voornaamste probleem van 
de meeste van deze processen is dat ze te bureaucratisch en te strak gefaseerd zijn. Alle fases 
(en gates) moeten doorlopen worden; en overlap tussen fases waarbij een volgende fase 
reeds wordt aangevat vooraleer een vorige beëindigd is, is onmogelijk. Het oponthoud aan 
de verschillende ‘gates’ zorgt vaak ook voor heel wat tijdverlies (Cooper, 1994: 7-8). In een 
poging het innovatie-ontwikkelingsproces toch sneller te doorlopen worden in de praktijk 
vaak stappen overgeslagen (Poiesz, Van Raaij, 2002: 3; Ozer, 1999: 78). In de huidige ICT-
omgeving stellen we immers een toenemende druk vast om dit stappenproces korter te 
maken (Griffin, 1997b: 24). Onder meer onder invloed van de alsmaar korter wordende 
produclevenscyclussen (cf. deel 2), wil men dit innovatie-ontwikkelingsproces op een zo kort 
mogelijke tijdspanne geklaard hebben. Vooral de fases van ‘concept testing’ of ‘test 
marketing’ (Rosen, Schroeder, Purinton, 1996: 6) worden dan overgeslagen. Hierdoor wordt 
ook een deel van het gebruikersinzicht en ‘voeling met de markt’ overgeslagen, wat dan 
weer het risico op falingen verhoogt.  

 
Als oplossing voor deze problemen met de ‘tweede generatie-modellen’ stelt Cooper (1994: 
8) dat een evolutie naar een derde generatie stage-gate processen zich opdringt. Centraal in 
deze derde generatie moet de efficiëntie staan: de reeds effectieve processen van de 2de 
generatie moeten versneld worden. De fundamentele processen van deze derde generatie 
worden door Cooper (1994: 9) samengevat aan de hand van de 4 F’s: 
- Fluidity: het moet een ‘fluid’ en aanpasbaar/flexibel proces zijn, met overlappende 

stages om tot een sneller proces te komen. 
- Fuzzy Gates: waarbij conditionele Go-beslissingen (in plaats van absolute) kunnen 

worden genomen in de ‘gates’, afhankelijk van de situatie. 
- Focused: met ingebouwde ‘prioritization methods’ die de volledige portfolio van 

projecten bekijken in plaats van één project per keer, en waarbij de middelen meer op 
de ‘best bets’ worden ingezet. 

- Flexible: geen rigide stage-gate-systeem. Ieder project is uniek en gaat zijn eigen weg 
door dat ontwikkelingsproces. 

 
Voorlopig moeten we het echter nog doen met de innovatie-ontwikkelingsprocessen van de 
zogenaamde tweede generatie. Cooper (1990: 44) situeert de opkomst van deze tweede 
generatie innovatie-ontwikkelingsprocessen ergens in de jaren ‘80/’90; en parallel met de 
hierboven aangehaalde verschuiving van een push- naar een pull-focus stellen we in die 
periode ook eenzelfde verschuiving vast op het vlak van deze innovatie-
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ontwikkelingsprocessen. Vanaf de jaren ’80 was er inzake innovatie-ontwikkeling een 
duidelijke roep om meer gebruikersinzicht merkbaar in iedere fase van het innovatie-
ontwikkelingsproces (Franke, Von Hippel, 2003: 1200; Kotler, 2002: 378; Carr, 2002: 3; De 
Vos, 2000: 78; Desmet, 2000: 1; Van Dijk, 1999: 75; Cooper, 1999: 115; Surry, 1997: 4; Surry, 
Farquhar, 1996: 2; Frambach, Hillebrand; 1994: 39; Tzokas, Saren, 1992: 76; Cooper, 
Kleinschmidt, 1987b: 181; Burkman, 1987; Hall, Hord, 1987; Crawford, 1984: 85).  

 
‘It will be more cost-effective to better serve heterogeneous customer needs by transferring 

the development of custom products to customers than it will be to follow a more 
conventional approach and attempt to (greatly) increase the number of market segments 

addressed by manufacturer-based innovations’ (Franke, Von Hippel, 2003: 1200). 
 

Binnen de traditionele ‘push’-visie ontstaan innovaties in het laboratorium van de supplier en 
gaat men zich pas achteraf afvragen hoe en aan wie men de innovatie zal gaan aanbieden; 
waardoor de nood aan gebruikersinzicht en de rol van marketing zich pas op het einde van 
dit productontwikkelinsproces manifesteren (Dodgson, Rothwell, 1994: 41; Lucas, Bush, 
1988: 258). Daar waar de de belangrijkste rol in de ontwikkeling van de innovatie in de push-
visie op de schouders van de R&D-afdeling rust, verschuift die met de evolutie naar een pull-
visie naar de schouders van de marketing- en marktonderzoeksafdeling. Dodgson en 
Rothwell (1994: 41) geven het verschil tussen beide visies op productontwikkeling als volgt 
weer:  
 
Figuur: Productontwikkeling bij ‘Technology Push’ (Dodgson & Rothwell, 1994: 41) 
 
 
 
 
 
Figuur: Productontwikkeling bij ‘Demand Pull’ (Dodgson & Rothwell, 1994: 41) 
 
 
 
 
 
Cooper (1999: 116-117) en Cooper en Kleinschmidt (1987b: 181) hebben het over een 
groter belang dat men geleidelijk aan is gaan hechten aan ‘up front activities’, waaronder 
vooral prior-to-launch gebruikersonderzoek begrepen wordt: ‘... extensive market research to 
understand customers’ needs, wants, and preferences, and to gain an insight into what 
constitutes “a better product in the eyes of the customer”’. We zien dit onder andere 
geïllustreerd in het groeiende aantal ‘public experiments’ en ‘pilot tests’ (Leijten, 2001: 149). 
Denken we maar aan de e-VRT of iDTV-experimenten rond digitale televisie in Vlaanderen; of 
de UMTS-testen die in februari 2005 van start gingen in een aantal Belgische steden (cf. deel 
2).  
 
Toch blijven dergelijke vormen van experimenten nog steeds ‘supply-side approaches’ 
waarbij eerst de technologie wordt ontwikkeld en de aandacht dan pas op de gebruiker en 
het gebruik wordt gericht.  
 
Desalniettemin stellen we in de huidige ICT-omgeving vast dat de technologische 
ontwikkelingen (internet, breedband, virtuele realiteit, ...) de gebruiker meer mogelijkheden 
bieden om effectief vanuit een ‘pull-mentaliteit’ innovaties te initiëren (Dahan, Hauser, 2002; 
Franke, Schreier, 2002; Brouwer-Jansse, 1996: 159). Von Hippel (2002: 37) heeft het 
bijvoorbeeld over de trend van ‘innovation by user communities’, zonder dat daar een 
interventie van een ‘manufacturer’ aan te pas komt; en waarbij de ontwikkelde producten 
zelfs in staat zijn de concurrentie met manufacturer-ontwikkelde innovaties aan te gaan. Een 
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mooi voorbeeld van dergelijke ‘user community-developed innovations’ is open source 
software zoals de ‘Apache open source software’ (Von Hippel, 2002: 38), één van de meest 
gebruikte software op web server computers die webpagina’s ‘hosten’ (Franke, Von Hippel, 
2003: 1200). Oorspronkelijk werd deze software ontwikkeld door ene Rob McCool die de 
broncode ontwikkelde en op het internet plaatste zodat anderen die konden downloaden, 
aanpassen, … . Samen met acht van de ‘adopters’ van deze broncode werd die op punt gezet 
en groeide die uit tot de op vandaag nog steeds zeer succesvolle Apache software. In 
navolging van Von Hippel’s overtuiging dat ‘lead users’ noodzakelijk zijn om innovaties echt 
op maat van de gebruiker te maken (Van Der Heijden, 2006-01-30), vonden we ook bij 
Philips recentelijk een voorbeeld van de manier waarop van technologische ontwikkelingen 
op het vlak van het internet gebruik gemaakt wordt om meer innovaties vanuit een 
gebruikersgecentreerde of pull-instelling te initiëren. In 2006 startte Philips immers met zijn 
website www.leadusers.nl 
met de bedoeling ‘met lead 
users naar bestaande 
gebruiken te kijken, en de 
nadelen die zij daarbij 
ervaren te analyseren, om 
zo te onderzoeken welke 
nieuwe, innovatieve 
productoplossingen een 
betere invulling aan hun 
behoefte zouden kunnen 
geven’  (cfr. website). Een 
eerste onderzoek betrof 
videotelefonie. 
 
Anderen hebben het over ‘user-centred design’-methodes waarbij de ontwikkeling van 
bijvoorbeeld ‘interfaces’ in sterke mate op gebruikersinput gebaseerd wordt (Brouwer-Jansse, 
1996: 149); terwijl nog anderen (Franke, Shreier, 2002; Dahan, Hauser, 2002; Dahan, 
Srinivasan, 2000) er van overtuigd zijn dat de technologische vooruitgang het zelfs mogelijk 
maakt om via zgn. ‘toolkits for user innovation and design’ innovatie-ontwikkeling volledig 
aan de gebruiker uit te besteden (Franke, Von Hippel, 2003: 1199). We denken dan in de 
eerste plaats aan een aantal ‘web-based consumer input’-methoden die elk hun specifieke 
toepassing kennen in de verschillende fasen van het innovatie-ontwikkelingsproces. Vroeg in 
dat proces kan bijvoorbeeld een beroep gedaan worden op ‘Fast Polyhedral Adaptive 
Conjoint Estimation’ waarbij op basis van algoritmen en simulaties de belangrijkste features 
worden bloot gelegd aan de hand van een beperkt aantal vragen. De interactieve aard van 
het internet maakt dat gebruikers via ‘User design’ hun eigen producten kunnen gaan 
‘designen’. Later in dat proces - wanneer de fases van pretesting en testing er aan komen - 
kan ‘Virtual Concept Testing’ (het testen van producten zonder dat ze echt fysisch gebouwd 
of ontwikkeld hoeven te worden) helpen om de meest veelbelovende productconcepten te 
distilleren (Dahan, Hauser, 2002: 332). Omdat er bij de gebruiker toch steeds een verschil in 
bereidheid/motivatie en technische kennis zal zijn om aan een dergelijke innovatie-
ontwikkeling mee te werken, maken de auteurs (Franke, Schreier, 2002: 225) een 
onderscheid tussen twee manieren van werken met deze toolkit. Ten eerste, de high-end-
toolkits, die een hoge bewegingsvrijheid aan de gebruiker toekennen, en het potentieel 
hebben compleet nieuwe en radicale innovaties op te leveren (Ibid.: 228). Ten tweede, de 
low-end-toolkits, die eerder door de ‘minder gemotiveerde en onderlegde gebruiker’ kunnen 
gebruikt worden om mature markten verder optimaal te gaan bewerken. Deze low-end-
toolkits leveren dan incrementele innovaties en aanpassingen aan bestaande producten op 
(Ibid.: 229). 
 
 

http://www.leadusers.nl/


Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 
 

 
Deel 3: Adoptie en Diffusie van ICT-innovaties: de theorie 

290 

De middenweg van het interactionisme 
 

arallel met de dualiteit inzake het theoretische kader voor het bestuderen van 
innovatiediffusie; kenmerken dus ook dit push/pull-debat en het innovatie-

ontwikkelingsproces zich door een verschuiving van het ene extreem (push) naar het andere 
(pull). Maar net zoals bij de ‘theoretische dualiteit’, lijkt de praktijk zich ook hier het best te 
weerspiegelen in de middenweg van het interactionisme. Technologische innovaties zijn met 
andere woorden ‘the result of both technological invention and marketing insight’ (Brown, 
1992: 65). 
 
Met dit interactionisme doelen we op een evolutie in het denken die weg beweegt van de 
eenvoudige, lineaire en universalistische modellen in de richting van meer complexe multi-
level en multi-dimensionele modellen. Leijten (2001: 54) heeft het zelfs over de ‘collapse of 
the classical linear model of innovations’. Gedurende lange tijd werd innovatie vooral als een 
een technologisch fenomeen beschouwd (push). Pas vanaf de jaren ’80 werd de centraliteit 
van de technologie vervangen door een grotere focus op de markt (pull). De overgang van 
push naar pull werd (wordt) hierbij teveel als een of/of-situatie voorgesteld (Rickards, 2003: 
1095); als een situatie waarin push door pull vervangen werd. Hierdoor werd voorbij gegaan 
aan het feit dat innovaties in werkelijkheid meer en meer onder invloed van beiden ontstaan: 
zowel marktinvloeden als onder invloed van de technologie. Contingentietheorieën die hier 
mee rekening houden, winnen daarom alsmaar meer aan terrein (Rickards, 2003: 1095). De 
eenvoudige, lineaire push- en pull-modellen zijn dan de modellen van de eerste en tweede 
generatie. Het contingentiedenken deed reeds in de jaren ’80 zijn intrede, maar evolueerde 
sedert de jaren ’90 reeds van een derde naar een vierde en zelfs vijfde generatie (Rothwell, 
1992, in Dodgson, 2000: 42). 
 
Figuur: Het innovatieproces: vijf generaties (Rothwell, 1992, in Dodgson, 2000: 42) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zonder daarbij in verschillende generaties van contingentiedenken te redeneren, is het in 
ieder geval duidelijk dat de werkelijkheid zich het best laat vatten in een soort van gulden 
middenweg tussen push en pull (Bouwman et al., 2002: 45; Crawford, Di Benedetto, 2000: 
51; Punie, 2000: 41; Ottum, Moore, 1997: 258-259; Burger, 1994: 133). Aangezien deze 
middenweg zich - in tegenstelling tot de push- en pull-visies - niet kenmerkt door een 
overdreven nadruk op ofwel marketing ofwel R&D, maar door een uitgebalanceerde 

P 

First generation 
Technology Push: Simple linear sequential process. Emphasis on R&D. The market is a receptacle for the 
fruits of R&D. 
 
Second generation 
Need Pull: Simple linear sequential process. Emphasis on marketing. The market is the source of ideas for 
directing R&D. R&D has a reactive role. 
 
Third generation 
Coupling model. Sequential, but with feedback loops. Push or pull or push-pull combinations. R&D and 
marketing more in balance. Emphasis on integration at the R&D/marketing interface. 
 
Fourth generation 
Integrated model: parallel development with integrated development teams. Strong upstream supplier 
linkages. Close coupling with leading-edge customers. Emphasis on integration between R&D and 
manufacturing (design for makeability). Horizontal collaboration (joint ventures etc.) 
 
Fifth generation 
Systems integration and networking model (SIN): Fully integrated parallel development. Use of expert 
systems and simulation modelling in R&D. Strong linkages with leading-edge customers (customer focus at 
the forefront of the strategy). Strategic integration with primary suppliers including development of new 
products and linked CAD systems. Horizontal linkages, including joint ventures, collaborative research 
groupings, collaborative marketing arrangements, etc. Emphasis on corporate flexibility and speed of 
development (time-based strategy). Increased focus on quality and non-price factors. 
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integratie en wisselwerking tussen beide, kunnen we deze middenweg ook de 
interactionistische visie noemen. Een visie die we onder meer in onderstaand model van 
Frambach (1993: 35) herkennen. Dit model werd weliswaar voor een business-to-business-
context geformuleerd, maar kan naar onze mening ook perfect voor een residentiële context 
gelden. Het wijst in ieder geval op de noodzaak van deze interactie of ‘matching’ om de 
technologie zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de afnemer.  
 
Figuur: Technology push en market pull (Frambach, 1993: 35; Bouwman et al., 2002: 97) 
 
 
 TECHNOLOGY PUSH      MARKET PULL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanbiederszijde      Afnemerszijde 
 
Een push-strategie lijkt dus niet de ideale strategie te zijn, omdat ontwikkelaars nu eenmaal 
weinig voeling hebben met de ware consumentenbehoeften, en de waarde van de door 
hen ontwikkelde technologische hoogstandjes daarom niet altijd even duidelijk is voor de 
gebruiker. Aan de andere kant mag consumenteninzicht en gebruikersinput (pull) ook niet 
de enige input zijn voor innovatie-ontwikkeling. Gebruikers hebben immers een beperkt 
inbeeldingsvermogen en veel nieuwe technologieën bieden immers een voldoening voor 
behoeften die consumenten/gebruikers niet kunnen begrijpen of waar men tenminste geen 
uiting aan kan geven, zolang men het zelf niet ervaren heeft (Burger, 1994: 137). De 
optimale strategie lijkt daarom die van het interactionisme te zijn. Een push-visie en een puur 
technologisch gedreven uitvinding is vaak nog noodzakelijk om tot echte innovaties te 
komen, maar (continu, cyclisch) bijkomend gebruikersinzicht blijft noodzakelijk om de 
innovatie succesvol te commercialiseren en aan te passen aan de gebruikersbehoeften 
(Bouwman et al., 2000: 75; Crawford, Di Benedetto, 2000: 24; Brown, 1992: 65-66). Naast de 
technologie-push, moet iedere fase van het ontwikkelingsproces de noden en behoeften van 
de gebruiker centraal stellen (Jankowski, Hanssen, 1997: 15-16). Zonder impulsen uit 
fundamenteel onderzoek zouden er geen technologische ontwikkelingen zijn, maar in de 
vertaling naar het toepassingsdomein dient continu rekening gehouden te worden met 
gebruikersinput.  
 
 
Verwaarlozing van de ‘launch’- of commercialiseringsfase 
 

arketing mag dan wel als integraal deel aan het innovatie-ontwikkelingsproces zijn 
toegevoegd in de tweede generatie innovatie-ontwikkelingsprocessen (cf. supra); de 

uitwerking van deze stap liet echter wel nog soms te wensen over. Afhankelijk van de 
invalshoek wordt deze ‘launch-fase’ vaak verwaarloosd omdat ze ofwel het eindpunt, ofwel 
het beginpunt is van het bestudeerde proces. Voor diffusie-onderzoek is de introductie 
bijvoorbeeld vaak het beginpunt, terwijl het vanuit traditioneel NPD-standpunt vaak de 
laatste fase is van het procs. In de innovatie-ontwikkelingsprocesconceptualisering van 
Dahan en Srinivasan (2000: 101) zien we dit bijvoorbeeld geïllustreerd. De omschrijving van 
de launch-fase als ‘manufacture and market the chosen product’ maakt duidelijk dat de 
marketing of introductiestrategie vaak als een ‘aanhangsel’ van de definitieve ontwikkeling 
van het product wordt beschouwd. Te vaak wordt het einde van het innovatie-
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ontwikkelingsproces beschouwd als het punt waarop de innovatie fysisch afgewerkt en 
ontwikkeld is. De ‘marketing’ wordt dan vaak als een ‘aanhangsel’ aan het NPD-proces 
toegevoegd, zonder daar dieper op in te gaan. Voor Dahan en Srinivasan (2000: 101) komt 
de launch-fase in eerste instantie neer op de productie van de innovatie, en de marketing 
komt daar in laatste instantie bij als iets wat zichzelf wel uitwijst. Maar een technologisch 
superieure technologie die alle fasen van de productontwikkeling perfect heeft doorlopen, 
kan nog steeds mislukken omwille van een ‘poor launch’ (Lee, O’Connor, 2003: 6). Zoals we 
ook in onze bovenstaande conceptualisering van het NPD-proces duidelijk maakten, zijn wij 
er van overtuigd dat het ontwikkelings- of productieproces en de 
marketing/commercialisering echter twee aparte fasen zijn. De laatste fase van launch- en 
commercialisering dient als een volwaardige fase te worden beschouwd.  
 
De introductie van innovaties of nieuwe producten is de duurste stap in het 
ontwikkelingsproces van nieuwe producten, maar ondanks zijn belang, zijn prijskaartje en 
risico’s blijft ‘product launch’ of de introductie(strategie) een relatief ‘onder-onderzocht’ 
aspect in literatuur (Di Benedetto, 1999: 530; Davies, Brush, 1997: 1-2). Recent nog, 
beklemtoonde Di Benedetto dit nog eens in zijn keynote speach op het 11de IPDM-congres 
(Dublin, juni 2004): binnen de ondertussen gigantische hoeveelheid NPD-onderzoek en -
literatuur blijft er volgens hem echter nog één hiaat dat totnogtoe onderbelicht en 
onderonderzocht is gebleven, nl. de ‘launch’ (2004-06-22). Ook Easingwood en Koustelos 
(2000: 61) stelden eerder dat ‘Although the launch strategy is critical, this stage is largely 
neglected in the business press and academic literature on high-tech marketing’. Binnen het 
bestek van deze verhandeling is het dan ook onze bedoeling daar dieper op in te gaan en 
zelfs met een blauwdruk te eindigen van een strategie voor de introductie van nieuwe 
informatie- en communicatietechnologieën (cf. deel 6). 
 
Bij wijze van besluit stellen we ook op het vlak van innovatie-ontwikkeling een duidelijke 
nood aan meer gebruikersinzicht vast, maar dan eerder vanuit een interactionistische 
invalshoek. Naast de ‘technology push’ die noodzakelijk blijft om tot echt vernieuwende 
innovaties te komen, dient iedere fase van het innovatie-ontwikkelingsproces ook in 
voldoende mate aan gebruikersinzicht gekoppeld te zijn. Dit geldt niet in het minst voor de 
laatste fase van het innovatie-ontwikkelingsproces: de effectieve ‘launch’ of 
commercialisering van de ICT-innovatie. Het is niet omdat een innovatie ontwikkeld is op 
basis van een perfecte push/pull-synergie dat die daarom ook garant staat voor succes. Om 
tot dat succes te komen is ook een grondige, op voldoende gebruikersinzicht gebaseerde 
introductiestrategie nodig. En precies deze fase is in de literatuur nog teveel onderbelicht 
gebleven. In het verdere verloop van deze scriptie is het dan ook onze bedoeling een 
bijdrage te leveren om in de toekomst op een betere manier het nodige gebruikersinzicht te 
verwerven om dit NPD-proces en vooral de launch-fase in dit proces te ondersteunen. In het 
zesde deel gaan we dieper in op de manier waarop dit inzicht het best geïmplementeerd 
wordt in deze launch of introductiestrategie. 
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Net als bij het theoretische kader stellen we binnen het Push/Pull-debat, na een evolutie van 
het ene naar het andere extreem, een evolutie of convergentie naar een soort van 
interactionistische middenweg vast. Innovatie-ontwikkeling en -introductie moet 
ontegensprekelijk op meer en voldoende gebruikersinzicht gebaseerd zijn, maar er moet 
over gewaakt worden dat de pull-mentaliteit ook niet zo zwaar gaat doorwegen dat het een 
‘vloek’ wordt (Gilmore, Pine, 1997: 91). Onder meer omwille van de beperkte capaciteit van 
de gebruiker om als input voor innovatie-ontwikkeling te fungeren, zijn wij er van overtuigd 
dat innovatie-ontwikkeling het best start vanuit een push-mentaliteit. Pas wanneer er vanuit 
die mentaliteit verschillende ideeën, opportuniteiten en concepten zijn ontwikkeld, wordt 
het belangrijk in elk van de volgende fasen van het innovatie-ontwikkelingsproces 
voldoende gebruikersinzicht te integreren. 
 
Aangezien er met betrekking tot de fasering van dat proces heel wat inconsistentie bestond, 
gingen wij van een eigen afbakening en fasering uit voor dat proces. Het innovatie-
ontwikkelingsproces slaat voor ons op het proces tot en met de ‘launch’ of effectieve 
introductie van de innovatie. We onderscheiden daarbij een proces van een zestal fasen. Dit 
proces begint met een fase van ‘opportuniteitsidentificatie’ en eindigt met de effectieve 
introductie van de innovatie. Tussenin liggen de fasen van conceptontwikkeling, 
conceptevaluatie en productontwikkeling die samen de ruimere R&D-fase uitmaken, en de 
testmarkt-fase. Vooral voor de laatste fase van de ‘launch’ dringt een verdere uitwerking zich 
dringend op. 
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3.6. Algemene conclusie  

a een situerend hoofdstuk waarin we (vanuit een praktijk-invalshoek) de veranderde 
ICT-omgeving schetsten en op de nood aan accurater gebruikersinzicht en efficiëntere 

introductiestrategieën wezen; ging het met ‘deel 3’ om een tweede situerende hoofdstuk 
waarin we vanuit theoretische invalshoek het kader voor deze scriptie schetsen. Ook dit deel 
doet ons de toegenomen nood aan gebruikersgecentreerde inzichtsverwerving en 
introductiestrategieën vaststellen.  
 
Algemeen theoretisch kader:  
‘Adoption diffusion’ vs ‘Use Diffusion’ en het diffusionisme als uitgangpunt 
 

oor de toelichting van het theoretisch kader gingen we uit van de klassieke tweedeling 
van ‘het diffusionisme’ vs. ‘de SST-stroming’: twee theoretische stromingen van dewelke 

de unidirectionele deterministische ingesteldheid respectievelijk getypeerd wordt als 
‘technology shapes society’ en ‘society shapes technology’. Het diffusionisme kenmerkt zich 
door een technologisch determinisme, terwijl de SST-traditie zich door een sterk 
maatschappelijk determinisme kenmerkt. Het diffusionisme domineerde tot de jaren ’80 en 
werd om verschillende redenen bekritiseerd (cf. supra). Vooral de kritiek omwille van het 
gebrek aan aandacht voor de sociale gebruiks- en gebruikerscontext leidde vanaf de jaren 
’80 tot de opkomst van de SST-stroming; waarbinnen het domesticatieperspectief de 
voornaamste strekking is. In de recente ICT-omgeving (vanaf jaren ’90) stellen we echter ook 
de opkomst van een interactionistische middenweg vast. Alsmaar meer auteurs scharen zich 
achter een meer gematigde stelling om het innovatie- en diffusieproces te bestuderen en te 
beschrijven. Zij beschouwen innovatie eerder als de resultante van een wederzijds 
beïnvloedingsproces en een continue wisselwerking tussen technologische en sociale 
krachten, dan als het resultaat van een unidirectioneel en deterministisch 
beïnvloedingsproces. 
 

‘If diffusion scholars could more adequately see an innovation through the eyes of their 
respondents, including why the innovation was adopted or rejected, diffusion research 

would be in a better position to shed the pro-innovation bias of the past’ (Rogers, 2003: 116) 
 
Zowel de evolutie naar SST, als de evolutie naar een meer interactionistische visie, maken 
duidelijk dat de gebruiker en zijn sociale gebruikerscontext een alsmaar prominenter plaats 
innemen in de theorievorming rond innovatie- en diffusieprocessen. Deze evoluties maken 
ook duidelijk dat men op basis van het traditionele diffusionisme niet meer de pretentie kan 
en mag hebben om het ganse innovatie- en diffusieproces te willen verklaren en bestuderen. 
Het diffusionisme heeft zeker zijn tekortkomingen, maar het zou foutief zijn het SST-
perspectief als een alternatief voor het diffusionisme te beschouwen. Integendeel, het is 
belangrijk om een duidelijk onderscheid tussen beide strekkingen te behouden, en hen als 
complementaire perspectieven te benaderen. Aan de hand van het ‘adoption diffusion’/’use 
diffusion’-onderscheid maakten we duidelijk dat het speelveld van het diffusionisme het best 
kan worden afgelijnd tot dat van de ‘adoption diffusion’ en dat het domesticatieperspectief 
het ‘use diffusion’-speelveld omvat. De aanvullende aard van de perspectieven vatten we als 
volgt samen: daar waar de focus van een eerste SST-perspectief, het ‘sociaalconstructivisme’, 
stopt aan de deur van de gebruiker, opent het ‘diffusionisme’ deze deur met betrekking tot 
de adoptie en de adoptiebeslissing, om die dan weer te sluiten op het vlak van gebruik en 
toe-eigening. Dit laatste vormt dan het domein van het ‘domesticatieperspectief’.  
 
Dit onderscheid wordt echter niet altijd even duidelijk gemaakt. Velen plaatsen het 
diffusionisme en het SST/domesticatieperspectief zelfs lijnrecht tegenover elkaar als 
concurrerende invalshoeken voor eenzelfde studieterrein. De oorzaak hiervoor ligt wellicht in 
de manier waarop het diffusionisme met de kritiek om ging en in de loop der jaren 
aanpassingen en uitbreidingen in zijn theorie integreerde. Omwille van de kritiek op het ‘niet 
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of te weinig rekening houden met de socioculturele gebruikerscontext’ legde Rogers vanaf 
de jaren ’80 bijvoorbeeld meer klemtoon op de ‘re-invention’-idee, of werd de fasering van 
het adoptiebeslissingsproces uitgebreid naar een fasering die ook een ‘post-adoption’-focus 
kende. Deze aanvullingen volstonden echter niet, en maakten het diffusionisme nog 
vatbaarder voor meer kritiek. Aanvankelijk was het diffusionisme een strekking die het proces 
tot en met de adoptiebeslissing bestudeerde, en daar was het naar onze mening ook beter 
bij gebleven. Als reactie op de kritiek had men beter meteen duidelijker de lijnen voor het 
diffusionisme uitgezet. Het diffusionisme had en heeft nog steeds een grote waarde in het 
verklaren van het pre-adoptiebeslissingsproces en het verklaren van de diffusie van 
adoptiebeslissingen; en dat moet naar onze mening de duidelijk afgebakende focus van het 
diffusionisme zijn. Voor een bestudering van post-adoptie-processen moet dan naar een 
ander theoretisch kader gegrepen worden (SST).  
 
Aangezien we onze focus voornamelijk afbakenden tot de adoptiebeslissing en het 
voorspellen van die adoptiebeslissingen, baseren wij ons vooral op het diffusionisme en 
adoptiediffusie-raamwerk als theoretische achtergrond. Vandaar dat ‘het gebruik van de 
innovatie’ voor ons ook geen criterium was bij de afbakening van het adoptie-begrip. Enkel 
de aanschaf volstaat om van adoptie te spreken (cf. supra). Diffusie is dan voor ons louter de 
verspreiding van adoptiebeslissingen doorheen de tijd binnen een bepaald sociaal systeem.  
 
 
Het ‘ruimere’ Push/Pull-debat en het innovatie-ontwikkelingsproces 
 

et zoals we voor de theorievorming een evolutie naar een soort van middenweg 
vaststellen, stellen we ook in het ruimere Push/Pull-debat een dergelijke convergentie 

vast naar een soort van minder extreme middenweg. Na de technologisch deterministische 
push-overtuiging, is de gebruikersgecentreerde pull-benadering vanaf de jaren ’80 meer 
terrein gaan winnen; maar ook van deze ‘gebruiker’ mag niet alle heil verwacht worden. 
Cahill, Thach en Warshawsky (1994: 337) hebben het zelfs over een ‘...almost complete 
resistance to a customer-need orientation as an organizing principle for new product 
development and marketing in high technology’. 
 
Ook die gebruiker heeft immers zijn beperkingen: ‘you can’t ask users what they want in 
high-tech, they don’t know’ (Cahill, Thach, Warshawsky, 1994: 341) en ‘user insights into 
new product needs and potential solutions are constrained by their real-world experience’ 
(Fuchs, 1997: 309). Gebruikersbehoeften alleen, zijn daarom vaak slechte raadgevers om 
innovaties te ontwikkelen (Poiesz, Van Raaij, 2002: 8). Meer en meer auteurs zijn er van 
overtuigd dat de toekomst in een soort van ‘gulden middenweg’ tussen de push- en pull-
extremen ligt. Een push-visie en een puur technologisch gedreven uitvinding is vaak nog 
noodzakelijk om tot echte innovaties te komen, maar continu en cyclisch bijkomend 
gebruikersinzicht blijft noodzakelijk om de innovatie succesvol te commercialiseren en aan te 
passen aan de gebruikersbehoeften (Bouwman et al., 2000: 75; Crawford, Di Benedetto, 
2000: 24; Brown, 1992: 65-66).  
 
Ongeacht het nu om een meer extreme pull-benadering of meer gematigde 
interactionistische benadering gaat, is het in ieder geval duidelijk dat de gebruiker 
nadrukkelijker op het voorplan is komen te staan, en dat er een groter belang gehecht wordt 
aan het verwerven van gebruikersinzicht (Moore, 1999b: 60; Crawford, Di Benedetto, 2000: 
53; Dejonghe, De Bens, 2004: 34-35; Haddon, 2004: 3; De Vos, 2000: 66-67; Fuchs, 1997: 
309; Franke, Von Hippel, 2003: 1212; Sowter, 2000: 51; Franke, Schreier, 2000: 226).  
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‘The success of technology cannot depend on technology-driven development strategies, 
whereby more technically advanced products are thought to guarantee their own market. 

Instead, the realignment of producer-user relations will involve nothing short of institutional 
range. ICT suppliers will need to reorganize in ways that enable them to perform user 

communities more in tune with the ways in which users identify themselves. For example, 
they might introduce better mechanisms for helping producers to gain more informed 

conceptions of their users’ (Woolgar, 1996: 101). 
 
Chandy (2001: 15) stelde deze centraliteit van gebruiker en gebruikersinzicht in het ganse 
innovatieproces voor aan de hand van de ‘roadmap for navigating the adoption life cycle’: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Binnen het ruimere ‘push/pull’-debat situeren we ook het innovatie-ontwikkelingsproces. 
Daar waar het ‘push/pull’-debat zowel op de ‘prior-to-launch’- als de ‘post-launch’-fases 
betrekking heeft, bakenden wij het innovatie-ontwikkelingsproces af tot het ‘voortracé’ dat 
eindigt met de effectieve introductie van de innovatie. Concreet onderscheidden we een 
zestal fases in dat proces. Na de eerste fase van opportuniteitsidentificatie volgt de R&D-fase 
waarin we achtereenvolgens conceptontwikkeling, conceptevaluatie en 
productontwikkeling hebben. In ideale omstandigheden wordt het ontwikkelde product ook 
nog in een testmarkt getest vooraleer op grote schaal geïntroduceerd te worden.  
 

Prior-to-Launch Launch Post-Launch 
Opportuniteits-

identificatie 
Concept-

ontwikkeling 
Concept-
evaluatie 

Ontwikkeling Testmarkt Introductie Adoptie-
diffusie 

Gebruiks-
diffusie 

  
Als we hierbij ook rekening houden met de soms lange incubatietijden moeten we in de 
‘post-launch’-periode ook een extra fase inlassen. In de praktijk zit immers soms een lange 
periode vervat tussen ontwikkeling en introductie van de innovatie en de eigenlijke ‘take-off’. 
 

Prior-to-launch Launch Post-Launch 
Opportuniteits-

identificatie 
Concept-

ontwikkeling 
Concept-
evaluatie 

Ontwikkeling Testmarkt Introductie Incubatie-
periode 

Adoptie-
diffusie 

Gebruiks-
diffusie 

 
Deze incubatieperiode kan ook als een deel van de diffusiecurve worden beschouwd; meer 
specifiek als een lange platte staart aan de linkerkant van de curve die de lange trage 
adoptieperiode weergeeft. Maar een aanpassing van het traditionele klokvormige 
diffusiepatroon drong zich ook omwille van andere redenen op ... 
 

Envisioning 
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Realization 
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Advocacy 
Build loyal customer 
base and emotional 
connection with the 
brand. Cement 
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Aanpassing diffusiepatroon: Doelstelling 1.A 
 

e keuze voor het diffusionisme als kader betekent echter niet dat we dat diffusionisme 
en zijn assumpties ook blindelings overnemen. Deel 2 leerde ons immers dat de ICT-

omgeving sedert het ontstaan van het diffusionisme grondig veranderd is. En ook de kritiek 
op het diffusionisme leert dat er vraagtekens kunnen worden geplaatst bij heel wat van die 
assumpties (klokvormig diffusiepatroon, profielen, determinanten, ...). Hierdoor stelden wij 
ons tot doel na te gaan wat deze diffusionistische assumpties nog waard zijn in de huidige 
ICT-omgeving. Binnen het bestek van dit derde deel gingen we vooral in op de assumpties 
omtrent de voorstelling van het diffusiepatroon aan de hand van de klokvormige curve. De 
waarde van de profiel- en determinantenassumpties komt in de volgende hoofdstukken aan 
bod.  
 

“It’s an all too familiar story. A significant new product is about to be introduced. It’s 
technologically innovative, it meets a clear market need and, best of all, it leapfrogs the 

competition. During the final development stages top management becomes increasingly 
convinced that this could be the make-or-break product that comes along once in a 

generation. The whole company is geared for the launch. Feedback from test placements is 
phenomenal; initial reviews in the trade press are little short of ecstatic. With all the 

customary hoopla and hyperbole the product is introduced in the sales force. During the 
next few weeks everyone holds their breath waiting for reaction from customers. Salespeople 
report great initial enthusiasm from the marketplace and, with a sigh of relief, management 
begins to wonder whether the early sales projections that seemed so ambitious before the 

launch should now be revised upwards. Then a curious thing happens … . Customer 
enthusiasm evaporates. The expected sales don’t materialize. Excuses give way to panic and 

the dark rumour begins. Maybe it isn’t such a fine product after all; marketing hasn’t 
positioned it properly or the sales force is incompetent. There are plenty of candidates to take 
the blame but the fact is nobody has a clue why a product with such a great promise seems 

to be struggling for its life. What is going wrong?” (Rackham, 1998: 202) 
 
In heel wat gevallen wordt nog steeds van het traditionele klokvormige diffusionistische 
adoptie- en diffusiepatroon uitgegaan (Lennstrand, 1998a: 6), maar de confrontatie van de 
theorie met de praktijk leert dat dit patroon zich niet altijd even duidelijk meer manifesteert. 
In deel 2 hadden we het reeds over het toenemende aantal innovaties dat faalt en het 
traditionele klokvormige diffusiepatroon verre van volledig doorloopt. Na de adoptie door 
een deel innovators en early adopters lijkt de adoptie voor heel wat innovaties te stokken, en 
worden heel veel technologieën na een eerste adoptiepiek met een plotse terugval 
geconfronteerd. Afhankelijk van de bron wordt dit fenomeen als ‘the chasm’, ‘the ravine’ of 
‘the saddle’ omschreven, maar in elk van die situaties is duidelijk dat discontinue 
diffusiepatronen in de praktijk meer regel dan uitzondering zijn; en dat een aanpassing van 
de traditionele voorstelling van het adoptiepatroon zich opdrong.  

D 
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De belangrijkste aanpassing is de flexibele incorporatie van de ‘chasm’: na een eerste snelle 
adoptiepiek door enthousiastelingen worden heel wat ICT-innovaties met een terugval in het 
diffusiepatroon geconfronteerd. Niet alle innovaties slagen er ook in deze neerwaartse trend 
opnieuw in een opwaartse om te buigen en de volgende piek van massamarkt-adoptie te 
bereiken. In plaats van de traditionele klokvormige of ‘single peaked’ voorstelling van het 
diffusiepatroon, pleiten we daarom voor een ‘double peaked’ patroon als een meer adequate 
weerspiegeling van de praktijk. We benadrukken de flexibiliteit waarmee deze terugval dient 
geïnterpreteerd te worden, aangezien die zich niet altijd en ook in een steeds verschillende 
mate manifesteert. In sommige gevallen zullen er ook meerdere pieken te onderscheiden 
vallen.  
 
Naast de flexibeler incorporatie van de discontinuïteit in het diffusiepatroon, pleiten we ook 
voor een voorstelling waarin van een minder strikte procentuele verdeling van segmenten 
wordt uitgegaan, en waarin niet wordt verondersteld dat 100% van de populatie zich ook 
automatisch onder de curve bevindt. In verband met dit laatste hebben we het over een 
zesde segment van ‘out of potentials’ (OOP) bij wie de innovatie nooit enige interesse of 
adoptiepotentieel zal opwekken. Met deze aanpassingen hopen we de diffusiepraktijk in de 
hedendaagse ICT-omgeving beter te weerspiegelen, en hopen we ook tegemoet te komen 
aan een aantal punten van kritiek op de traditionele diffusionistische voorstellingsvorm van 
het diffusiepatroon. Aan de lineair-deterministische kritiek hopen we tegemoet te komen met 
de incorporatie van discontinuïteit; met het OOP-segment trachten we beter rekening te 
houden met verwerping en hopen we ook los te komen van de vaste segmentgroottes en 
assumptie dat een volledige populatie adoptiepotentieel heeft. 
 
Met deze aanpassing van het diffusiepatroon leveren we dan ook een eerste deel van het 
antwoord op de vraag in welke mate het diffusionisme in voldoende mate mee is 
geëvolueerd met de praktijk (doelstelling 1.A). Als voorlopige deelconclusie kunnen we 
stellen dat het diffusionisme zeker kan worden aangepast aan de praktijk van de 
hedendaagse ICT-omgeving. Alleen al op het vlak van de voorstelling aan de hand van het 
klokvormige diffusiepatroon, kwamen we tot de vaststelling dat de praktijk zich beter 
weerspiegelt in een minder misleidende voorstelling aan de hand van een ‘double peaked’ 
adoptiepatroon (in plaats van het ‘smooth and single-peaked adoption pattern’). Hierbij is de 
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eerste piek van earlier adopters voor de meeste innovaties vrij snel een feit, maar zeker geen 
garantie op een automatische doorstroom naar de tweede piek van massamarktadoptie. 
 
 
Ook op basis van de theorie concluderen we tot een nood aan meer gebruikersinzicht en 
betere introductiestrategieën 
 

aast de evolutie naar SST en interactionisme, en van push naar pull; leerden we ook uit 
het (veranderde) diffusiepatroon en het innovatie-ontwikkelingsproces dat een 

accurater gebruikersinzicht en efficiëntere introductiestrategieën ook in dit derde deel 
nadrukkelijk naar voor kwamen als voorwaarde voor een succesvolle innovatie-ontwikkeling 
en diffusie.  
 
Met betrekking tot de nood aan gebruikersinzicht in functie van innovatie-ontwikkeling 
formuleerde Veryzer (1998: 136) dat als volgt: ‘By understanding the key factors that affect 
customers’ evaluations of a new product, a project team improves its chances of making the 
right decisions throughout the design and development effort’ (Veryzer, 1998: 136). Op basis 
van de conceptualisering van het innovatie-ontwikkelingsproces, kunnen we deze continue 
nood aan gebruikersinzicht als volgt weergeven:  
 

Prior-to-Launch Launch Post-Launch 
R&D Adoptie-

diffusie 
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diffusie 
Opportuniteits-
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Concept-

ontwikkeling 
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Iedere pijl symboliseert dan een moment waarop gebruikersinzicht noodzakelijk is. Aan het 
begin van het innovatie-ontwikkelingsproces plaatsen we geen pijl, omdat we de mening zijn 
toegedaan dat de ideëengeneratie nog steeds het best begint vanuit een technologisch 
deterministische push-ingesteldheid omtrent wat technologisch mogelijk is135. Pas wanneer 
deze push-voorzet gegeven is, kan (op een interactionistische manier) voldoende op de 
gebruiker vertrouwd worden om na te gaan welke van deze ideeën de moeite lonen om 
verder uit te werken (en in te investeren); en welke ideeën effectief potentieel hebben. 
Daarom is er na de eerste fase van ideeën-ontwikkeling en opportuniteitsidentificatie reeds 
gebruikersinzicht nodig om dit af te toetsen. Ook na elk van de andere fasen in dit voortracé 
is deze aftoetsing noodzakelijk, net zoals deze monitoring ook ‘post-launch’ nodig blijft om de 
nodige voeling te behouden en te kunnen inspelen op eventuele re-inventions, 
ontevredenheden van de eerste adopters, etc ... Ook omdat adoptiepotentieel geen 
constante, maar een dynamisch gegeven is (Parker, 1994: 355), zijn gecontinueerde post-
launch metingen noodzakelijk. 
 
Met betrekking tot de nood aan betere introductiestrategieën verwijzen we in eerste 
instantie naar het ‘aangepaste diffusiepatroon’ en het ‘chasm’-concept, en de daaraan 
gerelateerde uitdaging om die chasm zo snel mogelijk te overbruggen aan de hand van de 
gepaste marketingstrategie: ‘the key is to understand what it will take to close the gap 
between the visionary’s expectations and the early majority’s expectations, and to deliver on 
the early majority requirements at the right time. The goal is not to be the first in the absolute 
sense, but to be the first with the product that finally unlocks the mega-market’ (Lambert, 
Slater, 1999: 433). Maar ook uit de fasering van het adoptiebeslissingproces stelden we onder 
meer de nood vast aan een graduele strategie met een gesegmenteerde aanpassing van 

                                                      
135 Zeker voor radicale innovaties is de gebruiker niet in staat om als bron van innovatie te fungeren omdat hij 
onvoldoende in staat is zijn noden en behoeften te verwoorden (O’Connor, 1995: 151; Veryzer, 1998b: 318). 
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determinantencommunicatie of de nood aan initiële kennisopbouwende informatie, om pas 
daarna overtuigend en ook dissonantiereducerend te gaan communiceren.  
 
Ondanks de toenemende nood aan een betere ‘launch’, moeten we echter ook vaststellen 
dat deze fase totnogtoe niet de aandacht kreeg die ze verdiende, en nog steeds 
onvoldoende onderbouwd is (Di Benedetto, 1999; 2004; Mackay, 1995: 48; Attewell, 1992: 
3). Volgens Boulding, Morgan en Staelin (1997: 165) kwam deze ‘launch’ wat in de 
‘vergeethoek’ te staan omdat men zich omwille van de hoge falingspercentages in de 
literatuur vooral is gaan focussen op het verbeteren van de go/no go-beslissingsprocessen 
tussen de verschillende stappen in het NPD-proces. In deel 6 gaan we dieper op deze 
‘launch’-fase in, en proberen we op basis van een aantal (voornamelijk diffusionistische) 
principes tot een waardevolle bijdrage te komen in de uitbouw van de theorievorming 
omtrent deze ‘launch’ of introductiestrategieën voor ICT-innovaties.  
 
Naast een theoretische schets van kader en problematiek menen we met dit derde deel ook 
een bijdrage geleverd te hebben tot de diffusionistische theorievorming. Een kritische 
doorlichting van deze theorie leerde ons twee zaken: om voor de 
communicatiewetenschapper een waardevol uitgangspunt voor de studie van adoptie en 
diffusie van ICT-innovaties te blijven, is zowel (a) een engere afbakening als een (b) 
aanpassing van de concipiëring van het diffusiepatroon noodzakelijk.  
 
Met betrekking tot de ‘engere afbakening’ blijft de scope van het diffusionisme volgens ons 
het best beperkt tot ‘adoption diffusion’. Net zoals dat ook voor het SST-perspectief geldt, is 
het een illusie het volledige adoptie- en diffusieproces te kunnen verklaren vanuit het 
diffusionisme. Voor de studies met een dergelijk ‘breed blikveld’ biedt de recent opkomende 
middenweg van het interactionisme wellicht nog het beste uitgangspunt. Het diffusionisme 
kan enkel het uitgangspunt zijn voor studies met een ‘enger blikveld’ dat beperkt is tot dat 
van de adoptiebeslissing. Dat was ook de initiële focus van het diffusionisme vooraleer het 
aanpassingen en uitbreidingen kende om de kritiek te proberen opvangen. 
 
Met betrekking tot de ‘aanpassing’ van het diffusiepatroon menen we dat de hedendaagse 
ICT-diffusiepraktijk beter weerspiegeld wordt in een flexibel ‘double peaked’ patroon dat niet 
aan vaste segmentgroottes is gebonden. Dit moet niet alleen de 
communicatiewetenschapper helpen om adoptie- en diffusieprocessen beter te bestuderen; 
ook op het vlak van marketing en methodologie heeft deze aanpassing zijn implicaties. Op 
het vlak van marketing vertaalt de nood aan betere introductiestrategieën zich concreter 
naar een nood aan strategieën die er specifiek op gericht zijn de kloof tussen de twee pieken 
te overbruggen. Op methodologisch vlak laat dit toe de nood aan accurater 
gebruikersinzicht te vertalen naar een nood aan methodes die in staat zijn de innovators, 
early adopters, beide majoritysegmenten en de laggards op een accurate manier te 
voorspellen zonder zich vast te pinnen op het klokvormige diffusiepatroon of de vaste 
segmentgroottes. Een nood die we in deel 4 als een nood aan ‘segmentation forecasting’ 
omschrijven ... 
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Deel 4  
Inzicht via segmentatie en forecasting 

4.1. Inleiding 
owel het tweede als het derde deel van deze scriptie deden ons met betrekking tot de 
introductie van ICT-innovaties een dubbele nood vaststellen: enerzijds de nood aan 

accurater gebruikersinzicht, en anderzijds de nood aan efficiëntere introductiestrategieën. In 
het vierde deel van deze scriptie focussen we ons op de nood aan accura(a)t(er) 
gebruikersinzicht. We gaan na op welke manier dat inzicht tot op heden verworven wordt, in 
welke mate die methodes en manieren nog ‘geschikt’ zijn in de huidige ICT-omgeving, en 
hoe dat inzicht in de toekomst nog beter kan worden verworven.  
 
Vanuit communicatiewetenschappelijke invalshoek - en zeker specifiek voor ICT-innovaties - 
ontbreekt het echter aan een traditie en overzicht met betrekking tot dergelijke 
onderzoeksmethoden. Daarom stelden we ons binnen het bestek van dit vierde deel tot doel 
deze communicatiewetenschappelijke leemte op te vullen door een overzicht te bieden van 
onderzoeksmethodes die zowel voor de communicatiewetenschapper als voor de ICT-
manager relevant zijn voor het inschatten van adoptiepotentieel en het voorbereiden van de 
introductie van ICT-innovaties. Waar we vooral naar op zoek zijn, kunnen we als 
‘segmentation forecast’-methodes omschrijven. De twee componenten in dit ‘segmentation 
forecast’-concept vormen dan ook de basis voor het onderscheid in subhoofdstukken binnen 
dit vierde deel. Enerzijds zijn er de methodes om tot een segmentatie in (potentiële) 
adoptersegmenten te komen. Anderzijds de forecastmethodes om hetzij prior-to-launch, 
hetzij post-launch voorspellingen te maken van adoptiepotentieel, diffusiepatronen en 
opportuniteiten. In de meest ideale omstandigheden gaat het om methoden die beide zaken 
combineren: methoden die een indeling in adoptersegmenten kunnen gaan voorspellen 
(segmentation forecasting).  
 
In de delen 4A en 4B is segmentatie de insteek. Zo hebben we het in deel 4A over het 
segmenteren op basis van traditionele diffusionistische profielen en assumpties. Vooral 
sociodemografische, socio-economische en media/technologie-gerelateerde variabelen zijn 
immers een vaak gebruikte basis voor segmentaties en introductiestrategieën (Rogers, 2003; 
Oxley, Nancorrow, 2003: 40; Rosen; Schroeder, Purinton, 1999: 7; Lowrey, 1991: 644; Dervin, 
1989: 216; Ettema, 1984: 394). We stellen ons hierbij vooral de vraag wat deze assumpties 
nog waard zijn als segmentatiecriterium in de sterk verander(en)de ICT-omgeving van 
vandaag (doelstelling 1.B). In dit vierde deel zoeken we het antwoord op deze vraag in een 
literatuurstudie; in deel 5 doen we dat op basis van empirisch onderzoek.  
 
Deel 4B heeft de focus op het segmenteren op basis van adoptiedeterminanten. Aanvankelijk 
ging dat louter om de vijf gepercipieerde innovatiekarakteristieken van Rogers (cf. supra), 
maar in de loop der jaren kende dit lijstje van adoptiedeterminanten een meer dan gevoelige 
uitbreiding. In eerste instantie geven we in dit hoofdstuk dan ook een overzicht van deze 
determinanten en de daaraan verbonden assumpties (doelstelling 2.A.). In tweede instantie 
lichten we de onderzoeks- of segmentatiemethoden (schalen) toe die op basis van deze 
determinantenassumpties ontwikkeld zijn (doelstelling 4). Voor de 
communicatiewetenschapper is een dergelijk overzicht van de voor ICT-adoptie relevant 
geachte determinanten in ieder geval noodzakelijk, omdat dat tot op heden onbestaande is. 
Uit het niet altijd even consistente en stilaan onoverzichtelijke kluwen van studies en 
bijdragen distilleerden we een zo volledig mogelijk overzicht van determinanten (zowel 
drempels als drijfveren) die verondersteld worden een impact te hebben op de 
adoptiebeslissing voor ICT-innovaties. Hierbij dienen wel een drietal inperkingen voor ogen 
gehouden te worden. De eerste inperking is die tot het domein van de ‘ICT-innovaties’. We 
beperkten ons enkel tot determinanten uit specifieke ‘middle range theories’ voor informatie- 
en communicatietechnologieën of empirisch onderzoek rond ICT-innovaties. Een tweede 

Z 
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inperking is die tot de ‘adoptiebeslissing’. Er moet immers een onderscheid gemaakt worden 
tussen determinanten voor de adoptiebeslissing en determinanten voor het gebruik. In lijn 
met de afbakeningen die we voor adoptie en diffusie maakten, beperken we ook onze focus 
inzake determinanten tot die voor de adoptiebeslissing. In derde en laatste instantie 
beperken we ons tot het ‘microniveau van de gebruiker’. Determinanten op andere niveaus 
(meso, macro) worden omwille van de ‘volledigheid’ wel toegelicht, maar niet opgenomen in 
het samenvattende conceptuele determinantenmodel. Net zoals in deel 4A, gaan we in deel 
4B op basis van literatuuronderzoek na wat deze determinantenassumpties in de huidige ICT-
omgeving nog waard zijn als segmentatiecriterium (doelstelling 1.C & 2.B), en proberen we 
deze bevindingen in deel 5 op basis van eigen empirisch onderzoek te bevestigen of 
weerleggen.  
 
In deel 4C is forecasting de insteek. Net zoals we in het gebrek aan consistent 
determinantenoverzicht de motivatie vonden om in deel 4B een overzicht van 
determinanten te geven; vinden we in het niet bestaan van een 
communicatiewetenschappelijke forecasttraditie de motivatie om in deel 4.C. een overzicht te 
geven van de voor ICT-onderzoek relevante forecastmethoden (doelstelling 3.A.) 
 
Een overzicht van methoden en criteria is één ding; maar zowel naar de academische als de 
marktonderzoekspraktijk toe, zou het ongetwijfeld een duidelijke meerwaarde betekenen 
indien aan dit overzicht ook een soort van ‘leidraad’ gekoppeld kon worden die meegeeft 
welke methodes op welke momenten het meest geschikt zijn. Aan de hand van 
onderstaande figuur gaven we in de conclusie van deel 3 al de continue nood aan 
gebruikersinzicht aan.  
 

Prior-to-Launch Launch Post-Launch 

R&D 
Adoptie-
diffusie 

Gebruiks-
diffusie 

Opportuniteits-
identificatie 

Concept-
ontwikkeling 

Concept-
evaluatie Ontwikkeling 

Testmarkt Introductie 

 
  

 
De meeste methodes zijn dan ook slechts geschikt om op één of hoogstens een paar van 
deze momenten te worden ingezet. Door het opzetten van een soort van beslissingsboom 
hopen we de ICT-adoptie- en -diffusie-onderzoeker niet alleen een overzicht van methodes 
aan te reiken, maar ook een soort van handleiding die het hem/haar in de toekomst 
makkelijker moet maken om de juiste methode te kiezen (doelstelling 3.B.). In deze uitzetting 
van methoden langsheen het innovatie-ontwikkelingsproces, zal ook duidelijk worden dat er 
nog steeds hiaten bestaan. Zo stellen we vlak voor de ‘launch-fase’ - van dewelke we in deel 
3 reeds leerden dat het de minst onderbouwde is - een acute nood vast aan een 
betrouwbaar ‘segmentation forecast-instrument’. In het laatste subhoofdstuk van dit vierde 
deel (deel 4D) gaan we daarom in op de ontwikkeling van een nieuwe methode om dit 
specifieke hiaat op te vullen, nl. de PSAP of ‘Product Specific Adoption Potential’-methode 
(doelstelling 5A). Het testen van de betrouwbaarheid en de validiteit van deze methode 
gebeurt op basis van verschillende case-studies in deel 5 (doelstelling 5B).  
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4.2. Accurater gebruikersinzicht ... 

‘Consumer research has shown us that knowledge about the user tends to be limited … It is 
quite self-evident that both social and commercial policies will benefit from accurate insight 

into the different parameters determining the success (acceptance and use) of these 
technologies according to a user’s point of view’ (Burgelman, 2000: 236). 

 
ccurater gebruikersinzicht dus. Maar aan welk soort inzicht is er dan precies behoefte? 
En hoe kan dat inzicht het best bekomen worden? Vooral op deze laatste vraag 

proberen we in dit vierde deel een antwoord te geven. Met betrekking tot de ‘waarom-vraag’ 
of de motivatie voor dit streven naar accurater gebruikersinzicht leerden de vorige 
hoofdstukken ons reeds dat deze nood zich vooral manifesteert in functie van een betere 
introductie- en marketingstrategie voor ICT-innovaties (Li, 2004: 178; Goldsmith, Foxall, 2003: 
323; Eastin, 2002: 251; Ziamou, 2002: 366; Chen, Gillenson, Cherrel, 2002: 706; Talukdar, 
Suhir, Ainslie, 2002: 97; Chang, Cheung, 2001: 1, 9; Lau, Yen, Chau, 2001: 58; Dodgson, 
2000: 5; Wallace, 1999: 84; Parker, 1999: 353; Kumar, Ganesh, Echambadi, 1998: 255; Lin, 
1998: 95; Cestre, Darmon, 1998: 133). Vanuit de diverse toelichtingen bij het ‘waarom’ van 
deze nood, krijgen we automatisch ook een antwoord op de ‘wat’-, de ‘hoe’- en de 
‘wanneer’-vraag. Frambach en Hillebrand (1994: 37) stellen bijvoorbeeld dat succesvolle 
introductiestrategieën en marktsucces beginnen “... bij het begrijpen van de markt. Een 
belangrijke voorwaarde daarvoor is een goed inzicht in de factoren die van invloed zijn op 
de acceptatie en verspreiding van producten”. Waarmee op de ‘wat-vraag’ meteen kan 
geantwoord worden dat het om een inzicht in verspreiding (diffusie) en adoptie(potentieel) 
betreft, en de determinanten daarvoor. Aangezien acceptatie en adoptiepotentieel sterk 
kunnen verschillen van product tot product (cf. infra), wordt dit inzicht ook beter op het 
productspecifieke niveau verworven. In verband met het ‘hoe’ of de manier waarop dit 
inzicht dan precies moet worden verworven, benadrukken onder meer Mahajan, Muller en 
Srivastava (1990: 37) de nood aan gesegmenteerd inzicht met het oog op een goede 
segmentspecifieke targeting van potentiële adopters. Met betrekking tot de ‘wanneer’-vraag 
tenslotte, is het in functie van de opstelling van een introductiestrategie niet meer dan 
logisch dat deze inzichtsverwerving in de ‘pre-launch’ of de ‘prior-to-launch’-periode gebeurt. 
Samenvattend kunnen we stellen dat de nood aan inzicht te specifiëren valt als een nood 
aan gesegmenteerd en product-specifiek prior-to-launch inzicht.  

 
In eerste instantie manifesteert de nood aan inzicht zich vooral prior-to-launch (Choi et al., 
2003: 162-163; McBurney, Parsons, Green, 2002: 231; Bass et al., 2001: 87; Moreau, 
Lehmann, Markman, 2001: 27; Parker; 1994: 355). Een nood aan ‘forecasting’ met andere 
woorden, of een gesegmenteerde voorspelling van het adoptiepotentieel op het moment 
dat de innovatie ‘af’ maar nog niet op de markt gebracht is, en de introductiestrategie (in al 
haar dimensies) in elkaar wordt gestoken: ‘One of the most important goals of firms is to 
successfully launch and market new products. Prior to launch, market demand forecasts are 
critical to production, distribution, marketing and general planning efforts for these products’ 
(Parker, 1994: 353). Een ICT-innovatie moet immers meteen op de juiste manier 
gepositioneerd en gecommuniceerd worden: op een manier die niet alleen de innovators en 
early adopters aanspreekt, maar die het product ook aantrekkelijk maakt voor de minder 
innovatieve potentiële adoptersegmenten. Met het onderscheid tussen deze segmenten 
maken we meteen ook duidelijk dat de nood aan gesegmenteerd inzicht zich meer concreet 
vertaalt in een nood aan inzicht in de ‘diffusionistische’ adoptersegmenten (innovators, early 
adopters, early majority, ...): ‘If members of the different adopter categories can be identified, 
even crudely as a tripartite classification of ‘early adopters’, ‘majority consumers’, and 
‘laggards’, this information may help those responsible for developing strategies to promote 
innovation’ (Goldsmith, Foxall, 2003: 323). 
 
Tot op heden wordt er echter nog steeds te weinig een onderscheid gemaakt tussen diverse 
adoptersegmenten. Al te vaak heeft men nog te kampen met ‘a lack of insight about the true 

A 
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appeal to any specific adopter group’ (Cestre, Darmon, 1998: 124). Bij het meeste onderzoek 
heeft men nog steeds de neiging met ‘één boodschap of ideaal productaanbod voor de 
ganse markt’ voor de dag te komen (Cestre, Darmon, 1998: 124), terwijl het eigenlijk niet 
meer dan logisch is dat dat moet verschillen naargelang het adoptersegment. Omdat een 
nieuwe technologie nu eenmaal niet dezelfde voordelen heeft voor de ganse markt, moet er 
een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende segmenten met verschillende 
behoeften en gepercipieerde voordelen (Sowter, 2000: 35; 67). In de meeste gevallen slaagt 
men er niet in voldoende inzicht te verwerven in wat nu precies de innovators, de early 
adopters, de early majority etc. aanspreekt, en waarin deze segmenten precies van elkaar 
verschillen in termen van adoptiedeterminanten. Marketingprogramma’s blijven daarom 
vaak moeilijk ‘gok- en giswerk’, en het targeten van die potentiële adoptersegmenten kent 
daardoor niet altijd de nodige efficiëntie (Cestre, Darmon, 1998: 124). We sluiten ons dan 
ook volledig aan bij Lee, Lee en Schumann (2002: 23) wanneer die stellen dat 
‘communication strategies for technological innovations would be more effective by 
adopting the notion of segmentation: disseminating information through the right channel 
and the right mode of communication for different consumer segments will likely increase 
each segment’s probability to adopt technological innovations’.  
 
‘Inhoudelijk’ betreft het te verwerven inzicht per segment vooral een inzicht in 
adoptiepotentieel en adoptiedeterminanten. Met het inzicht in adoptiepotentieel hebben we 
het over voorspellingen of prior-to-launch inzicht in diffusiecurves en de grootte van de 
potentiële adoptersegmenten (Wallace, 1999: 84). Dit is nauw verbonden met het inzicht in 
effectieve sales of verkoopcijfers dat eveneens een voorspelling van het diffusiecurve-verloop 
impliceert, maar doorgaans slechts post-launch verworven wordt op basis van een 
historische tijdreeks van adoptiedata. In beide gevallen (‘prior to, or in the early years 
following product introduction’) gaat het om de nood aan inzicht in het verloop van de S-
vormige of klokvormige diffusiecurve (Parker, 1994: 355). Onder meer voor de inschatting 
van de grootte van de doelmarkt en de beslissing en afweging tussen een globale markt-
benadering of een nichestrategie is dit belangrijk. Het inzicht in adoptiedeterminanten 
daarentegen, is vooral nodig voor een goede invulling van de communicatie- en 
targetingstrategie (Ziamou, 2002: 366; Chen, Gillenson, Cherrel, 2002: 706; Lin, 1998: 95): 
“From a practical perspective, knowing which criteria are important for adoption and which 
for usage enables systems developers and IT champions to employ more targeted 
implementation efforts at each phase of the adoption process. By emphasizing only relevant 
criteria at each phase, the change agents can greatly enhance their efficiency and 
effectiveness.” (Karahanna, Straub, Chervany, 1999: 185).  

 
Logischerwijs vertaalt deze nood aan accurater gebruikersinzicht zich door naar een nood 
aan onderzoeksmethoden om dat inzicht te verwerven. Ondanks het ruime beschikbare 
arsenaal aan onderzoeksmethodes blijkt het in de huidige ICT-omgeving echter zeer moeilijk 
om accurate inzichten en predicties te verwerven (Fildes, Kumar, 2002: 489; Bouwman et al., 
2002: 65-66; Bouwman et al., 2000: 83; Schoder, 2000: 181; Fidler, 1997: 5; James, Wotring, 
Forest, 1995: 31)1. Bergman, Frissen en Slaa (1995: 299) omschrijven de huidige 
postmoderne tijd zelfs als rampzalig voor mensen die onderzoek en voorspellingen doen 
inzake particuliere adoptie en gebruik van telecommunicatietechnologieën. Inzicht 
verwerven in ‘needs’ en ‘wants’ lijkt immers makkelijker dan het is, omdat (1) behoeften voor 
de consument in heel wat gevallen nog niet eens bekend zijn op het moment van bevraging; 
(2) consumenten het vaak moeilijk hebben met het uitdrukken van die behoeften als ze er 
zich al bewust van zijn; en (3) behoeften vaak ook eerder ‘latent’ zijn in plaats van reëel 
(Sowter, 2000: 9-10; Franke; Schreier, 2002: 226). Weinig verwonderlijk wordt het verwerven 

                                                      
1 In heel wat gevallen wordt dat onderstreept met de vaak schromelijke over- en onderschattingen bij 
voorspellingen (Heres, Mante-Meijer, Pires, 2002: 53; Lennstrand, 1998a: 1; Neuendorf, Atkin, Jeffres, 1998: 82; 
Fidler, 1997: 5; Schnaars, 1989, Carey, Elton, 1996: 36, Dholakia, 1996, Dutton, 1996, Mahajan, Muller, Bass, 1990, 
Porter, 1980). 
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van dergelijk inzicht door sommigen dan ook als de grootste uitdaging voor de hedendaagse 
ICT-manager en marketer omschreven (Ziamou, 2002: 365). 

4.3.  Segmentatie 

et een toelichting van de traditionele profileringsvariabelen en adoptiedeterminanten 
als criteria voor het segmenteren in adoptersegmenten, gaan de volgende twee delen 

(4A en 4B) duidelijk om segmentatie. Een inleidende toelichting van dit begrip is daarom 
zeker op zijn plaats.  
 
Met segmentatie gaat het om de ‘opdeling van de markt in verschillende groepen van 
mensen die een aantal gemeenschappelijke kenmerken bezitten’ (De Pelsmacker, Van 
Kenhove, 1996: 545) of de opdeling of categorisatie van een bepaalde populatie in groepen 
die intern zo homogeen mogelijk zijn, en onderling (extern) zo heterogeen mogelijk (Wedel, 
Kamakura, 2000; Van Herk, 1998: 50; Offermans, Gijs, De Laet, 1995: 247): ‘the resulting 
category structure must be parsimonious and contain mutually exclusive and exhaustive 
categories’ (Peterson, 1973: 235).  
 
De voornaamste drijfveer voor segmenteren ligt in de overtuiging dat reacties ten aanzien 
van nieuwe producten, ideeën, ... niet universeel zijn, maar afhankelijk van groep tot groep, 
of zelfs van individu tot individu sterk kunnen verschillen (Thomas, 1996: 273); en dat die 
verschillende entiteiten daardoor het best met een aangepaste aanpak-op-maat worden 
benaderd. Voor de specifieke adoptie-reactie ten aanzien van nieuwe technologieën is dat 
niet anders. Ook die reactie is voor een ganse markt nooit universeel, maar verschillend voor 
de verschillende adoptersegmenten. In functie van de ontwikkeling van een efficiënte 
marketingstrategie of ‘aangepaste aanpak-op-maat’ is het een ‘critical function of marketing 
research to inform managers of customer segmentation relevant to decision making in their 
markets’ (Bucklin, Gupta, Han, 1995: 66). Voor de introductie van nieuwe technologieën zijn 
we ervan overtuigd dat die segmentatiebehoefte concreter te omschrijven valt als een nood 
aan adoptersegmentatie of (innovators tot en met laggards) (cf. infra). 

 
Aangezien de nagestreefde opdeling in adoptersegmenten zijn ‘roots’ in het diffusionisme 
heeft, is datzelfde diffusionisme ook de grondslag voor een groot deel van de criteria en 
variabelen op basis van dewelke deze segmentaties gemaakt worden. Een interessante 
opdeling voor die segmentatiecriteria vinden we bij Jobber (1998: 174-175). Voor het 
segmenteren in functie van adoptie- of aankoopgedrag en het opzetten van 
marketingstrategieën voor innovaties, gaat hij uit van een drietal categorieën van methodes: 
(1) methodes gebaseerd op gedragsvariabelen; (2) methodes gebaseerd op psychografische 
variabelen; en (3) methodes gebaseerd op ‘profielen’ als segmentatiecriterium. Een indeling 
die nauw aanleunt bij het onderscheid in segmentatiemethoden dat ook door onder meer 
Kotler (2003: 287-296) of Crawford en Di Benedetto (2000: 364) gemaakt wordt. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Bron: Jobber (1998: 175) 
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Van deze drie grote groepen segmentatiecriteria zijn de gedragsvariabelen volgens Jobber 
(2004: 174) toch de belangrijkste. Ook bij de toelichting van het diffusionisme (cf. supra) 
werd al duidelijk dat innovators, early adopters, en de andere adoptersegmenten vaak op 
basis van hun (adoptie)gedrag, en meer specifiek hun ‘time-to-adoption’ van elkaar worden 
onderscheiden. In de categorisaties van Jobber (1998: 174) en Kotler (2003: 292) zien we dit 
vertaald in de categorieën van ‘purchase behavior’, ‘purchase occasion’ en ‘usage’. Met de 
segmentatie op basis van ‘purchase behavior’ gaat het effectief om het maken van 
segmentaties op basis van het adoptiegedrag in termen van ‘time-of-adoption’ zoals dat door 
Rogers en co werd voorgesteld. Bij de ‘purchase occasion’ en ‘usage’ gaat het om 
segmentatie op basis van andere vormen van adoptiegedrag: respectievelijk een onderscheid 
op basis van de aanleiding voor adoptie (bv. aankoop uit noodzaak, routine-aankoop, 
aankoop als geschenk, ...) of situaties waarin zich een bepaalde behoefte voordoet; en een 
segmentatie op basis van de mate van gebruik van de innovatie en de eventuele status die 
dat gebruik met zich mee brengt. Niettegenstaande deze drie categorieën van 
gedragsgebaseerde segmentatievariabelen de voornaamste ‘diffusionistische’ 
segmentatiecategorieën zijn, zijn zij voor ons minder geschikt omdat het ‘post-launch’-
segmentatiemethoden zijn. Een segmentatie in adoptercategorieën op basis van time-of-
adoption (purchase behavior), purchase occasion, of ‘usage’ is pas mogelijk nadat men tot 
adoptie is overgegaan. Onze focus op het voorbereiden van efficiëntere 
introductiestrategieën maakt dat onze interesse zich beperkt tot naar prior-to-launch-
methodes.  
 
Naast deze drie gedrags-gebaseerde segmentatiemethodes, zijn alle andere 
segmentatiemethodes in bovenstaand schema van Jobber (1998: 175) wel prior-to-launch 
inzetbaar, en dus nauwer aansluitend bij onze ‘scope’. Daarom arceerden we deze ook 
‘groen’ in bovenstaand organogram, tegenover een rode arcering voor de ‘post-launch’-
segmentatiemethodes. Elk van deze prior-to-launch-inzetbare segmentatiemethoden houdt 
ook verband met de traditionele profielen en assumpties met betrekking tot de verschillende 
adoptersegmenten. Vandaar dat we het in de onderstaande paragrafen en hoofdstukken 
over de ‘traditionele diffusionistische ‘prior to launch’-segmentatiecriteria’ hebben.  

 
De overige twee gedragsgebaseerde segmentatiemethoden in het organogram zijn de vaak 
gebruikte ‘benefit’segmentaties (Kotler, 2002: 279, 294; Jobber, 1998: 176; Van Herk, 1998: 
50) en de methodes waarbij gesegmenteerd wordt op basis van ‘perceptions, beliefs and 
values’ (Jobber, 1998: 179). In het laatste geval worden segmenten gevormd op basis van de 
mate waarin mensen de markt of producten op eenzelfde manier percipiëren. Jobber (1998: 
179) plaatst ook waarden-segmentaties onder deze paraplu, maar deze horen volgens ons 
eerder thuis onder de noemer van psychografische variabelen. Als we deze waarden buiten 
beschouwing laten, kunnen we dit segmenteren op basis van gepercipieerde benefits en 
andere percepties en ‘beliefs’ omtrent innovatiekarakteristieken e.d. samenvatten als het 
segmenteren op basis van adoptiedeterminanten. In deel 4B staan we daar uitgebreid bij stil.  

 
Naast de gedragsgebaseerde segmentatiemethoden, zijn er ook de psychografische 
segmentatiemethoden, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen lifestyle- en 
personality-segmentatie (Jobber, 1998: 179-180); en waaronder ook waardensegmentaties 
ressorteren (cf. supra). Onder meer omdat we de persoonlijkheidskarakteristieken als 
‘adoptergebonden adoptiedeterminanten’ behandelen in deel 4B, en de waarden- en de 
daaraan gerelateerde lifestyle-segmentaties minder relevant zijn2; gaan we slechts kort in op 
deze psychografische manier van segmenteren onder de ‘restcategorie’. Veruit de 
belangrijkste categorie van diffusionistische prior-to-launch inzetbare segmentatiemethoden 
zijn dan wat Jobber de profile-segmentaties noemt. Net zoals Jobber hebben we het dan in 
eerste instantie over het segmenteren op sociodemografische en –economische variabelen; 

                                                      
2 Deze waarden- en lifestyle-segmentaties hebben al veel minder een diffusionistische basis; en als ze gebruikt 
worden is dat vooral met een ‘ex post beschrijvend’ doel, en minder met een ‘segmentation forecasting’ doel. 
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maar voegen we daar ook een categorie van media/technologie-gerelateerde variabelen aan 
toe.  
 
‘Prior-to-launch’ gelden de traditionele diffusionistische profielen en assumpties dus nog 
steeds als uitgangspunt voor het maken van adoptersegmentaties (Rogers, 2003; Oxley, 
Nancorrow, 2003: 40; Rosen, Schroeder, Purinton, 1999: 7; Lin, Jeffres, 1998: 341; Lowrey, 
1991: 644; Dervin, 1989: 216; Ettema, 1984: 394). Eén van de voornaamste doelstellingen 
van dit vierde deel is dan ook na te gaan wat deze profielen en assumpties nog waard zijn als 
segmentatiecriterium in de sterk veranderde ICT-omgeving. Voor de bespreking hiervan 
maken we de opsplitsing tussen determinanten in deel 4B en de andere profiel-assumpties in 
deel 4A. Ook de determinanten zijn uiteraard profileringsvariabelen, maar omwille van de 
sterke uitbreiding van het aantal determinanten, leek het ons wenselijk die in een apart 
hoofdstuk te behandelen. In dat aparte hoofdstuk (deel 4B) geven we eerst een overzicht 
van adoptiedeterminanten voor ICT-innovaties, vooraleer op de segmentatiemethodes op 
basis van deze determinanten in te gaan.  
 
Segmenteren is dus mogelijk op basis van veel verschillende variabelen en methoden (Grant, 
2002: 121), maar niet iedere segmentatie is daarom ook meteen een goede. Een goede 
segmentatie dient aan een aantal criteria te voldoen (Kotler, 2002: 286; Chan-Olmsted, 
Gershon, 2001: 292; Grant, 2002: 120; Van Herk, 1998: 50; Fill, 1995: 78):  
 
1. Measurable: de segmentatievariabelen moeten goed meetbaar zijn, en moeten een 

goede detectie van segmenten en hun respectievelijke segmentgrootte toelaten. Met 
betrekking tot de segmentatievariabelen dient gestreefd te worden naar een beperkt 
aantal (cf. ‘parsimoniousness’). 

2. Substantial: de resulterende segmenten moeten voldoende groot en ‘profitable’ 
genoeg zijn. 

3. Accessible: aangezien segmentatie veelal gebeurt in functie van het opzetten van 
marketingstrategieën is het uiteraard ook van belang dat de resulterende segmenten 
ook effectief bereikt en benaderd kunnen worden. Er moet met andere woorden ook 
een inzicht zijn in de kanalen via dewelke die segmenten bereikt kunnen worden. 

4. Differentiable: de segmenten moeten onderling voldoende verschillend zijn en anders 
reageren op verschillende marketingmix-elementen. 

5. Actionable: het moet mogelijk zijn om effectieve programma’s te formuleren om elk 
segment te bewerken en aan te trekken. 

6. Stabiliteit: de segmenten en hun profileringen moeten stabiel zijn over een langere 
periode. 
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Deel 4.A.: Traditionele ‘prior-to-launch’-segmentatiecriteria obv 
adoptersegment-profielen 

4.3.1. Segmenteren op basis van de traditionele (diffusionistische) profiel-assumpties 

n het eerste subhoofdstuk van deel vier hebben we het over de diffusionistische 
segmentprofielen als segmentatiecriterium. In deel 3 werden de voornaamste 

profielassumpties al toegelicht, maar nog niet geëvalueerd op hun waarde als 
onderscheidend criterium tussen adoptersegmenten.  
 

‘... main uses of research on characteristics of adopter categories is to provide a basis for 
audience segmentation strategies’ (Rosen, Schroeder, Purinton, 1999: 7) 

 
Deze profielassumpties zijn immers een veel gebruikte basis voor adoptersegmentatie 
(Rogers, 2003; Oxley, Nancorrow, 2003: 40; Rosen, Schroeder, Purinton, 1999: 7; Lin, Jeffres, 
1998: 341; Lowrey, 1991: 644; Dervin, 1989: 216; Ettema, 1984: 394). Voor de predictie van 
de eerste adopters van ISDN-diensten stelden Jeffres en Atkin (1996: 319) bijvoorbeeld: ’if we 
cast ISDN service as an ‘innovation’, diffusion theory can provide profiles on those who are 
relatively early in adopting the service’.  
 
In dit hoofdstuk beroepen we ons op literatuuronderzoek om na te gaan in welke mate deze 
assumpties nog opgaan in de huidige ICT-omgeving (in deel 5 doen we dat op basis van 
eigen empirisch onderzoek). We baseren ons daarvoor op een greep uit de vele studies 
waarin een aantal van de profielassumpties getest werden in het licht van adoptie van of 
adoptie-intentie voor ICT-innovaties. De vergelijking van onderzoeken kan ons dan leren in 
welke mate die assumpties nog op een consistente manier bevestigd worden, en bijgevolg 
nog steeds als een betrouwbaar en sterk onderscheidend segmentatiecriterium kunnen 
worden beschouwd.  
 
De twee belangrijkste categorieën van diffusionistische segmentatiecriteria zijn de (1) 
sociodemografische en - economische variabelen, en het (2) (media)technologiebezit en -
gebruik. Daarmee gaat het om de zogenaamde ‘prior-to-launch segmentatiecriteria’. Als 
stroming die zich door een sterke ‘ex post’-focus kenmerkt (cf. supra), zijn binnen het 
diffusionisme echter ook de ‘post-launch segmentatiemethoden’ prominent aanwezig. 
Verwijzend naar het organogram van Jobber (1998) gaat het hierbij om de (adoptie)gedrag-
gebaseerde segmentatiemethodes; vaak ook omschreven als ‘time-based innovativeness 
segmentations’ (Agarwal, Prasad, 1998: 206). Niettegenstaande dit niet kadert binnen onze 
zoektocht naar een prior-to-launch segmentatiemethode, geven we die - omwille van hun 
belang binnen het diffusionisme - toch kort mee in dit overzicht. 
 
 

I 
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4.3.1.1. Post-launch: segmenteren op basis van adoptiegedrag 

4.3.1.1.1. Wat? 

edragsgebaseerde segmentatiemethodes zijn zowel binnen als buiten de grenzen van 
het diffusionisme wellicht nog steeds de voornaamste categorie van segmenteren 

(Jobber, 1998: 175). Binnen het diffusionisme strookt deze manier van segmenteren ook met 
de ‘ex post’-focus van de theorie (cf. supra). Voor dit diffusionistische ‘post-launch’-
segmenteren op basis van adoptiegedrag worden doorgaans een drietal verschillende 
methodes onderscheiden (Mahajan, Muller en Srivastava, 1990: 37-39; Martinez, Polo, 1996: 
34): 
 
(1) De eerste en meteen ook voornaamste manier van ‘diffusionistische’ adoptersegmentatie 
is uiteraard die van Rogers (Martinez, Polo, 1996: 34; Mahajan, Muller, Srivastava, 1990: 37). 
Cestre en Darmon (1998: 128) gebruikten die bijvoorbeeld voor het maken van een 
adoptersegmentatie voor een nieuwe VCR-afstandsbediening op basis van 
scannertechnologie. Het criterium voor segmentatie is hier de ‘adoptietijd’ of de tijd die men 
sinds de introductie van de innovatie nodig had om tot adoptie over te gaan (cf. deel 3). Het 
‘normaal verdeelde’ diffusiepatroon laat toe om op basis van het gemiddelde (gemiddelde 
tijd t van adoptie) en de standaardafwijkingen de vijf adoptersegmenten te bepalen. ‘t-2s’ 
geeft dan de 2.5% innovators, tussen ‘t-s’ en ‘t-2s’ zit dan het segment van de early adopters 
(13.5%), 34% early majority tussen ‘t’ en ‘t-s’, 34% late majority tussen ‘t’ en ‘t+s’ en 16% 
laggards boven ‘t+s’. (Mahajan, Muller, Srivastava 1990: 37). De voordelen van deze manier 
van segmenteren liggen in hun makkelijke toepasbaarheid en het wederzijds uitsluitende en 
exhaustieve karakter van adoptercategorieën. Dat maakt vergelijkingen, herhalingen en 
generaliseringen perfect mogelijk. Nadelen zijn logischerwijs verbonden aan de voornaamste 
kritieken op Rogers’ diffusionisme: de veronderstelling dat alle innovaties een normaal 
verdeeld diffusiepatroon kennen; en het gebrek aan empirisch bewijs of analytische 
verrechtvaardiging voor de vaste percentages van de verschillende adoptercategorieën 
(waarom zouden er bv. steeds 2.5% innovators zijn?). 
 
(2) Onder meer omwille van het te strakke raamwerk van exact vijf categorieën met vaste 
percentages, ontwikkelde Peterson (1973) een alternatieve methode om het aantal 
adoptercategorieën en de grootte van die categorieën te bepalen. De methode is toepasbaar 
in situaties waarin men voor iedere adopter informatie heeft over het tijdstip van adoptie, en 
resulteert in een ‘natuurlijke’ (niet gebonden aan een strikt raamwerk) segmentatie voor een 
specifieke innovatie (Peterson, 1973: 326). Aangezien ‘adoption dates’ of de momenten van 
adoptie als een ééndimensionele vector kunnen worden beschouwd, stelde Peterson (1973: 
326) een verdeling van deze ‘adoption dates’ in k wederzijds uitsluitende segmenten voor, 
op zo’n manier dat de ‘within-group sum of squares’ geminimaliseerd worden, en de ‘among-
groups sum of squares’ gemaximaliseerd. Voor de bepaling van het juiste aantal segmenten 
dient het aantal groepen k gevarieerd te worden totdat geen significante incrementele 
verandering in de ‘within-groups sum of squares’ meer geobserveerd wordt (Peterson, 1973: 
326; Mahajan, Muller, 1990: 38). De voordelen van deze methode liggen in het loskomen 
van de veronderstelling van een vast onderliggend diffusiepatroon (geen veronderstelling 
meer van normale verdeling bv. zoals bij Rogers); en het loskomen van de veronderstelling 
van vaste percentages voor de grootte van elk adoptersegment. Nadelen zijn dat de 
situatiespecifieke groottes van de adoptersegmenten weinig ruimte laten voor 
veralgemening en vergelijking; en er ook voor zorgen dat de bepaling van de 
segmentgroottes zeer data-afhankelijk zijn. Afhankelijk van de lengte van de tijdreeks waarop 
men zich baseert zullen de groottes van de segmenten verschillend zijn.  
 
(3) De derde en laatste ‘diffusionistische segmentatiemethode’ is een afgeleide van de 
‘moeder van alle diffusiemodellen’ of ‘moeder van alle forecastingmethoden’, nl. het model 
van Bass (1969) dat we in deel 4C uitgebreid toelichten. In functie van de hiervan afgeleide 

G 
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adoptersegmentatiemethode van Bass is het wel belangrijk te weten dat ook in de 
diffusieconcipiëring van Bass de impact van interpersoonlijke communicatie centraal staat, en 
dat de niet-cumulatieve adopterverdeling symmetrisch verdeeld is rond de ‘peak time’ T* tot 
en met 2T*: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Globaal gezien worden in het diffusiemodel van Bass een tweetal groepen van adopters 
onderscheiden: ‘innovators’ vs. ‘imitators’; wat grondig verschilt van Rogers’ 
adoptercategorisatie. (a) De innovators in het Bass-model zijn bv. niet zomaar de eerste 2.5% 
adopters, maar de innovators kunnen doorheen het ganse diffusieproces voorkomen. (b) 
Daarnaast wordt het onderscheid tussen de adoptercategorieën in het Bass-model 
(innovators en imitators) niet gemaakt op basis van ‘time of adoption’ (zoals bij Rogers), maar 
op basis van de interpersoonlijke invloed die men ondervindt bij zijn adoptiebeslissing. 
Diegenen die weinig interpersoonlijke invloed ondergaan bij die beslissing zijn ‘innovators’, 
maar die kunnen ook op het einde van het diffusieproces voorkomen (cf. infra).  
 
Ondanks deze verschillen tussen de opvattingen van Bass en Rogers, kan ook het Bass-model 
perfect als basis dienen om tot een ‘diffusionistische’ adoptersegmentatie te komen in termen 
van Rogers’ categorieën (Mahajan, Muller, Srivastava, 1990: 40). Op basis van een aantal 
trends in de niet-cumulatieve adopterverdeling (t) en de ‘rate of change’ (df(t)/df) is het 
immers mogelijk adoptiepatronen te bepalen die dan als basis kunnen dienen voor een 
segmentatie in innovators tot en met laggards: 
  

Time Interval Trend in rate of (i.e df (t)/dt) Trend in f(t) change of f(t) 
Zero to T1 Increasing faster Increasing rate 
T1 to T* Increasing slowly Decreasing rate 

T* to T2 Decreasing slowly and then 
faster Increasing rate 

Beyond T2 Decreasing fast and then 
slowly Decreasing rate 

                 (T1 en T2 zijn de inflectiepunten, T* is de ‘peak time’) 
  
Op basis van deze ‘trends’ stellen Mahajan, Muller en Srivastava (1990: 43) dan de volgende 
wiskundige uitdrukkingen voor om (1) de inflectiepunten te bepalen, en (2) de grootte van 
de adoptercategorieën: 
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Net als bij de methode van Peterson geldt het ook hier als een van de voordelen dat er niet 
van een vast diffusiepatroon wordt uitgegaan. Niettegenstaande de segmentatie van Bass op 
dezelfde eigenschappen is gestoeld als die van Rogers, gebeurt die bij Bass toch minder 
arbitrair. Bass gaat immers meer uit van een aantal typische analytische eigenschappen van 
diffusiemodellen (Mahajan, Muller, Srivastava, 1990: 38). Niettegenstaande de vorm van de 
adopterverdeling hier dataspecifiek is, en de adoptercategorieën innovatie-specifiek zijn, is er 
toch een vergelijking van resultaten mogelijk op basis van de diffusieparameters (p, q). 

4.3.1.1.2. Evaluatie 

owel de segmentatie-aanpak van Rogers, Peterson als Bass onderstreept opnieuw de 
dominante ‘ex post’-focus van het diffusionisme en de op dit diffusionisme gebaseerde 

segmentatiemethodes. Post-launch resulteert het gebruik van deze methodes ongetwijfeld in 
zeer bruikbare inzichten, maar in functie van de nood waar wij in deze scriptie van uitgaan, is 
deze categorie van segmentatiemethodes minder geschikt. Geen enkel van deze methodes 
leent zich immers tot voorafgaande ‘prior-to-launch’-segmentaties.  
 

4.3.1.2. Profiel-segmentatie op sociodemografische en -economische variabelen 

4.3.1.2.1. Wat? 

eel 3 gaf reeds een overzicht van de voornaamste ‘diffusionistische assumpties’ met 
betrekking tot de ‘onderscheidende’ sociodemografische en –economische variabelen 

tussen verschillende adoptersegmenten. In onderstaande matrix van Dudley, Steinfield, Kraut 
en Katz (1993) zijn deze variabelen voor een groot deel in de centrale socio-economische 
matrix vervat. Het uitgangspunt binnen deze matrix is dat ICT’s ongelijkmatig verspreid zijn in 
de samenleving, en dat bezit en gebruik van ICT’s beperkt blijft tot gepriviligeerde sociale 
groepen (hoger ses profiel). Als de mensen vooraan de adoptiecurve duidelijk verschillen van 
die achteraan die curve, dan zijn die gepriviligeerde sociale groepen vooral mensen van een 
hoger opleidings- en inkomensniveau. Ook tweeverdieners worden hiertoe gerekend. Qua 
beroep worden binnen deze groepen meer zelfstandigen en vrije beroepen gesitueerd. In de 
marge van dit hoger ses, wordt er ook van uitgegaan dat de mensen vooraan de 
adoptiecurve overwegend van het mannelijke geslacht en eerder jong zijn. 
 
Figuur: Socio-culturele aspecten van ICT-gebruik en adoptie (Punie, 2000: 215) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze socio-economische matrix of deze sociodemografische en -economische variabelen zijn 
ook bepalend voor de invloed die uitgaat van attitude, kennis en spatiotemporele variabelen 
op het bezit en gebruik van ICT. Naast de veronderstelling dat een grotere kennis en 
vertrouwdheid met ICT samengaan met een groter bezit en gebruik van ICT, gaat men ook 
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inzake kennis van een ongelijke verdeling uit; die op haar beurt verondersteld wordt 
gedetermineerd te worden door sociodemografische en –economische variabelen. Bij 
mensen met een hogere opleiding en een hoger inkomen wordt bijvoorbeeld een grotere 
kennis verondersteld. In de spatiotemporele matrix wordt dan uitgegaan van het feit dat 
drukke huishoudens (kinderen, tweeverdieners, ...) meer ICT’s bezitten en gebruiken dan 
minder drukke huishoudens om spatiotemporele problemen (tijdsdruk, organisationeel …) en 
communicatieproblemen op te vangen (Punie, 2000: 234). Met de ‘attitudematrix’ gaat het 
om de impact van de determinanten die we in deel 4B behandelen.  
 
In onderstaande tabel vatten nog eens concreet de voornaamste profielassumpties samen 
waar het in de huidige ICT-omgeving om gaat3.  
 
Earlier Adopters Later Adopters  
Socio-demografisch en Socio-economisch 

Jongere leeftijd Oudere leeftijd 

Brancheau, Wetherbe (1990: 119), Li (2004: 179); 
Gatignon, Robertson (1989 ; 1985 : 852), 
Parasuraman, Colby (2001 : 72) ; Kotler (2003 : 374), 
Oxley, Nancorrow (2003 : 42), Atkin, Jeffres, 
Neuendorf (1998 : 477-478), Urban, Hauser (1980: 
96-98), Pelupessy (1994: 275); Kang (2002: 196); Li 
(2003: 38), LaRose, Atkin (1988a: 407), James, 
Wotring, Forest (1995: 35); Jeffres, Atkin (1996: 320); 
Bonfadelli (1993: 226); Dupagne (1999: 38); Scherer 
(1989: 98); Madden, Simpson (1996: 257); Atkin et 
al. (2003: 162); Green (2002: 34), Blythe (1999: 418); 
... 

Meer mannen Meer vrouwen 
Li (2004: 179) Parasuraman, Colby (2001 : 72) , 
Kotler (2003: 287-296); Pelupessy (1994: 275); Ricci 
(2000: 152), Madden, Simpson (1996: 257) ;… 

Hoger opgeleid, hoger 
aantal jaren opleiding 

Minder hoog opgeleid 

Brancheau, Wetherbe (1990: 119), Rogers (2003: 
298),  Li (2004: 179), Trujilo (2003: 3), Gatignon, 
Robertson (1989, 1985 : 852), Parasuraman, Colby 
(2001 : 72) ; Kotler (2003 : 374); Atkin, Jeffres, 
Neuendorf (1998 : 477-478), Pelupessy (1994: 275), 
Kang (2002: 196), James, Wotring, Forest (1995: 35) 
Li (2003: 38), Jeffres, Atkin (1996: 320), Higgins, 
Shanklin (1992: 8-9), Ricci (2000: 152), Van Dijk 
(1994: 2); Golding (2000: 75), Dupagne (1999: 38), 
Atkin et al. (2003: 162), Green (2002: 34), Blythe 
(1999: 418); ... 

Hogere SES   
 
+ Grotere ‘upward social 
mobility’ 

Lagere SES 

Rogers (2003: 298), Li (2004: 179),  Trujilo (2003: 3), 
Gatignon, Robertson (1989), Parasuraman, Colby 
(2001 : 72) ; Kotler (2003 : 374), Atkin, Jeffres, 
Neuendorf (1998 : 477-478), Li (2003 : 38); Atkin et 
al. (2003: 163-167) ; … 

Hoger inkomen,  
 
+ hogere ‘priviligedness’ 

Lager inkomen 

Rogers, 2003, Parasuraman, Colby (2001 : 72) ; 
Kotler (2003 : 374), Oxley, Nancorrow (2003 : 42), 
Lin (1998 : 110), Kotler (2003: 287-296), Pelupessy 
(1994: 275), Kang (2002: 196); Rogers (1986: 133); 
Dholakia, Mundorf, Dholakia (1996: 10), Higgins, 
Shanklin (1992: 8-9); Van Dijk (1994: 2); Golding 
(2000: 75); Dupagne (1999: 38), Atkin et al. (2003: 
162); Green (2002: 34), Crawford, Di Benedetto 
(2000: 368), Blythe (1999: 418); ... 

Beroepen met hogere 
status en prestige (vrije 
beroepen, zelfstandigen, ...), 
en meer werkzaam in 
technologiesector 

Minder werkzaam in 
technologiesector 

Parasuraman, Colby (2001 : 72) ; James, Wotring, 
Forest (1995: 35), Ricci (2000: 152); Pelupessy (1994: 
275), Blythe (1999: 418); … 

Drukkere huishoudens Minder drukke Punie (2000: 356); Pelupessy (1994: 275), Kang 

                                                      
3 We ondersteunen dit met een greep van referenties naar werken en studies waarin deze assumpties in de 
huidige ICT-omgeving (vanaf jaren ’90) ondersteund worden. Deze tabel is ook een stuk ruimer dan die in deel 3, 
omdat we ons voor deel 3 enkel op duidelijk diffusionistische literatuur baseerden. 
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(meer tweeverdieners), met 
minder tijd en meer 
kinderen (grotere 
gezinsgrootte) 

huishoudens, kleinere 
gezinsgrootte 

(2002: 196); Higgins, Shanklin (1992: 8-9), Ricci 
(2000: 152); Madden, Simpson (1996: 257), Lin 
(1998: 110); Dudley, Steinfield, Kraut, Katz (1993; in 
Punie, 2000: 234);... 

Woonplaats: meer 
woonachtig in 
verstedelijkte gebieden 

Minder woonachting in 
verstedelijkte gebieden 

Ricci (2000: 152), Madden, Simpson (1996: 257); ... 

 
Innovators en early adopters worden in vergelijking met de minder innovatieve segmenten 
bijvoorbeeld steeds verondersteld een mannelijker, hoger opgeleid en ‘rijker’ profiel te 
hebben. Men gaat van een hoger inkomen uit omdat dat het financiële risico voor adoptie 
verlaagt; en van een hoger opleidingsniveau omdat dat een beter begrip van de werking en 
functies van de technologie impliceert (Li; 2003: 38; Rogers, 1986: 133; Dickerson, Gentry, 
1983: 226). In de praktijk worden jongere mannen, met een hoger inkomen, .... daardoor 
vaak a priori als de innovators voor een nieuw product beschouwd, en gaat men die zonder 
verder consumentenonderzoek en –inzicht vaak ook als dusdanig targeten (Daghfous, 
Petrof, Pons, 1999: 315). Onderzoek van De Vos (2000: 68) toont bijvoorbeeld aan dat een 
groot deel van de ‘supply side’ voor interactieve televisie er a priori van uitgaat dat de 
innovators en early adopters voor ITV jongeren met veel computer-ervaring zullen zijn.  
 
Net zoals we algemeen reeds aangaven dat de profielassumpties voor adoptersegmenten 
vaak als basis voor a priori adoptersegmentatie voor ICT-innovaties dienen, is dat ook 
specifiek voor deze sociodemografische en –economische variabelen zo (Wei, 2001: 715; 
Servaes, Heinderyckx, 2002: 105; Leung, Wei, 1999: 209; Windahl, Signitzer, Olson, 1992: 
182; Morwitz, Schmittlein, 1992: 394; Greco, Fields, 1991: 20). Veelal gebruikt men die 
assumpties om tot een segmentatie in innovators tot en met laggards te komen; maar dat is 
niet altijd zo. Wells en Gubar (1966: 362, in Urban, Hauser, 1980: 362) baseerden zich 
bijvoorbeeld op deze sociodemografische en –economische variabelen om tot hun bekende 
opdeling in verschillende ‘Full Nest’- en ‘Empty Nest’-segmenten te komen4. Met betrekking 
tot ICT-adoptie werd het grootste potentieel dan in de ‘Full Nest I & II’-segmenten gesitueerd. 
Bij zijn consumentenelektronica-onderzoek voor Philips baseert het internationale 
onderzoeksbureau Ipsos-Vantis zich bijvoorbeeld op slechts 2 sociodemografische 
predictoren –leeftijd en gezinsgrootte5- om tot een viertal segmenten te komen. In aflopende 
volgorde van adoptiepotentieel voor nieuwe technologieën hebben we de ‘Young 
Professionals’, ‘Family Households’, ‘Selectives’ en ‘Zoomers’. Volledig in lijn met de 
diffusionistische assumpties wordt het meeste adoptiepotentieel bij de ‘Young professionals’ 
(19-39 jaar, geen kinderen) en de ‘Family People’ (alle leeftijden, gezinnen met kinderen) 
verwacht. Bij de ‘Zoomers’ (40+, geen kinderen) verwacht men het minste potentieel.  
 
Bij de vereisten voor een goede segmentatie (cf. supra) hadden we het onder meer over het 
feit dat segmentaties over een langere termijn stabiel moeten blijven. Dit geldt ook voor de 
segmentaties op basis van deze sociodemografische en –economische variabelen, maar 
vanuit het diffusionisme wordt een duidelijk eindpunt gesteld aan deze stabiliteit. Wanneer 
een technologie zijn kritische massa voor de massamarkt nog niet heeft bereikt, worden deze 
assumpties immers stabiel geacht, maar van zodra dat wel het geval is, zijn demografische 
variabelen niet betrouwbaar meer als onderscheidend criterium (Li, 2003: 38; Wei, 2001: 706; 
Lin, 1998: 106). Sociodemografische en –economische variabelen worden daarom als 
efficiënte predictoren en segmentatiecriteria beschouwd voor vroege adopters, maar 
verliezen veel van hun waarde voor de predictie van algemene adoptie en de latere 
adoptersegmenten (Busselle et al., 1999: 45; O’Keefe, Sulanowski, 1995). Wei (2001: 703) 
illustreerde dit onder meer op basis van onderzoek naar gsm-adoptie in Hong Kong. Daar 

                                                      
4 Zij onderscheiden 3 ‘Full Nest’-types, 2 ‘Empty Nest’-types, een ‘Bachelor Stage’, de ‘Newly Married People’ en 2 
categorieën van ‘Solitary Survivors’. ‘Full Nest I’ waren bijvoorbeeld de gezinnen met het jongste kind jonger dan 
6; ‘Full Nest III’ de oudere koppels met kinderen; ... 
5 Aantal kinderen jonger dan 18 in het huishouden.  
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waar de ‘traditionele profileringen’ in 1998 duidelijk bevestigd werden, was dat in 2002 niet 
meer het geval. 

4.3.1.2.2. Evaluatie 

oor de verschillende adoptersegmenten wordt dus van een consistent en 
veralgemeenbaar sociodemografisch en –economisch profiel uitgegaan. ‘Earlier 

adopters’ worden bijvoorbeeld verwacht steeds een meer mannelijk, hoger opgeleid profiel 
en een hogere ses te hebben. Om na te gaan in welke mate die assumpties en profielen 
inderdaad ook op een consistente manier bevestigd worden in empirisch onderzoek in de 
huidige ICT-omgeving, deden we een kleine meta-analyse op studies die ofwel ‘a priori’, 
ofwel ‘ex post’ nagingen of de verschillende sociodemografische en –economische 
variabelen een significante predictor waren van adoptie-intentie of ‘time-of adoption’; of een 
significante discriminator tussen de adoptercategorieën die op basis van deze afhankelijke 
variabelen konden worden gemaakt. Met deze analyse hopen we tot een eerste evaluatie6 te 
komen van de waarde van deze sociodemografische en –economische variabelen als 
criterium voor adoptersegmentatie. 
 
Voor dit literatuuronderzoek beperkten we ons uiteraard tot studies die de adoptie(-intentie) 
van (voor) ICT-innovaties tot onderwerp hadden; en zich binnen de grenzen de ‘ICT-
omgeving’ situeerden (vanaf jaren ’90). In een groot deel van deze studies worden de 
traditionele profielassumpties of relaties tussen sociodemografische en –economische 
variabelen en adoptie nog steeds bevestigd (Ahn, 2001: 95-96; Ricci, 2000: 152; Wei, Leung, 
1998: 237; Atkin, Neuendorf, Jeffres, 1998: 475; Mahajan, Muller, Srivastava, 1990: 48; 
Brancheau, Wetherbe, 1990: 115) zonder daar enige kanttekening bij te plaatsen. Ook in 
meta-analyses van onder andere Ricci (2000: 152) (in 15 Europese landen) of Dutton, Rogers 
en Jun (1987: 219-226) die 11 empirische adoptiestudies in verband met computers 
vergeleken, wordt een duidelijke bevestiging voor het traditionele demografische profiel van 
‘adopters’ gevonden. Net zoals in heel wat andere studies, zoals die van Mahajan, Muller en 
Srivastava (1990: 48) springt daarbij vooral de bevestiging van de assumpties inzake de 
hogere sociale status (inkomen, beroep, opleiding) in het oog. 
 
Naast deze bevestigingen van assumpties en profielen, kunnen we er echter niet om heen 
dat studies in toenemende mate op de inconsistentie van deze assumpties wijzen. In alsmaar 
meer studies kunnen deze assumpties niet meer, of slechts nog gedeeltelijk, bevestigd 
worden. Zelfs Rogers (2003; 288; 1995: 269-275) uitte sinds de jaren ’90 zijn bedenkingen bij 
het universeel geldende ‘jonge profiel’ van het eerste deel van de curve, omdat dit niet altijd 
even goed door onderzoeksresultaten kon worden onderbouwd. Jeffres en Atkin (1996: 
328) vonden een inverse relatie tussen sociale status en adoptie-intenties; en ook de 
universele ‘mannelijke’ innovativiteit werd sinds de jaren ’90 nadrukkelijk in twijfel getrokken: 
vrouwen zouden immers innovatiever zijn voor innovaties met een duidelijk utilitair karakter 
(Frissen, 1992: 204; Punie, 2000: 220; Bergman, Frissen, Slaa, 1995: 294; Haddon, 1997: 48). 
Ter illustratie van de toenemende inconsistentie van de traditionele sociodemografische en –
economische segmentatie-assumpties probeerden we in onderstaande tabel een overzicht te 
geven van een aantal empirische studies die dit ondersteunen. In de eerste twee kolommen 
beschrijven we de auteur(s), het jaartal en de ICT-innovatie van de studie; in de 
daaropvolgende kolommen gebruiken we drie kleuren om aan te geven in welke mate de 
traditionele assumpties bevestigd werden. Aansluitend op de hierboven gegeven 
voorbeelden van bevestigingen van die assumpties, duidt de groene kleur in onderstaande 
tabel op empirische resultaten die de assumpties bevestigen. Een oranje kleur duidt er op dat 
er in de desbetreffende studie wel gepeild werd naar een bepaalde assumptie, maar dat die 
niet (significant) bevestigd werd. Een rode kleur duidt op resultaten die zelfs het tegendeel 
van de assumptie op significante wijze aantonen. ‘Witte’ of lege cellen geven aan dat de 
                                                      
6 Een tweede evaluatie volgt in deel 5, op basis van de gevoerde casestudies.  

V 
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desbetreffende variabele niet getest werd in de studie. In elk van deze studies focust men 
zich slechts op een paar sociodemografische en –economische variabelen. In de meeste 
gevallen gaat het daarbij om geslacht, leeftijd, opleiding en inkomen. 
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Figuur: Inconsistentie met betrekking tot socio-demografische en –economische segmentatiecriteria  
 
Auteur Onderwerp Geslacht Leeftijd Inkomen Opleiding Gezinsgrootte Beroep Beroepstatus Woonplaats 
Lupker, Allen, Hearty (1988) HDTV         
Mahajan, Muller, Srivastava (1990: 48) Computeradoptie         
Atkin, LaRose (1994: 221) Phone polling services         
Bouwman, Hammersma, Peeters (1994: 
36-38) 

CD-I; & HDTV         

Albarran, Umphrey (1994: 56) Kabeladoptie (US)         
James, Wotring, Forest (1995: 35) Bulletin Board-adoptie en 

-gebruik 
        

Jeffres, Atkin (1996: 325) ICT algemeen         
Madden, Simpson (1996: 254-258) Adoptie-intentie 

breedbanddiensten (AUS) 
        

Lin (1998: 104) Computer technology 
adopters 

        

Dupagne (1999) HDTV adoptie-intentie         
Busselle et al. (1999: 47-48, 55) Internetadoptie- en 

gebruik 
        

Leung, Wei (1999: 209; 222) Mobiele telefoons         
Anandarajan, Simmers, Igbaria (2000: 69; 
78) 

Adoptie van internet op 
het werk 

        

Ahn (2001: 95-96) Adoptie-intentie mobiele 
telefonie (Korea) 

        

Wei (2001: 714) Gsm adoptie-intentie 
anno 1998 

        

Wei (2001: 714) Gsm-adoptie-intentie 
anno 2000 (Hong Kong) 

        

Kang (2002: 203) Digital cable         
Li (2003: 42) Adoptie ‘electronic 

newspaper’ 
        

Atkin et al. (2003: 168) Adoptie-intentie Digitale 
TV 

        

Li (2004: 183) Adoptie-intentie ‘Internet 
shopping’ 

        

Li (2004: 183) Adoptie-intentie 
‘cable television 
shopping’ 
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Ook minder wetenschappelijk onderbouwd onderzoek illustreert de toegenomen 
inconsistentie met betrekking tot deze socio-demografische en –economische assumpties. 
Recent onderzoek van de CEA (Consumer Electronics Association) toont bijvoorbeeld aan dat 
de Amerikanen in 2003 96 miljard dollar aan consumentenelektronica besteed hebben. 
Opvallend hierbij was dat vrouwen voor het eerst het merendeel voor hun rekening namen 
(55 miljard), wat als indicatie geïnterpreteerd werd van de afzwakkende genderbias (Lin, 
1998: 99; Mundorf, Westin, 1996: 159) of van het feit dat vrouwen alsmaar innovatiever 
worden voor consumentenelectronica (DVD, gsm, flat screens, stereo, spelconsole, …) en dat 
het traditioneel mannelijke profiel van de innovators alsmaar minder afgetekend is 
(Debruyne, 2004-01-22: 16). Met betrekking tot de leeftijdsassumptie bleek ook MMS een 
paar maanden na introductie (voorjaar 2004), -tegen de verwachtingen in- niet zozeer door 
jongeren te worden gebruikt (De Ruyter, 2004). 
 
Oorspronkelijk werden deze sociodemografische en –economische variabelen als 
voornaamste adoptiedeterminanten of –predictoren beschouwd (Busselle et al., 1999: 46), 
maar daar is duidelijk alsmaar minder reden toe. We zijn hierbij zeker niet exhaustief geweest, 
maar ook zonder volledig te zijn in dit overzicht en zonder in detail op de onderzoeken en 
resultaten in te gaan, volstaat bovenstaand overzicht om de consistentie en 
betrouwbaarheid van de assumpties inzake sociodemografische en –economische variabelen 
als segmentatiecriterium in twijfel te trekken. Sociodemografische en –economische 
variabelen zijn met andere woorden niet zo efficiënt meer wanneer het op de predictie of 
discriminatie tussen adoptersegmenten aankomt (Chen, Gillenson, Cherrel, 2002: 708; 
Bergman, Frissen Slaa, 1995: 299; Lin, 1994b: 30; Jeffres, Atkin, 1996: 322, 328; Eastin, 2002: 
253; Atkin, LaRose, 1994: 221; Lin, Jeffres, 1998: 342; Neuendorf, Atkin, Jeffres, 1998: 91; 
Punie, 2000: 209; Kang, 2000: 205; Albarran, Umphrey, 1994: 48; Dawson, 1998: 18; Burns, 
Krampf, 1992: 228). Verwijzend naar de vereisten voor een goede segmentatie, zijn de socio-
demografische en –economische variabelen in de huidige ICT-omgeving niet meer de 
stabiele criteria van weleer (Bergman, Frissen, Slaa, 1995: 299). Ook Bouwman et al. (2000: 
81) wijzen er nadrukkelijk op dat de traditionele assumpties en wetmatigheden inzake 
sociodemografische en –economische variabelen niet altijd even goed meer opgaan in de 
hedendaagse ICT-omgeving: “Aan de kant van de gebruiker blijkt dat traditionele 
wetmatigheden ten aanzien van de investeringsbereidheid in informatie- en 
communicatietechnologie niet langer opgaan. Sterker nog, de traditionele kenmerken als 
huwelijkse staat, aantal kinderen, leeftijd, opleiding, inkomen, werkzaamheden of het wonen 
in plattelands- of urbane gebieden voldoen niet langer om het gedrag van consumenten te 
begrijpen of te voorspellen” (Bouwman et al., 2000: 81).  
 
In de hedendaagse ICT-omgeving zijn sociodemografische en –economische variabelen dus 
geen betrouwbare criteria voor adoptersegmentatie meer. 
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4.3.1.3. Profiel-segmentatie op (media)technologiebezit en -gebruik 

4.3.1.3.1. Wat? 

et zoals de sociodemografische en –economische assumpties worden ook de 
voornaamste ‘diffusionistische assumpties’ inzake media- en communicatiegedrag en 

technologiebezit (cf. figuur) vaak als criterium voor adoptersegmentatie naar voor 
geschoven. Een groter bezit en gebruik van massamedia en van ‘similar technologies’ 
worden nog steeds als onderscheidende karakteristieken van ‘earlier adopters’ ten opzichte 
van ‘later adopters’ beschouwd. 
 

Earlier Adopters Later Adopters  
Media- en communicatiegedrag + technologiebezit 

Grotere ‘mass media exposure’ 
Minder grote ‘mass media 
exposure’ 

Brancheau, Wetherbe (1990: 119), 
Rogers (2003: 298), Li( 2004: 175),  
Trujilo (2003: 3), Gatignon, Robertson 
(1989: 55), Punie (2000 : 27), Li (2003 : 
39), ), Blythe (1999: 418); Atkin et al. 
(2003: 162-167) ; … 

Socialer : grotere exposure aan 
interpersoonlijke communicatie 

Minder blootgesteld aan externe 
interpersoonlijke communicatie 

Brancheau, Wetherbe (1990: 119), 
Rogers (2003: 298), Trujilo (2003: 3), Lee, 
Lee, Schumann (2002: 4); ... 

Meer contact met ‘change 
agents’ 

Minder contact met ‘change 
agents’ 

Rogers (2003: 298), Rollins (1993 : 46), 
Lee, Lee, Schumann (2002: 4); ... 

Meer actief geëngageerd in het 
zoeken naar informatie 

Minder actief geëngageerd in 
het zoeken naar informatie Rogers (2003: 298), Trujilo (2003: 3); ... 

Hogere graad van 
opinieleiderschap 

Minder opinieleider 
Rogers (2003: 298), Trujilo (2003: 3), 
Gatignon, Robertson (1989), Oxley, 
Nancorrow (2003 : 42); … 

Grotere kennis van innovaties Minder grote kennis van 
innovaties 

Rogers (2003: 298), Trujilo (2003: 3), 
Moreau, Lehmann, Markman, (2001: 27); 
... 

Bezitten meer ‘functionally 
similar technologies’, bredere 
variatie van ICT-bezit 

Bezitten minder ‘functionally 
similar technologies’ 

Li (2004: 176), Kang (2002: 197); Busselle 
et al. (1999: 47); LaRose, Atkin (1992: 
413), Wei (2001: 705, Li (2003: 36); Atkin 
et al. (2003: 162), Atkin et al. (2003: 162-
167) ; … 

Hoger technologiegebruik, 
vooral van ‘similar technologies’, 
bredere variatie in 
technologiegebruik 

Lager technologiegebruik 

Parasuraman, Colby (2001 : 72) ; Kotler 
(2003 : 374), Atkin, Jeffres, Neuendorf 
(1998 : 477-478),  Li (2003: 36); Kang 
(2002: 197), Atkin et al. (2003: 162-167); 
... 

 
Het grotere gebruik van massamedia zoals bv. kranten en ook gespecialiseerde magazines 
maakt dat de meer innovatieven doorgaans een grotere kennis hebben van de (op til 
staande) innovaties. Vóór de introductie nog, zijn innovators en early adopters vaak al op de 
hoogte van de innovatie en diens applicaties (Higgins, Shanklin, 1992: 10). Aan het grotere 
mediagebruik en de grotere kennis hangt dan ook een hogere graad van opinieleiderschap 
(cf. deel 4B) en een ‘actievere graad van zoeken naar informatie’ vast. De grotere interesse in 
ICT-innovaties maakt dat de meer innovatieve gebruikers en segmenten actiever op zoek 
gaan naar informatie over die innovaties, wat zich in een groter interpersoonlijk contact 
(zowel met ‘change agents’ als met mensen uit de sociale omgeving) en een groter 
massamediagebruik vertaalt.  
 
Een eerste deel van deze variabelen is met andere woorden duidelijk gerelateerd met een 
eerste kernassumptie inzake media-exposure en –gebruik. Een tweede pijler is dan de 
‘technology-cluster’-hypothese of hypothese dat adoptie en gebruik van een bepaalde 
technologie goed kan worden voorspeld op basis van adoptie en gebruik van ‘functionally 
similar technologies’ of ICT in het algemeen.  

N 
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4.3.1.3.2. Evaluatie 

ok uit het onderzoek waarin bezit en gebruik van (media)technologieën aan adoptie(-
intentie) en gebruik worden gelinkt, blijkt dat de predictieve assumpties en 

segmentatiecriteria inzake media(technologie)bezit en –gebruik in grote mate op de twee 
pijlers van ‘mass media exposure’ en de ‘technology cluster’-hypothese terugvallen. 
Onderstaande tabel geeft voor beide assumpties een reeks voorbeelden van studies waarin 
die wel of niet bevestigd werden.  
 

Earlier Adopters 
INCONSISTENTE 

onderzoeksresultaten 
BEVESTIGENDE 

onderzoeksresultaten 
Media(technologie)bezit en –gebruik 

Grotere ‘mass media exposure’, groter 
gebruik van massamedia7 

-Leung (1998: 789), Lin (1998: 99), Li 
(2001), Li (2003: 39) voor pc, VCR, 
kabeltv, pagers, mobiele telefoon, ... 
-Jeffres, Atkin (1996: 328) voor 
internetadoptie 
-Atkin et al. (2003: 168) voor DTV 
-Lin (1998: 104) voor PC-adoptie 
-Dupagne (1999: 39) voor HDTV 
-Wei (2001: 710-711) voor gsm-
adoptie 
-Busselle et al. (1999: 55) 
-Heikkinen, Reese (1986: 32) voor 
videotext (o.a. laag mediagebruik bij 
potentiële innovators en early 
adopters) 
-Kang (2002: 203) voor ‘digital cable’ 
-Valente, Davis (1999: 56) 
-Li (2004: 183) voor ‘cable tv 
shopping’ 
-Atkin et al. (2003: 168) voor DTV 

-Brancheau, Wetherbe (1990 :115) 
voor spreadsheet-software 
-Dupagne, Agostino (1991) voor 
HDTV 
-Tellefsen, Takada (2001) voor ICT 
-Li (2004: 183) voor ’internet 
shopping’ 
-Mahajan, Muller, Srivastava (1990: 
48) voor computers 

Bezitten meer ‘functionally similar 
technologies’, ‘technology clusters’, 
‘technology ownership’ 

-Leung, Wei (1999: 233) voor mobiele 
telefonie 
-Lin (1994, 1998: 99) voor videotext 
-Atkin en LaRose (1994: 220): slechts 
partiële bevestiging voor ‘call in 
polling’ 
-Lin (1998: 104) voor pc-adoptie 
-Wei (2001: 714) voor gsm-adoptie 
- Li, Yang (2000) en Li (2003: 37) voor 
internet shopping 
- Kang (2002: 203) voor ‘digital cable’ 
-Madden, Simpson (1998) voor 
breedbanddiensten 
- Li (2004: 185) voor ‘internet 
shopping’ 
-Atkin et al. (2003: 168) voor DTV 

-Dickerson, Gentry (1983: 232) voor 
computers 
-Dutton, Rogers, Jun (1987) voor 
kabeltv 
-LaRose, Atkin (1988) voor 
computermedia 
 
-Lin (1998: 105) voor PC 
-Busselle et al. (1999: 45) voor 
internet 
-Li (2003: 42) voor ‘electronic 
newspapers’ 

Hoger technologiegebruik, vooral 
van ‘similar technologies’ 

-Leung, Wei (1999: 233) voor mobiele 
telefonie 
-Heikkinen; Reese (1986: 32) voor 
videotext 
- Lin (1994, 1998: 99) voor videotext 

-Reagan et al. (1995: 26-27) voor ICT 
als informatiebron 
-Jeffres, Atkin (1996: 325) voor 
kabeltelevisie 

 
 

                                                      
7 In de meeste onderzoeken werd deze ‘mass media exposure’ in meerdere variabelen uiteengetrokken. In 
sommige onderzoeken ging men de exposure en het gebruik in twee variabelen uiteentrekken (bv. tv en krant), 
terwijl men dat in andere onderzoeken in meerdere technologieën en media doet. We spreken van een 
inconsistente bevestiging indien de assumptie voor de meerderheid (twee derden) van de technologieën niet 
bevestigd wordt. In het onderzoek van Kang (2002) onder adopters van ‘digital cable’ peilde men bijvoorbeeld 
naar het gebruik van tv, radio, krant en bioscoopbezoek. Aangezien slechts één van de vier (televisie) een 
significante predictor voor adoptie bleek te zijn, concluderen we hier tot een inconsistente bevestiging van de 
assumptie. Omdat deze assumptie telkens op een inconsistente manier gedefinieerd en uiteengetrokken wordt, 
heeft het geen zin alle deelcomponenten apart te gaan vergelijken, maar hebben we het over ‘exposure’/’gebruik’ 
in het algemeen.  

O 
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Ook hier stellen we vast dat we zonder exhaustief te zijn en in detail te treden, kunnen 
concluderen dat ook het gebruik en bezit van massamedia en technologieën als 
onderscheidend of segmentatiecriterium niet altijd even betrouwbaar en consistent meer 
zijn. Ook Li (2003: 39) beaamde recentelijk nog dat er over deze assumpties nog steeds geen 
‘conclusive findings’ bestaan, en dat de meeste studies waarin media/communicatiegedrag 
en technologiebezit onderzocht worden, toch tot de conclusie leiden dat deze variabelen 
niet bepaald nog als betrouwbare segmentatiecriteria fungeren. Ook de hypothese over de 
interpersoonlijke invloed en communicatie wordt niet altijd even goed meer bevestigd 
(Valente, Davis, 1999: 56; McDonald, Alpert, 1999: 3-4). Met betrekking tot de 
massamediagebruikshypothese is het merendeel het erover eens dat die geen significante 
onderscheidende predictor meer is voor adoptie; en bijgevolg ook niet meer als een 
betrouwbaar en consistent segmentatiecriterium kan worden beschouwd. De ‘technology 
cluster’-hypothese wordt nog als de meest consistente en beste predictor voor adoptie 
beschouwd (Busselle et al., 1999: 55). Maar ook voor deze variabele zijn er ondertussen 
voldoende studies om de betrouwbaarheid en consistentie in de huidige ICT-omgeving in 
twijfel te trekken.  

4.3.1.4. Andere segmentatiemethodes 

aast de twee grote blokken van diffusionistische prior-to-launch segmentatiecriteria, zijn 
er uiteraard ook nog andere segmentatietradities die minder relevant en ook minder op 

het diffusionisme gestoeld zijn.  
 
In eerste instantie hebben we het dan over de segmentatie op lifestyle en waarden. In deel 3 
behandelden we ‘persoonlijkheidskarakterisitieken en psychografica’ bijvoorbeeld nog als 
een derde categorie8 van variabelen om de voornaamste assumpties met betrekking tot de 
diffusionistische adopterprofielen te schetsen. Ook in de typologie van Jobber (1998) 
vormden de psychografica (lifestyle & personality) één van de drie grote blokken van 
segmenteringsvariabelen. Toch behandelen we deze ‘psychografica’ slechts onder deze 
‘restcategorie’, en niet als een derde blok naast de twee grote categorieën van 
diffusionistische segmentatievariabelen. Daar zijn verschillende redenen voor. Binnen het 
diffusionisme is deze psychografische manier van segmenteren ook nooit op het voorplan 
geraakt. De beperkte interesse voor het segmenteren op lifestyle of psychografica kwam er 
enkel uit onvrede met de demografische en media/technologie-gerelateerde 
segmentatiecriteria (Green, 2002: 39; Leung, 1998: 781; Daghfous, Petrof, Pons, 1999: 315); 
of parallel met de opkomst van de SST-stroming (cf. deel 3). De grotere aandacht voor de 
gebruiks- en gebruikerscontext bracht meer aandacht voor waarden en levensstijl met zich 
mee; en er werd bijvoorbeeld aangetoond dat adoptie van innovaties vaak in een streven 
naar ‘social rewards’, en als middel van sociale differentiatie en identificatie gebeurt (Li, 2004: 
178; Leung, 1998: 782). Het grootste deel van de ‘psychografische aandacht’ verschoof zo 
naar de persoonlijkheidskarakteristieken (opinieleiderschap, ‘venturesomeness’, innovativiteit, 
attitudes ten aanzien van technologische vooruitgang, etc ...); maar die behandelen we 
uitgebreid in deel 4B als adoptergebonden adoptiedeterminanten9. Van de resterende 
psychografische segmentatievariabelen resten dan nog de waarden, en de daar vaak 
rechtstreeks mee verbonden lifestyle. De uitwerkingen hiervan bleven doorgaans echter zeer 
algemeen, en te weinig toegepast op ICT-innovaties. 
 
Met het waardenconcept hebben we het over ‘an enduring belief that a specific mode of 
conduct or end-state of existence is personally or socially preferable to an opposite or 
                                                      
8 Naast een eerste categorie ‘sociodemografisch en socio-economisch’, en een tweede categorie ‘mediagedrag, 
communiatiegedrag en technologiebezit’.  
9 We komen hier dan ook niet tot een overzichtstabel waarin we voor de persoonlijkheidskarakteristieken 
verwijzen naar studies waarin de assumpties wel of niet bevestigd werden. Een dergelijke vergelijkende 
overzichstabel zou hier ook onmogelijk zijn omdat de diversiteit in onderzoek naar waarden, 
persoonlijkheidskarakteristieken en lifestyle een quasi oneindige diversiteit kent. 

N 
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converse mode of conduct or end-state of existence’ (Rokeach, 1975: 5; Steenkamp, ter 
Hofstede, Wedel, 1999: 57). Deze cultuurgebonden waarden worden verondersteld ons 
gedrag, onze attitudes en overtuigingen te helpen vormen en rationaliseren op een manier 
dat ze persoonlijk en sociaal aanvaardbaar zijn. Waarden zijn op die manier determinanten 
van onze attitudes en ons gedrag (Kamakura, Novak, 1992: 119), en dus ook van onze 
adoptie-intenties en effectief adoptiegedrag.  
 
In de literatuur bestaat een brede waaier aan typologieën van waardensegmentaties. 
Termen als de ‘survivors’, ‘experimentalists’,… de ‘Rokeach Value Survey’ of de ‘List of Values 
(LOV)’ klinken ongetwijfeld bekend in de oren. Veel van deze waarde-inventarissen en –
assumpties zijn echter zeer algemeen. In relatie tot innovativiteit en de adoptie van ICT-
innovaties is de literatuur echter schaars, maar wensen we wel te wijzen op de bijdragen van 
auteurs als Daghfous, Petrof en Pons (1999) of Steenkamp, ter Hofstede en Wedel (1999) die 
de relatie tussen ‘waarden’ en ‘innovativiteit’ als volgt conceptualiseerden: 
 
Figuur: Conceptual framework (Daghfous, Petrof, Pons, 1999: 316) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centraal in dit model staat de afhankelijke innovativiteitsvariabele10, waarbinnen de klassieke 
cognitieve, affectieve en conatieve subcomponenten van consumentengedrag worden 
onderscheiden. Belangrijk hier is de linkerkant van het model, waarin we de waarden als 
determinanten voor innovativiteit zien uitgezet. Hiervoor werd op het eenvoudige, maar 
efficiënte LOV11-systeem een beroep gedaan (Daghfous, Petrof en Pons; 1999: 317): negen 
waarden waarbinnen drie groepen worden onderscheiden:  
                                                      
10 Diffusionistisch gedefinieerd als ‘de geneigdheid innovatie te adopteren’.  
11 List Of Values (LOV), origineel ontwikkeld door Kahle (1983) als een crossculturele validatie van het VALS-
systeem (cf. infra) en als reductie van Rokeach’ instrument.  
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1. de hedonistische waarden (sensation-seeking, pleasure and happiness in life, desire to 
establish warm relationships with others) 

2. de empathische waarden (self-respect, respect by others, search for security, sense of 
belonging) 

3. waarden van zelf-verwezenlijking/zelf-actualisatie (personal development, sense of 
accomplishment) 

 
In navolging van een studie van Kamakura en Novak (1992) toonden ook Daghfous, Petrof 
en Pons (1999: 318; 322) en Steenkamp, ter Hofstede en Wedel (1999: 65) aan dat dit LOV-
waardensysteem eigenlijk bidimensioneel is. Zelf-actualiseringswaarden vormen een 
onafhankelijke dimensie, en de empathische en hedonistische waarden vormen de twee 
extremen van een dimensie die zij ‘conservatisme’ noemden. Gelinkt met het 
innovativiteitsconcept gaf dat de volgende hypothese (Daghfous, Petrof, Pons, 1999: 318): 
‘The innovativeness of individuals in a cosmopolitan market is negatively correlated with their 
attachment to the values of empathy and their rejection of hedonist values’. Daarmee is 
meteen ook de voornaamste assumptie en segmentatiegrond met betrekking tot deze 
waarden aangehaald: van consumenten die vooral empathische waarden aanhangen 
verwacht men een conservatief en conformistisch gedrag. Van hen (majority, laggards) 
wordt dan ook een zekere weerstand verwacht ten aanzien van veranderingen en dus ook 
tegen adoptie van innovaties. Omgekeerd verwacht men bij aanhangers van hedonistische 
waarden een grotere motivatie om hun levensstijl te veranderen en nieuwe producten uit te 
proberen (innovators, early adopters). 
 
Naast Daghfous, Petrof en Pons (1999), leverden ook Steenkamp, ter Hofstede en Wedel 
(1999) een interessante bijdrage met betrekking tot de relatie van waarden tot 
‘innovativiteit’. Algemeen gaan Steenkamp en collega’s (1999: 57) uit van een 
determinantenmodel waarbij innovativiteit door (1) nationaal culturele aspecten, en (2) 
persoonlijke aspecten gedetermineerd wordt. Binnen deze tweede component, 
onderscheiden ze contextspecifieke factoren van ‘persoonlijke waarden’. Voor een typologie 
van deze waarden baseren zij zich op Schwartz (1992) die tot een typologie van tien 
waarden kwam langs twee assen: ‘self-transcendence’ vs ‘self-enhancement’; en 
‘conservation’ vs. ‘openness to change’. Het onderscheid tussen de waarden wordt gemaakt 
op basis van de ‘motivational goals’ die ze uitdrukken.  
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In verband met de as ‘openness to change’ vs ‘conservation’, wijzen de auteurs er op dat de 
‘conservation goals’ (tradition, conformity, security) niet stroken met ‘consumer 
innovativeness’ omdat adoptie van innovaties een breken met tradities inhoudt (Steenkamp, 
ter Hofstede en Wedel, 1999: 58). Ze gaan daarom ook uit van een negatief verband tussen 
deze ‘conservation’-waarden en innovativiteit (Ibid.: 58). Van de ‘openness to change’-
waarden verwacht men dan een positieve correlatie met innovativiteit. De tweede bipolaire 
dimensie ‘self transcendence’ vs ‘self-enhancement’ weerspiegelt waarden in termen van de 
mate waarin ze mensen motiveren hun persoonlijke interesses te stimuleren. In relatie met 
innovativiteit verwacht men een positieve correlatie met ‘self-enhancement’-waarden als 
‘achievement’ en ‘power’ (Ibid.: 58).  
 
Het testen van de assumpties in beide waarde-benaderingen (Daghfous, Petrof, Pons, 1999 
en Steenkamp, ter Hofstede, Wedel, 1999) gaf echter ontgoochelende resultaten, waardoor 
we ook voor deze categorie van segmentatievariabelen tot inconsistentie en 
onbetrouwbaarheid besluiten. Op basis van cross-nationaal onderzoek (11 EU-landen, 
n>3000) vonden Steenkamp, ter Hofstede en Wedel (1999: 65) slechts gedeeltelijk 
bevestiging voor hun assumpties met betrekking tot waarden en innovativiteit. De negatieve 
relatie met ‘conservation’ werd bevestigd, maar de positieve relatie met ‘self-enhancement’ 
niet (Ibid.: 65). Ook ander onderzoek dat zich op de redenering van Steenkamp, ter Hofstede 
en Wedel baseerde, slaagde er niet in voldoende empirische ondersteuning aan te reiken. In 
2002 nog bediende de tACo-onderzoeksgroep (VLGMS12) zich van hun twee waarde-assen 
in een onderzoek naar de innovativiteit voor 6 innovatiecategorieën (radio, auto, mobiele 
telefonie, verzekeringen, muziektechnologieën en margarine) (Weijters et al., 2002: 5). Voor 
alle categorieën samen bleek zowel de ‘resultant self-enhancement’ als de ‘resultant 
conservation’ slechts een zeer lage negatieve correlatie (respectievelijk -0.06 en -0.14) te 
hebben met ‘innate innovativeness’. Daghfous, Petrof en Pons (1999) van hun kant, testten 
hun model voor ICT-innovaties als ‘interactive videoway systems’, ‘direct payment systems’ en 
electronic notebooks’ in Canada, Noord-Afrika en Frankrijk. Daarbij lagen de goodness-of-fit 
maten telkens onder .90, wat op een onvolledigheid van het model wijst, en ook leert dat 
waarden zeker niet de meest geschikte predictoren zijn (Daghfous, Petrof, Pons, 1999: 323).  
 
Toch wijzen Daghfous, Petrof en Pons (1999: 325) op de positieve predictiekracht van de 
waarden in elk van de gevoerde cases; en concluderen zij dat segmentaties op basis van 
waarden een bijzonder sterke aanvulling kunnen zijn in de toolkit van de marketer (Ibid.: 
325). Een aanvulling slechts, want als ‘op zichzelf staande’ segmentatiemethode is het 
segmenteren op waarden ontoereikend. Ook Kamakura en Novak (1992: 130) stellen dat ‘... 
it is unlikely that the market for any particular product can be segmented on the basis of the 
value systems alone. Other immediate influences, such as product attributes, product 
benefits, and consumer preferences, must also be taken into account’. Hiermee is meteen ook 
de waarde van waardesegmentaties in functie van innovatie-adoptie gerelativeerd; en 
daarmee ook de waarde van lifestyle-segmentaties. Want de levensstijl geldt immers als de 
weerspiegeling van iemands waardenpatroon, en de daaruit voortvloeiende attitudes, 
interesses en opinies (AIO) (Li, 2004: 178-180; Jobber, 1998: 179; Vallette-Florence, Jolibert, 
1990: 109; Urban, Hauser, 1980: 97). Lifestyle-segmentaties zoals de ‘Values And Life Styles’- 
of VALS-typologie (Mitchell, 1983; Pelupessy, 1994: 275; Windahl, Signitzer, Olson, 1992: 185-
186; Green, 2002: 40) zijn ook steeds zeer algemeen gebleven en zelden specifiek voor 
segmentpredictie gebruikt. Hun grootste waarde ligt nog steeds in het ‘ex post’ beschrijven 
van segmenten. 
 
Hoe dan ook, of we het dan over persoonlijkheidskarakteristieken, waarden of lifestyle 
hebben; ook voor psychografica als criteria voor een segmentatie in adoptercategorieën is 
het duidelijk dat die ontoereikend zijn. Er is de diversiteit, het te algemene en 
domeinspecifieke niveau waarop deze manier van segmenteren van toepassing is (Hulsebos, 

                                                      
12 Vlerick Leuven Gent Management School 
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1998: 43) en de inconsistentie die we eerder al voor de waarde-assumpties aanhaalden, 
maar voor de psychografica in het algemeen gelden (Chen, Gillenson, Cherrel, 2002: 708; 
Dawson, 1998: 708). Ook voor psychografische variabelen lijken we dus niet om de conclusie 
heen te kunnen dat die niet consistent en betrouwbaar genoeg zijn om als 
segmentatiecriterium voor adoptersegmentaties te fungeren. 
 
Maar ook andere methodes worden gesuggereerd in functie van het opzetten van 
introductie- en marketingstrategieën voor ICT-innovaties. Zo hebben sommigen het 
bijvoorbeeld over een segmentatie op basis de ‘gepercipieerde kosten’13 (Sabavala, Gautschi, 
1994: 30-35; Windahl, Signitzer, Olson, 1992: 186-187) of de ‘public’s ressources’ (Windahl, 
Signitzer, Olson, 1992: 187); hebben McBurney, Parsons en Green (2002: 231) het voor de 
mobiele telefoniemarkt over een segmentatie op basis van specifieke behoeften (professional 
users, status users, small business users, teenage users; ...), en heeft Dholakia (1994: 55-60) 
het over een segmentatie op basis van de ‘product/service oriëntatie’ van de consument. Bij 
elk van deze segmentatiemethodes gaat het wel om een segmentatie in functie van betere 
innovatie-introducties; maar gaat het niet om een segmentatie in adoptersegmenten. Gezien 
dat wel onze doelstelling is gaan we dan ook niet dieper op deze methoden in.  
 
Eén segmentatiemethode waar we misschien wel kort kunnen bij blijven stilstaan is het 
geografisch segmenteren14. Dit is ook de enige vorm van segmenteren uit het schema van 
Jobber (cf. supra) waar we het nog niet over hadden. Deze vorm van segmenteren 
manifesteert zich vooral vanaf de tweede helft van de jaren ’90 (Helsen, Jedidi, DeSarbo, 
1993; Mishra, Kim, Lee, 1996; Mundorf, Westin, 1996; Kumar, Ganesh, Echambadi, 1998; 
Ahn, Lee, 1999; Talukdar, Sudhir, Ainslie, 2002); en zoals de naam het zelf reeds zegt, gaat 
het bij ‘geografisch segmenteren’ niet om het segmenteren van markten op basis 
gebruikerskenmerken, maar om het segmenteren van markten op basis van hun fysische of 
geografische grenzen. Dat gebeurt doorgaans in termen van landen, regio’s, provincies, 
steden, en ook culturen (Kotler, 2002: 287). Steenkamp, ter Hofstede en Wedel (1999) 
beschouwen de nationaal-culturele dimensies van landen bijvoorbeeld als zeer predictief 
voor innovativiteit, en onderscheiden daarbij een drietal dimensies: ‘individualism’, 
‘uncertainty avoidance’, en ‘masculinity’. Nationaal cultureel individualisme slaat op de mate 
waarin de mensen van een bepaald land liever als individuen handelen dan als leden van 
een groep. De assumptie is dat innovativiteit hoger is in landen die gekenmerkt worden door 
een hogere graad van individualisme (Steenkamp, ter Hofstede, Wedel, 1999: 59). Nationale 
culturen daarentegen die gekenmerkt worden door ‘uncertainty avoidance’ en zich bedreigd 
of op hun ongemak voelen bij het onbekende, onzekere, ..., en als reacties daarop strikte 
gedragscodes hanteren, worden verwacht door een lagere innovativiteit te worden 
gekenmerkt (Ibid.: 60). Met ‘nationale culturele mannelijkheid’ tenslotte wordt gerefereerd 
naar de mate waarin een samenleving een grotere nadruk plaatst op welvaart, succes, 
ambitie, materiële zaken, .... Een meer uitgesproken mannelijke nationale cultuur wordt met 
een grotere innovativiteit geassocieerd (Ibid.: 60).  
 
‘Cross-nationaal diffusie-onderzoek’ is weliswaar geen ‘druk bezet’ onderzoeksterrein (de 
overgrote meerderheid van de diffusie-onderzoeken kennen hun toepassingsterrein in de VS 
(Takada, Jain, 1991: 48)), maar kent toch een aantal basiswerken zoals die van Gatignon, 
Eliashberg en Robertson (1989); Helsen, Jedidi en DeSarbo (1993) en Takada en Jain (1991). 
Takada en Jain (1991: 53) gingen er bijvoorbeeld van uit dat innovatiediffusie een land- en 
cultuurspecifiek fenomeen is. Verschillen in adoptieprocessen kunnen dan grotendeels 
verklaard/voorspeld worden door ‘land’-specifieke factoren en kenmerken als 
cosmopolitanisme, mobiliteit, en vrouwen op de arbeidsmarkt (Gatignon, Eliashberg, 
Robertson, 1989: 245). Omdat het diffusionisme van een positieve relatie tussen 
cosmopolitanisme en innovativiteit uitgaat, wordt dan bijvoorbeeld uitgegaan van de 
veronderstelling dat landen met een hogere graad van ‘cosmopolitanisme’ een hogere 
                                                      
13 ‘access costs’, ‘user time costs’, ‘storage costs’, ‘adjustment costs’, ‘information costs’ en ‘psychic costs’. 
14 Vaak ook nauw verwant met het ‘culture-based’ segmenteren. 
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‘propensity to innovatie’ en kleinere ‘propensity to imitate’ vertonen (Kumar, Ganesh, 
Echambadi, 1998: 257). Verder geldt in deze context ook het onderscheid tussen hoge en 
lage contextculturen. ‘Hoge context culturen’ zoals Japan, Taiwan, en Zuid-Korea, worden als 
‘homophilous’ beschouwd, en dus bevorderlijk voor de overdracht van kennis en informatie 
(Kumar, Ganesh, Echambadi, 1998: 258). In ‘lage contextculturen’ (VS, veel Europese landen) 
is de populatie heterogener en de communicatie meer ‘heterophilous’. Dit zorgt dan voor 
cognitieve dissonantie en een cultuur waarin overdracht van ideeën en informatie minder 
evident is. De stelling is dan ook dat adoptie sneller gaat in landen met een ‘hoge context 
cultuur’ en ‘homophilous’ communicatie (hogere imitatiecoëfficiënt en mond-tot-mond-
reclame), dan in landen met ‘lage context culturen’ en meer ‘heterophilous’ communicatie 
(Takada, Jain, 1991: 53; Kumar, Ganesh, Echambadi, 1998: 258). 
 
Maar ook binnen deze ‘geografische segmentatie’-studies zijn de bevindingen ook niet altijd 
even consistent (Kumar, Gadesh en Echambadi, 1998: 256). Helsen, Jedidi en DeSarbo (1993: 
69) vonden bijvoorbeeld geen bevestiging voor de bevinding van Takada en Jain (1991) dat 
adoptie sneller gaat in ‘hoge context culturen’ dan in ‘lage context culturen’. Helsen Jedidi en 
DeSarbo maakten bijvoorbeeld een landensegmentatie van Europese landen op basis van 
diffusiepatronen van TV’s, videorecorders en cd-spelers (datareeksen van 14 jaar), maar 
vonden geen consistente segmenten voor de ganse categorie van producten die als ‘similar 
products’ werden verondersteld: landen die gelijkaardige diffusiepatronen en –parameters 
vertoonden voor de ene innovatie, vertoonden totaal verschillende diffusiepatronen voor 
een andere innovatie (Helsen, Jedidi, DeSarbo, 1993: 69).  
 
Landensegmenten op basis van diffusieparameters (coëfficiënten van innovatie en imitatie) 
zijn dus niet zo stabiel (Helsen, Jedidi, DeSarbo, 1993: 69). Door landen te segmenteren op 
basis van macro-economische variabelen (mobiliteit, cosmopolitanisme, gezondheid, handel 
en lifestyle) werden 12 landen in drie clusters verdeeld (De USA, een cluster van vier, en een 
cluster van zeven). Tussen en binnen deze segmenten werd echter weinig consistentie 
gevonden op het vlak van de grootte-orde van diffussieparameters p en q (Kumar, Ganesh, 
Echambadi, 1998: 259).  
 
Net zoals bij heel wat andere vormen van segmenteren vormt het gebrek aan stabiliteit en 
consistentie in onderzoeksresultaten dus ook voor deze geografische vorm van segmenteren 
een probleem.  

4.3.1.5.  Conclusie: Inconsistentieprobleem 

e meeste handboeken rond marketingcommunicatie illustreren dat men voor een groot 
deel nog steeds van de traditionele ‘diffusionistische’ adopterprofielen uitgaat voor het 

opzetten van targeting- en marketingstrategieën voor innovaties. In het handboek 
‘Marketing communications: frameworks, theories and measurement’ (1995) wordt 
bijvoorbeeld als richtlijn meegegeven dat in de ‘innovation stage’, de eerste fase na 
introductie, ‘messages should be targeted at relatively young people in the target group, 
with a high level of income, education and social status’ (Fill, 1995: 38). Een targeting van het 
traditionele sociodemografische profiel van de innovator met andere woorden. Wij stelden 
ons nu de vraag in welke mate deze ‘traditionele profielen’ en assumpties’ nog steeds een 
betrouwbare predictor van adoptie zijn en dus ook als een betrouwbaar criterium kunnen 
fungeren om ‘prior-to-launch’ te segmenteren in adoptercategorieën (doelstelling 1.B.).  
 
Zowel voor de sociodemografische en -economische als voor de media/technologie-
gerelateerde assumpties (en ook voor de minder belangrijke psychografische en 
geografische segmentatiecriteria) leerde literatuuronderzoek ons dat die geen betrouwbare 
en consistente segmentatiecriteria meer zijn. De veralgemeenbaar veronderstelde 
adopterprofielen en profielassumpties worden doorheen verschillende studies voor 

D 
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verschillende ICT-innovaties niet consistent genoeg meer bevestigd om nog als betrouwbaar 
criterium voor ‘prior-to-launch adoptersegmentatie’ te kunnen fungeren. Door teveel op deze 
homogene, generaliseerbare profielen te berusten worden de zaken al te vaak 
overgesimplifieerd (McMeekin, Tomlinson, 1998: 873). De traditionele karakteristieken en 
assumpties gaan niet altijd meer op voor iedere ICT-innovatie. We sluiten ons dan ook aan bij 
Jarvis en Brand (1998: 23) wanneer die stellen dat ‘traditional segmentation approaches are 
too narrow and constrained by old assumptions’. De grote uitdaging15 situeert zich dan ook 
in het loskomen van die ‘oude assumpties’ om tot een segmentatie in adoptersegmenten te 
komen. 
 
Zoals we eerder reeds te kennen gaven, poogden sommigen dit te doen door meer te 
segmenteren op ‘persoonlijkheidskarakteristieken’. Onder de bredere noemer van 
‘segmenteren op adoptiedeterminanten’ gaan we daar dieper op in ... 
 

                                                      
15 Een andere gesuggereerde mogelijke oplossing is het ‘holistisch segmenteren’ (Jarvis, Brand, 1998: 24). De 
toegenomen rekenkracht van computers maakt het immers mogelijk niet meer op een aantal assumpties van één 
van de bovengenoemde categorieën te segmenteren, maar op het geheel van alle sociodemografische, socio-
economische, psychografische en media/technologie-gerelateerde variabelen. Alleen het feit dat een dergelijke 
aanpak indruist tegen de ‘parsimoniousness’-voorwaarde en lang niet alle variabelen nog een even sterke 
predictiekracht hebben, maakt dat dit wellicht niet de juiste oplossing is. 
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Deel 4.B.: Traditionele ‘prior-to-launch’- segmentatiecriteria obv 
adoptiedeterminanten 

 
“As the strategic and financial importance of launching new product increases, a better 

understanding of the consumer’s adoption process and the factors affecting it can lead to 
more effective segmentation, positioning, and launch strategies”  

(Moreau, Lehmann, Markman, 2001: 14). 
 

“Since the attractiveness of a market is a function of the eventual market potential and the 
speed at which the product diffuses through the market, a better understanding of the 
determinants of market potential and diffusion speed is of particular relevance to firms 

deliberating their expansion strategies.” 
(Talukdar, Sudhir, Ainslie, 2002: 97) 

4.3.2. Segmenteren op adoptiedeterminanten 

én van de zaken waar de innovatie- en diffusieliteratuur wel steeds consistent in is 
geweest, is de aanname dat ieder individu - weliswaar in verschillende mate - een zekere 

weerstand ervaart ten aanzien van innovaties of het ‘onbekende nieuwe’ (Crawford, Di 
Benedetto, 2000: 13; Rackham, 1998: 203; Ram, Sheth, 1989: 6). Omwille van het gebrek aan 
familiariteit met de onbekende nieuwe technologie, gaan consumenten zich voor de 
beoordeling van de innovatie vaak focussen op productattributen of factoren die door de 
mensen van R&D of de supply-side als relatief onbelangrijk worden beschouwd (Veryzer, 
1998); en zelfs door theoretische stromingen als het diffusionisme en het 
domesticatieperspectief lange tijd onderbelicht zijn gebleven (Punie, 2000: 412). Mensen 
hebben bovendien ook steeds concretere verwachtingen (prijs, performantie, compatibiliteit, 
design, ...) ten aanzien van innovaties (Bridges, Yim, Briesch, 1995: 61). Zoals ook door de 
bovenstaande citaten wordt aangegeven, is het in het licht van het opzetten van effectievere 
introductiestrategieën geen overbodige luxe enig inzicht in deze attributen, factoren en 
verwachtingen te verwerven. Want die spelen een alsmaar belangrijker of meer 
determinerende rol bij het maken van een adoptiebeslissing (Bridges, Yim, Briesch, 1995: 61). 
We hebben het dan ook over adoptiedeterminanten.  
 
Zoals we in de inleiding duidelijk maakten is het in ‘deel 4B’ in eerste instantie onze 
bedoeling een overzicht van deze determinanten te bieden (4.3.2.1.), om dan in tweede 
instantie in te gaan op de segmentatiemethoden die op deze determinanten en de daaraan 
gekoppelde assumpties gebaseerd zijn (4.3.2.2.). We wezen daarbij ook al op een drietal 
inperkingen. (1) Een eerste inperking is die tot het domein van de ‘ICT-innovaties’. (2) Meer 
concreet focussen we ons vooral op de determinanten voor de individuele adoptiebeslissing 
of de adoptie van ICT-innovaties op het ‘microniveau van de gebruiker’. (3) In 
overeenstemming met de eerdere afbakeningen van adoptie en diffusie, dient adoptie hierbij 
ook ‘beperkt’ te worden geïnterpreteerd als de ‘adoptiebeslissing’. Er moet immers een 
onderscheid gemaakt worden tussen determinanten voor de adoptiebeslissing en 
determinanten voor het gebruik (Chang, Cheung, 2001: 2; Karahanna, Straub, Chervany, 
1999: 185)16. Karahanna, Straub en Chervany (1999) hebben het over het noodzakelijke 
onderscheid tussen ‘pre-adoption beliefs and attitudes’ (determinanten voor de effectieve 
adoptie-intentie en adoptiebeslissing) en de ‘post-adoption beliefs and attitudes’ 
(determinanten voor verder gebruik, na adoptie). In TAM-terminologie (cf. infra) uitgedrukt 

                                                      
16 Onder meer onderzoek van Karahanna, Straub en Chervany (1999) toonde dit verschil tussen determinanten 
voor adoptie en gebruik duidelijk aan. In een onderzoek (N: 268) naar determinanten bij potentiële adopters (N: 
107) en gebruikers (N: 161) van Windows 3.1, die reeds tot adoptie zijn overgegaan, werd duidelijk dat er een 
significant verschil was op ‘intention’, ‘attitude’, ‘subjective norm’, ‘voluntariness’, ‘perceived usefulness’, 
‘trialability’, ‘compatibility’, ‘ease of use’, ‘visibility’, ‘result demonstrability’ en ‘normative influences’. Enkel op de 
‘imago’-determinant bleek er geen significant verschil te zijn. 
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stellen zij dat de intentie van potentiële adopters (pre-adoption) sterk gedetermineerd wordt 
door ‘normative pressures’ (Karahanna, Straub, Chervany, 1999: 183) of subjectieve normen, 
terwijl de gebruikers (post-adoption) zich enkel door ‘Attitude’ laten beïnvloeden. De ‘pre-
adoptie attitude’ is volgens hen dan voornamelijk gebaseerd op percepties inzake 
‘usefulness’, ‘ease-of-use’, ‘result demonstrability’, ‘visibility’ en ‘trialability’, terwijl de ‘post-
adoptie-attitude’ vooral gedetermineerd zou worden door ‘instrumentality beliefs of 
usefulness and perceptions of image enhancements’.  
 
Zonder de bevindingen van Karahanna en collega’s hierbij zomaar voor waar aan te nemen, 
maken ze in ieder geval duidelijk dat het bij determinanten voor de adoptiebeslissing of de 
‘pre-adoption’-determinanten in grote mate om attitudes en percepties gaat. Ook Rogers 
(1983: 212) is er van overtuigd dat ‘It is the receiver’s perception of attributes of innovation 
and not the actual attributes as classified by experts that affect the rate of adoption’. Nog 
explicieter dan in het diffusionisme van Rogers, komt dit attitudinale, subjectieve of 
perceptuele aspect naar voor in de sociaalpsychologische determinantenliteratuur. Daarin 
wordt adoptie(-intentie) vooral ingegeven door een ‘attitude’ of ‘a predisposition to respond 
favorably or unfavorably to a computer system, application, system staff member, or a 
process related to the use of that system or application (Melone, 1990: 81)’. Deze attitude 
kent dan een brede waaier van uiteenlopende attitudinale of perceptuele dimensies die we 
hieronder als afzonderlijke adoptiedeterminanten aan bod laten komen; en door velen als 
betere predictoren of determinanten beschouwd worden dan de traditionele 
(demografische) variabelen (Bergman, Frissen en Slaa, 1995; Atkin et al., 2003: 160, 169; 
Plouffe, Vandenbosch, Hulland, 2001: 67; Atkin, Jeffres, 1998: 82-83; Leung, 1998: 781; 
Jeffres, Atkin, 1996: 328; LaRose en Atkin, 1988a: 410). 
 
Aanvankelijk golden (obv het diffusionisme) enkel ‘objectieve productkarakteristieken’ 
(complexiteit, relatief voordeel, ...) als adoptiedeterminant; maar geleidelijk aan groeide het 
besef dat het verklaren van adoptie op basis van deze objectieve productkarakteristieken 
alleen tot oversimplificaties leidt (Lowrey, 1991: 645)17; en dat er met meer (subjectieve) 
adoptiedeterminanten rekening moest worden gehouden. Het zijn namelijk de individuele 
subjectieve percepties van productkarakteristieken die als determinant gelden, en niet louter 
de objectieve productkarakteristieken op zich. De adoptie- of verwerpingsbeslissing 
gebeurde alsmaar minder op basis van rationele gronden (Burns, Krampf, 1992: 227), wat 
aanleiding gaf tot een zoeken naar de meer subjectieve gronden op basis waarvan die 
beslissing dan wel werd genomen. De ‘lijst’ van determinerende percepties kende daardoor 
een meer dan gevoelige uitbreiding, zowel binnen de grenzen van het diffusionisme als 
daarbuiten (Randolph, 1999: 739; Al-Gahtani, 2003: 17; Montoya-Weiss, Calantone, 1994: 
397; Easingwood, Lunn, 1992: 69, 80). Dit gebeurde zelfs in zo’n mate dat het momenteel 
aan een soort van overzicht en algemene integratie in een conceptueel raamwerk ontbreekt 
(Hadjimanolis, 2003: 559), en er op het vlak van determinanten en determinantenmodellen 
een toenemende inconsistentie bestaat (Hadjimanolis, 2003: 559; Souitaris, 2003: 513).  
 
Alleen al om determinantenonderzoek in de toekomst op een meer betrouwbare en 
volledige manier te kunnen laten verlopen, dringt zich dus een overzicht op van de 
determinanten voor ICT-innovaties (doelstelling 2.A.). Vandaag is die informatie te 
fragmentair verspreid (ook over verschillende onderzoekstradities), en te inconsistent.  
 
Maar ook in functie van het opzetten van effectievere introductiestrategieën, positioneringen 
en segmentaties is dit overzicht van en inzicht in adoptiedeterminanten noodzakelijk (Rogers, 
2003: 219; Brown et al., 2003: 383; Talukdar, Sudhir, Ainslie, 2002: 97; Liebermann, 
Stashevsky, 2002: 291-292; Moreau, Lehmann, Markman, 2001: 14; Plouffe, Vandenbosch, 
Hulland, 2001: 66, 77; Chaston, 1999: 93; Weijters, 2004: 1). (Meer) onderzoek naar deze 

                                                      
17 De toename van dit besef liep parallel met de toenemende kritiek op het diffusionisme omwille van haar 
‘technologisch determinisme’. Deze kritiek zorgde ervoor dat er geleidelijk aan meer dan alleen maar 
technologische karakteristieken als determinant in rekening werden gebracht. 
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gepercipieerde karakteristieken of adoptiedeterminanten zou volgens Rogers (2003: 219) 
bijvoorbeeld zeer waardevol kunnen zijn voor het voorspellen van reacties ten aanzien van 
de innovatie, en voor het inspelen op die reacties aan de hand van communicatie en 
positionering. Vandaar dat ook Talukdar, Sudhir en Ainslie (2002 : 97) er van overtuigd zijn 
dat ‘... a better understanding of the determinants of market potential and diffusion speed is 
of particular relevance to firms deliberating their expansion strategies.’ Op basis van 
determinantenassumpties zijn dan ook heel wat schalen ontwikkeld voor het segmenteren 
op basis van determinanten, maar wel telkens vanuit een zeer fragmentaire scope op 
determinanten. Een overzicht van determinanten kan dan in eerste instantie als basis dienen 
voor het segmenteren vanuit een ruimere en vollediger determinantenscope (cf. infra). In het 
overzicht van determinanten gaan we (op basis van literatuuronderzoek) ook na in welke 
mate de assumpties met betrekking tot determinanten op een consistente manier bevestigd 
worden in onderzoek (doelstelling 1.C. / 2.B.). Waarmee we meteen ook de 
betrouwbaarheid van de op deze assumpties gestoelde schalen nagaan.  

 
Deel 4B omvat dus (a) een overzicht en evaluatie van de voor ICT-innovaties relevante 
determinanten voor de adoptiebeslissing; en een (b) toelichting van onderzoeksmethoden 
die prior-to-launch toelaten om een inzicht in deze determinanten te verwerven en de markt 
te gaan segmenteren op basis van deze determinanten.  

4.3.2.1.  De determinanten 

innen het bestek van deze scriptie focussen wij ons met adoptiedeterminanten dus op 
het geheel van factoren die de adoptiebeslissing van de individuele consument zowel 

positief als negatief kunnen beïnvloeden. Drempels én drijfveren met andere woorden. 
Aanvankelijk bleven deze determinanten of motivaties voor adoptie of verwerping relatief 
beperkt binnen theoretische stromingen als het diffusionisme of het domesticatieperspectief. 
Vandaag is dat ‘aantal factoren’ al tot een (onoverzichtelijk) veelvoud uitgegroeid van het 
aantal factoren waarmee men oorspronkelijk rekening hield. Een evolutie die een exhaustief 
overzicht van adoptiedeterminanten voor ICT-innovaties volgens ons meer dan noodzakelijk 
maakt, gezien de toenemende nood aan inzicht in die determinanten (Karahanna, Straub en 
Chervany, 1999: 185; Ziamou, 2002: 366; Chen, Gillenson, Cherrel, 2002: 706; Lin, 1998: 95) 
en het totnogtoe niet voorhanden zijn van een dergelijk overzicht.  
 
Vooraleer apart op elk van deze adoptiedeterminanten in te gaan, leek het ons nuttig eerst 
even stil te staan bij de ‘fundamenten’ van deze lijst van determinanten (4.3.2.1.1.). Daarmee 
bedoelen we de belangrijkste (theoretische) conceptuele ‘adoptiemodellen’ die als basis 
dienden voor de vele determinantenstudies en uitbreidingen van de determinantenlijst. We 
gaan hierbij van start met de ‘oorspronkelijke diffusionistische visie’ op adoptiedeterminanten 
in termen van de vijf gepercipieerde innovatiekarakteristieken. Ook de inbreng vanuit de 
sociale psychologie (TRA, TAM, TPB) verdient hierbij speciale aandacht; onder meer omdat 
die de waarde van de ‘adoptie-intentie’ aantoonde als predictor van effectieve adoptie en 
gebruik van innovaties. Maar ook andere ‘adoptiemodellen’ zoals die van Gatignon en 
Robertson of Holak en Lehmann passeren hierbij de revue. 
 
Een dergelijk overzicht van ‘fundamenten’ maakt het alvast makkelijker om in een volgend 
stuk (4.3.2.1.2.) afzonderlijk op elk van de determinanten in te gaan. Van alle determinanten 
is innovativiteit ontegensprekelijk de belangrijkste. In bijna elk van de adoptiemodellen staat 
het innovativiteitsconcept centraal. Binnen het diffusionisme fungeert deze innovativiteit als 
het criterium voor de segmentatie in de gekende adoptersegmenten; en veel van de op de 
determinantenassumpties gebaseerde schalen worden ook ‘innovativiteitsschalen’ genoemd 
(cf. infra). Innovativiteit kan gerust als de “moeder van alle determinanten” worden 
beschouwd, maar het is noodzakelijk om een aantal verschillende dimensies of betekenissen 
van dit innovativiteitsconcept te onderscheiden. In de literatuur wordt dit onderscheid echter 
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niet altijd of zelfs zelden duidelijk gemaakt. Zeker in deze determinantencontext is het 
noodzakelijk minstens twee innovativiteitsbetekenissen of -componenten van elkaar te 
onderscheiden: nl. ‘innovativiteit in termen van effectief gedrag (adoptiesnelheid)’ en 
‘innovativiteit in termen van persoonlijkheidskarakteristieken (venturesomeness, ...)’. We 
kunnen dit onderscheid illustreren aan de hand van de wellicht twee meest geciteerde 
innovativiteitsdefinities: die van Rogers, en die van Midgley en Dowling. Niettegenstaande 
persoonlijkheidskarakteristieken als ‘venturesomeness’ ook binnen het diffusionisme worden 
meegenomen; gaat men binnen het diffusionisme vooral uit van een 
innovativiteitsdefiniëring in termen van adoptiesnelheid: ‘innovativeness is the degree to 
which an individual is relatively earlier in adopting an innovation than other members of his 
social system’ (Rogers, 1986, 1995, 2003; Rogers, Schoemaker, 1978: 236). Deze 
‘adoptiesnelheid’-innovativiteit is dan in grote mate afhankelijk van een veelheid van andere 
(gepercipieerde) factoren. Binnen de oorspronkelijke visie van Rogers’ diffusionisme zijn dat 
vijf gepercipieerde productkarakteristieken: trialability, complexity, relative advantage, 
observability, en compatibility; die we als ‘sub’-determinanten van de ‘moederdeterminant’ 
innovativiteit kunnen beschouwen. Deze adoptiesnelheids-concipiëring mag echter niet 
verward worden met de concipiëring van innovativiteit in termen van 
persoonlijkheidskarakteristieken zoals de venturesomeness-concipiëring. Deze laatste geeft 
weer in welke mate iemand zich tot ‘nieuwe dingen’ voelt aangetrokken, en zich er niet door 
laat afschrikken. Wellicht de meest geciteerde definitie in dit verband –zeker buiten de 
communicatiewetenschappelijke literatuur- is die van Midgley en Dowling (1978: 236): 
innovativiteit als ‘the degree to which an individual is receptive to new ideas and makes 
innovation decisions independently of the communicated experience of others’. Hierbij staat 
niet de adoptiesnelheid centraal, maar de onafhankelijke ontvankelijkheid voor nieuwe 
ideeën. Een persoonlijkheidskarakteristiek die niet of nauwelijks te beïnvloeden valt door 
andere factoren of determinanten.  
 
Op basis van de centraliteit van deze innovativiteits-determinant, het onderscheid dat bij 
deze determinant moet worden gemaakt, en het belang van ‘adoptie-intentie’ als 
determinant voor effectieve adoptie; kunnen we vanuit onze ‘prior-to-launch’-focus voor dit 
determinanten-hoofdstuk in grote lijnen uitgaan van volgende voorstelling: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze voorstelling onderscheiden we drie niveaus. De innovativiteitsbetekenis in termen 
van gedrag vormt het derde niveau van de afhankelijke variabele (adoptie). In termen van 
persoonlijkheidskarakteristieken is innovativiteit slechts één van de vele 
adoptiedeterminanten op het eerste niveau. Het tweede niveau van de adoptie-intentie 
maakt duidelijk dat alle adoptiedeterminanten op niveau 1 ‘slechts’ op een ‘onrechtstreekse 
manier’ de adoptie determineren. Positieve adoptie-intenties kunnen uiteindelijk toch niet in 
adoptie resulteren; en ondanks uitgesproken verbanden met bepaalde determinanten, kan 
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het nog steeds gebeuren dat iemand niet tot een effectieve adoptie of aanschaf van de 
innovatie overgaat. Het zou daarom in zekere zin misleidend zijn innovativiteit en de andere 
determinanten op niveau 1 in een direct causaal verband te plaatsen tegenover effectieve 
adoptie of innovativiteit in termen van gedrag. Omdat ‘adoptie-intentie’ de beste predictor of 
‘proxy-variabele’ voor effectieve adoptie blijkt te zijn, geven we er daarom de voorkeur aan 
deze ‘adoptie-intentie’ als tussenniveau in bovenstaand model in te lassen.  

 
Binnen het eerste niveau van subdeterminanten wordt het best ook nog eens een 
onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën van determinanten. We hebben het 
dan vooral over determinanten op het macro-, meso- en microniveau; waarbij we onze focus 
al beperkten tot het microniveau van de individuele gebruiker. Ook binnen dit niveau kan op 
verschillende manieren een verder onderscheid worden gemaakt18, maar met een 
afbakening tot het microniveau van adoptiedeterminanten als een ‘geheel van factoren die 
de adoptiebeslissing van de individuele consument zowel positief als negatief kunnen 
beïnvloeden’ zetten we ons ook af tegen de meer algemene diffusiedeterminanten. Een 
succesvolle diffusie is immers van meer determinanten afhankelijk dan de determinanten 
voor de individuele adoptiebeslissing. Algemeen economische factoren, overheidsinitiatieven 
of intiatieven van de concurrentie kunnen ook hun impact hebben; maar deze staan los van 
het microniveau van de gebruiker en diens innovativiteit. Naast dit microniveau van 
determinanten zijn er dus ook nog determinanten op meso- en macroniveau, maar daar 
gaan we slechts kort op in.  

4.3.2.1.1.  Algemeen: de ‘fundamenten’ 

aarts, Van Everdingen en Van Hilligersberg (2002: 412) wijzen er op dat er sinds de 
originele publicaties van Ryan en Gross (1943) en Everett Rogers (1962) heel wat 

conceptuele modellen zijn ontwikkeld ‘to establish the relationships between various blocks 
of explanatory variables to accept or reject an innovation’. Ter illustratie verwijzen zij daarbij 
naar studies van onder andere Brancheau en Wetherbe (1990), Chau en Tam (1997) en 
Frambach et al. (1998). Een lijstje dat verder kan worden aangevuld met de namen van 
onder meer Gatignon en Robertson (1989), Holak en Lehmann (1990), Taylor en Todd 
(1995), Plouffe, Vandenbosch en Hulland (2001), etc. ... 
 
Met deze stelling onderstrepen Waarts, Van Everdingen en Van Hilligersberg (2002) meteen 
ook nog eens het diffusionisme van Rogers als centraal uitgangspunt voor heel wat 
theorievorming en studies rond adoptiedeterminanten. We behandelen deze laatste dan ook 
als eerste ‘fundament’ (4.3.2.1.1.1.). Als tweede pijler of fundament in de theorievorming 
rond adoptiedeterminanten gaan we in op de bijdragen die vanuit de sociale psychologie 
werden aangereikt (4.3.2.1.1.2.). De voornaamste verdiensten van deze stroming zijn het op 
de voorgrond plaatsen van adoptie-intenties als afhankelijke variabele, en de uitbreiding van 
de determinantenfocus van productgerelateerde naar meer attitudinale determinanten. Na 
de behandeling van deze twee centrale fundamenten, lichten we verder ook nog een aantal 
van de voornaamste bijdragen toe die zich op het diffusionisme (Gatignon & Robertson; 
Holak & Lehmann), de sociale psychologie (Triandis) of een combinatie van beiden 
baseerden (Plouffe, Vandenbosch en Hulland). Omdat we in ons overzicht van 
determinanten het centrale microniveau van het meso- en macroniveau van determinanten 
onderscheiden, lichten we tenslotte ook een aantal determinantenmodellen toe die dit 
onderscheid beter moeten helpen kaderen. 

 

                                                      
18 Zelf maken we bijvoorbeeld het onderscheid tussen innovatie- en adoptergebonden determinanten; anderen 
(Sowter, 2000: 25) maken bijvoorbeeld het onderscheid tussen (1) ‘intangible factors’ (imago, perceptie, 
gemoedstoestanden, ...), (2) ‘peripherial factors’ (service-ondersteuning, ....) en (3) ‘personal factors’ 
(persoonlijkheidskarakteristieken) (Sowter, 2000: 25). 
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4.3.2.1.1.1  Diffusionisme: aanvankelijk 5 gepercipieerde productkarakteristieken 

en groot deel van de studies en theorievorming inzake adoptiedeterminanten is 
gebaseerd op het diffusionistische werk van Rogers. In deel 3 lichtten we reeds toe dat de 

adoptiebeslissing binnen dit diffusionisme vooral gedetermineerd wordt door een vijftal 
(gepercipieerde) product- of innovatiekarakteristieken: ‘relative advantage’, ‘compatibility’, 
‘complexity’, ‘trialability’, en ‘observability’. Dit vijftal staat ook centraal in het 
determinantenmodel van Rogers (1995: 208-244; 2003: 221-265). 
 
Figuur:  De ‘rate of adoption’ is volgens Rogers (1995: 207; 2003: 222) van verschillende factoren 
afhankelijk 
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De ‘rate of adoption’, of innovativiteit in termen van de snelheid van adoptie, wordt hierbij als 
een afhankelijke gezien van een verzameling factoren die we in een vijftal domeinen kunnen 
indelen: (1) ‘Perceived attributes of innovations’, (2) ‘Type of innovation-decision’, (3) 
‘Communication channels’, (4) ‘Nature of the social system’ en de (5) ‘Extent of Change 
Agents’ Promotion Efforts’. De gepercipieerde innovatie-atttibuten gelden hierbij als het 
belangrijkste determinantenblok. 49 tot maar liefst 87% van de variantie in de ‘rate of 
adoption’ kan volgens Rogers (1995: 206, 2003: 221) verklaard worden op basis van deze vijf 
gepercipieerde productkarakteristieken. Vandaar dat men zich vanuit het diffusionisme 
hoofdzakelijk op deze vijf attributen focust (Rogers, 2003: 222, 265) 
 
Met het relatieve voordeel bedoelt Rogers de mate waarin en het aspect waarop de nieuwe 
ICT een meerwaarde heeft ten opzichte voorgaande ICT’s (Rogers, 2003: 229, 265). Voor de 
één zal dat voordeel eerder van financieel-economische aard zijn, terwijl dat voor de ander 
echt feature-gebonden zal zijn, of met sociale prestige zal te maken hebben. Dit maakt dat dit 
relatieve voordeel een eerder persoonlijk, en subjectief gegeven is (Ibid.: 229) dat zich in 
verschillende subdimensies kan uiten (economisch voordeel, lage kost, minder 
ongemak/discomfort, sociale prestige, winst in termen van tijd of inspanning, ...) (Ibid.: 233). 
In relatie tot innovativiteit (adoptiesnelheid) wordt van een positieve correlatie met dit relatief 
voordeel uitgegaan. Een veronderstelling die ook wordt gemaakt voor compatibiliteit: de 
mate waarin een innovatie als consistent gepercipieerd wordt met bestaande waarden, 
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ervaringen en behoeften van potentiële adopters (Rogers, 2003: 266). Omdat een dergelijke 
compatibiliteit meer zekerheid biedt dat de innovatie in iemands individuele situatie past, 
wordt van een positief verband met innovativiteit of adoptiesnelheid uitgegaan (Ibid.: 240). 
Opvallend hierbij is dat Rogers het enkel heeft over compatibiliteit met waarden, ervaring en 
behoeften. Hij heeft het enkel over de zogenaamde ‘lifestyle-compatibiliteit’, en niet over wat 
we de ‘technische compatibiliteit’ kunnen noemen (cf. infra). 
 
Ook voor ‘trialability’ en ‘observability’ wordt van een veralgemeenbaar positief verband met 
innovativiteit en adoptiesnelheid uitgegaan (Ibid: 266). Trialability is de mate waarin de 
innovatie in een beperkte mate kan worden uitgeprobeerd. Deze is uiteraard niet altijd even 
makkelijk te realiseren, maar kan een zeer belangrijke rol hebben in het verlagen van 
onzekerheid ten aanzien van de innovatie; en wordt ook belangrijker geacht voor de eerste 
adoptersegmenten (earlier adopters) omdat zij geen voorbeelden of precedenten hebben 
waaraan zij zich kunnen spiegelen (Rogers, 2003: 258). Observability vervolgens, wordt 
gedefinieerd als de mate waarin de resultaten van adoptie en gebruik van een innovatie 
zichtbaar zijn voor anderen (Rogers, 2003: 265). De ene innovatie zal immers al makkelijker 
zichtbaar en communiceerbaar zijn dan andere innovaties (Ibid.: 258). Een i-Pod of gsm is 
bijvoorbeeld veel ‘zichtbaarder’ dan bepaalde andere innovaties. Complexiteit tenslotte, is de 
mate waarin de innovatie gepercipieerd wordt als relatief moeilijk te begrijpen en gebruiken; 
en is negatief gecorreleerd met innovativiteit of adoptiesnelheid (Rogers, 2003: 257, 266). 
Voor de eerste adoptersegmenten wordt deze complexiteit niet zo’n belangrijke determinant 
(drempel) geacht, maar des te meer voor de latere, minder innovatieve adoptersegmenten. 

 
Naast deze belangrijkste categorie van innovatie-attributen, onderscheidt Rogers ook het 
‘type van innovatie-beslissing’, de ‘aard van communicatiekanalen’ via dewelke de diffusie 
geschiedt, en de ‘aard van het sociaal systeem’ waarin de innovatie gebeurt, alsook de 
‘promotionele inspanningen’ van de supply-side als determinanten voor de snelheid van de 
individuele adoptiebeslissing (Rogers, 2003: 221). Met betrekking tot de aard van de 
adoptiebeslissing veronderstelt men een snellere en makkelijkere adoptie voor de individuele 
optionele adoptiebeslissingen dan voor collectieve adoptiebeslissingen of 
adoptiebeslissingen die door autoriteiten genomen worden (Rogers, 2003: 221). De 
assumptie in verband met de determinerende kracht van de communicatiekanalen is dat 
adoptie trager gaat wanneer de bewustwording over de innovatie vooral via 
interpersoonlijke kanalen gebeurt (ipv via massamediale kanalen) (Ibid.: 222). Met de aard 
van het sociale systeem doelt Rogers op de heersende normen en waarden binnen dat 
systeem en de graad van netwerk-geconnecteerdheid. De invloed van ‘peers’ in deze 
interpersoonlijke netwerken is uiteraard ook nauw verwant met het ‘kritische massa’-concept 
(cf. supra), maar heeft ook zijn invloed op de impact van selectieve principes (selectieve 
blootstelling, perceptie, geheugen) (Rogers, 1995: 224-226; Punie, 2000: 29). Met de 
promotionele inspanningen doelen Rogers en co. op de marketingstrategieën.  
 
Het met voorsprong meest uitgewerkte blok van determinanten blijft echter dat van de 
gepercipieerde productattributen, waarbinnen de aandacht strikt tot het genoemde vijftal 
beperkt was. In de beperkte aandacht voor de andere blokken van determinanten of 
bijkomende percepties, ligt dan wellicht ook de motivatie van diverse anderen om met 
andere adoptie- en determinantenmodellen voor de dag te komen. Vanuit de sociale 
psychologie heeft men onder andere meer aandacht voor de determinerende kracht van 
heersende normen en waarden binnen een sociaal systeem. Gatignon en Robertson werkten 
de determinerende kracht van onder meer de marketingstrategie beter uit; en ook voor vele 
anderen vormde dit diffusionistische conceptueel determinantenmodel de basis voor 
varianten en uitbreidingen. Verma Sameer (1999) paste het bijvoorbeeld aan naar een model 
waarin ze twee grote dimensies onderscheidde: communicatie en innovatie-attributen. Op 
twee puntjes breidde zij Rogers’ model uit op deze dimensies. In eerste instantie wordt 
binnen de massamediale communicatie-invloed een onderscheid gemaakt tussen impliciete 
en expliciete initiatie (Sameer, 1999: 16). In tegenstelling tot impliciete initiatie, slaat expliciete 
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initiatie op situaties waarin de gebruiker zelf expliciet het initiatief neemt tot communicatie of 
informatiegaring. In tweede instantie voegt Sameer ook een zesde ‘innovatie-attribuut’ aan 
de klassieke vijf van Rogers toe, nl. ‘voluntariness’: de mate waarin een individu zijn 
adoptiebeslissing vrijwillig neemt, of de mate waarin hij zelf de controle heeft over die 
adoptiebeslissing, en niet onder druk van anderen uit zijn omgeving staat. 
 
Figuur: Conceptueel model adoptiedeterminanten (Sameer, 1999: 30) 
 
 Measurement Variables        Underlying Dimensions     Outcome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.2.1.1.2.  Inbreng vanuit de sociale psychologie 

en groot deel van de theoretische assumpties omtrent adoptie van nieuwe 
technologieën kent zijn oorsprong binnen de sociale psychologie, 

consumentenpsychologie of studie van consumentengedrag. Theorieën als de TRA (Theory 
of Reasoned Action), TAM (Technology Acceptance Model), TPB (Theory of Planned 
Behavior) en DTPB (Decomposed Theory of Planned Behavior) hebben daar een niet 
onbelangrijk aandeel in. Omdat deze theorieën op elkaar voortbouwen, behandelen we ze 
in de onderstaande paragrafen in volgorde van ontwikkeling. Niet onbelangrijk is dat deze 
theorieën een onderscheid maken tussen adoptie-intentie en effectief adoptiegedrag; zonder 
deze concepten daarom als aparte afhankelijke variabelen te beschouwen. Er wordt namelijk 
van een causaal verband uitgegaan waarin effectief gedrag door de intentie wordt 
voorafgegaan, en waarin de intentie als de beste (en vaak enige) predictor van dat gedrag 
wordt beschouwd (Chang, Cheung, 2001: 1). De determinanten worden dan steeds in 
functie van deze adoptie-intentie beschouwd. Aanvullend op het diffusionisme, brachten 
deze sociaalpsychologische theorieën vooral constructen als motivatie en attitude op de 
voorgrond (Randolph, 1999: 738). 
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TRA 
 

e ‘roots’ van de sociaalpsychologische inbreng op het vlak van adoptiedeterminanten 
liggen in het werk van Fishbein en Ajzen (1967, 1975) en hun ‘Theory of Reasoned 

Action’ (TRA); een theoretisch intentiemodel dat binnen een zeer brede waaier van 
domeinen succesvol werd toegepast om gedrag en intenties te verklaren en voorspellen, of 
het beslissingsproces van consumenten met betrekking tot de adoptie van innovaties in kaart 
te brengen (Anandarajan, Simmers, Igbaria, 2000; Shimp, Kavas, 1984). In dit model worden 
overtuigingen, attitudes, intenties en gedrag van elkaar onderscheiden (Al-Gahtani, King, 
1999: 278). Deze TRA verklaart het adoptieproces van een innovatie als een specifieke actie 
of een specifiek gedrag dat gedetermineerd wordt door ‘Behavioral Intention’ (BI), en op zijn 
beurt bepaald wordt door de persoonlijke ‘Attitude (A)’ en ‘Subjective Norm (SN)’ omtrent de 
te nemen actie/handeling. 
 
Figuur: TRA, conceptueel model  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door de jaren heen werd aan dit TRA-basismodel behoorlijk gesleuteld. Sommigen (Liska, 
1984, Oliver, Bearden, 1985; Ryan, 1982; Shimp, Kavas, 1984) deden bijvoorbeeld verwoede 
pogingen om ‘crossover effecten’ tussen de normatieve en de attitudinale component in het 
model te integreren, terwijl anderen (Burnkrant, Page, 1988; Davis et. al, 1989) zochten naar 
meer precieze manieren om die attitudinale en ‘normatieve belief’-componenten via 
decompositie weer te geven. De TRA fungeerde ook als basis voor de meer recentere 
uitwerkingen in het TAM (Technology Acceptance Model) en de TPB (Theory of Planned 
Behavior) ... 
 
 
TAM 
 

alverwege de jaren ’80 introduceerde Davis (1986, 1989) het Technology Acceptance 
Model (TAM). De TRA was hiervoor een grote inspiratiebron, maar het TAM werd wel 

speciek ontwikkeld voor de ruime context van ‘information systems’ en gecomputeriseerde 
systemen (dus ook ICT) (Chen, Gillenson, Cherrel, 2002: 707; Venkatesh, 2000: 342; Al-
Gahtani, 1999: 278; Philips, Calantone, 1994: 16; Davis, Bagozzi, Warshaw, 1989: 982; 997). 
Het originele doel was ‘to provide an explanation of the determinants of computer 
acceptance that is general, capable of explaining user-behavior across a broad range of end-
user computing technologies and user populations, while at the same time being both 
parsimonious and theoretically justified.’ (Davis, Bagozzi, Warshaw, 1989: 985). Met als doel 
de aanvaarding van een innovatie op voorhand te voorspellen en eventuele problemen met 
het design van de innovatie vast te stellen ‘before users have any significant experience with 
it’ (Davis, 1989, Morris, Dillon, 1997: 60) kent de ontwikkeling van het TAM dus een duidelijke 
‘prior-to-launch’-insteek, wat het alvast perfect doet aansluiten op de scope van deze scriptie. 
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De drie centrale constructen zijn Behavioral Intention (BI), Perceived Ease of Use (PEOU) en 
‘Perceived Usefulness’ (PU) (Davis, Bagozzi, Warshaw, 1989: 997; Taylor, Todd, 1995b: 147-
148). Basispremisse is dat de intentie (voor adoptie of gebruik) voorspeld kan worden op 
basis van de individuele percepties inzake ‘perceived ease of use (PEOU)’ en ‘perceived 
usefulness (PU)’ (Irani, 2000: 3; Al-Gahtani, 2003: 2; Chen, Gillenson, Cherrel, 2002: 708; 
Morris, Dillon, 1997: 59; Moore, Benbasat, 1991: 216)19.  
 
Figuur: TAM, conceptueel model (Davis, Bagozzi, Warshaw, 1989: 985) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met ‘Perceived Usefulness (PU)’ gaat het om ‘the degree to which a user believes that using 
the system will enhance his/her performance’ (Morris, Dillon, 1997: 60). Met ‘Perceived Ease 
of Use (PEOU)’ om de gepercipieerde inspanning die nodig is (zal zijn) om met de nieuwe 
technologie te werken (Lau, Yen, Chau, 2001: 60) (the degree to which the user believes that 
using the system will be free from effort (Morris, Dillon, 1997: 60; Davis, 1989: 985)). Deze 
twee ‘beliefs’ (PU en PEOU) bepalen dan de attitude (A) ten aanzien van het gebruik van de 
innovatie; die dan op zijn beurt respectievelijk de intentie (BI) en het uiteindelijke gebruik 
bepalen (Chen, Gillenson, Cherrel, 2002: 707; Taylor, Todd, 1995b: 147-148). Bovenstaand 
conceptueel model geeft aan dat er ook rekening wordt gehouden met een rechtstreekse 
impact van PU op de intentie (Taylor, Todd, 1995b: 148). Ondanks een negatieve attitude ten 
aanzien van computers kan het bijvoorbeeld toch zijn dat iemand een pc adopteert, omdat 
dat voor hem/haar de nodige positieve effecten zou kunnen hebben op het werk (zo leert 
men beter met pc werken, en heeft men meer kansen op het werk). Verder wordt ook met 
een mogelijke invloed van PEOU op PU rekening gehouden (Al-Gahtani, 2003: 4; Venkatesh, 
Davis, 2000: 187). Naarmate men denkt dat een systeem/technologie makkelijker te 
gebruiken is, krijgt het ook een grotere ‘utility’. Deze TAM-hypothesen laten zich als volgt 
samenvatten: 
 
H1 PEOU heeft een significant positieve invloed op PU 
H2 PU heeft een significant positieve invloed op A (Attitude toward using) 
H3 PEOU heeft een significant positieve invloed op A (Attitude toward using) 
H4 PU heeft een significant positieve invloed op BI (Behavioral intention to use) 
H5 ‘Attitude toward using’ heeft een significant positieve invloed op BI 
H6 BI heeft een significant positieve invloed op ‘actual use’ 
  
Het TAM-model kent dus eigenlijk maar twee determinanten: PU en PEOU20. Alle andere 
mogelijke determinanten worden verondersteld hun impact op intentie en gebruik op een 
indirecte manier uit te oefenen via deze twee determinanten van PU en PEOU (Vankatesh, 
                                                      
19 De gelijkenis van deze PEOU- en PU-constructen met de diffusionistische determinanten van ‘relatief voordeel’ 
en ‘complexiteit’, illustreert dat niet alleen de TRA maar ook het diffusionisme een dankbare inspiratiebron was 
voor het TAM (Morris, Dillon, 1997: 59). Maar het TAM onderscheidt zich daarentegen ook duidelijk van dit 
diffusionisme: daar waar het diffusionisme het wel over een positieve of negatieve attitude heeft ten aanzien van 
de innovatie, gaat het verder niet dieper in op de ontwikkeling van die attitude in de aanvaardings- of 
verwerpingsbeslissing. Het TAM doet dat wel. 
20 Davis (1989) ontwikkelde voor de constructen in dit TAM-model ook specifieke itemschalen of 
operationaliseringen om ze (prior-to-launch) meetbaar te maken. Deze werden in diverse studies getest en 
gevalideerd (o.a. Al-Gahtani, 2003, Adams, Nelson, Todd, 1992, Morris, Dillon, 1997, ...). In deel 4B lichten we deze 
operationaliseringen nader toe.  
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2000: 187; Taylor, Todd, 1995b: 148; Igbaria, Iivari, 1995: 588). Deze ‘te sterke focus’ op 
slechts twee determinanten PU en PEOU vormt meteen ook de grootste bron van kritiek op 
het TAM. De meeste kritiek op de basisvorm van dit TAM is dat het geen rekening houdt met 
sociale invloed of subjectieve normen, en slechts twee ‘beliefs’/percepties in rekening neemt 
als attitude-determinant (Malhotra, Galetta, 1999: 1; Chen, Gillenson, Cherrel, 2002: 708; 
Taylor, Todd, 1995b: 148). Davis (1986, 1989) introduceerde wel het ‘Subjectieve Norm’ (SN)-
construct om dit hiaat te dekken, maar het feit dat de conceptualisering daarvan op de 
Theory of Reasoned Action is gebaseerd, zorgt voor theoretische en psychometrische 
problemen (Malhotra, Galetta; 1999: 1). Op basis van een dergelijke TRA-gebaseerde 
conceptualisering is het immers moeilijk om bijvoorbeeld te achterhalen of een bepaald 
(adoptie)gedrag nu te wijten is aan de sociale invloed van bepaalde naasten of ‘peers’, of 
eerder aan iemands eigen attitude. Volgens Malhotra en Galetta probeerden Davis et. al dit 
op te lossen door de ‘Subjectieve Norm’ te gaan conceptualiseren aan de hand van de 
sociale beïnvloedingsprocessen Compliance, Identification en Internalization (Kelman, 1958, 
1961)21. Samen zijn deze sociale beïnvloedingsprocessen dan bepalend voor de 
‘commitment’ of ‘psychological attachment’ van de individuele gebruiker (Malhotra, Galetta, 
1999: 3). 
 
Figuur: TAM extended to account for social influences (Malhotra, Galetta, 1999: 4) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook Venkatesh en Davis (2000: 188) maakten een onderscheid tussen de sociale 
beïnvloedingsprocessen van compliance, identification en internalization en probeerden het 
tekort aan aandacht voor de determinerende kracht van ‘subjectieve norm’ of sociale 
beïnvloeding te incorporeren door het TAM ook uit te breiden met de determinanten 
‘subjectieve norm’, ‘voluntariness’ en ‘image’. Zij veronderstelden onder meer een directe 
impact van ‘subjectieve norm’ op adoptiegedrag. Ook wanneer men niet positief staat ten 
opzichte van een bepaald adoptiegedrag en zijn gevolgen kan men –onder invloed van de 
determinanten voluntariness of image toch een bepaald adoptiegedrag vertonen 
(Venkatesh, Davis, 2000: 187). ‘Voluntariness’ is dan de mate waarin de adoptiebeslissing een 
vrijwillige keuze is, en is daarmee duidelijk gelinkt aan de ‘compliance’ met sociale invloeden 
(Ibid.: 188). Daar waar de directe ‘compliance’-impact vooral in de bedrijfssfeer gesitueerd 
wordt omdat de werkgever meer bij machte is te ‘belonen’ en ‘straffen’; wordt op het 
residentiële niveau vooral een impact van indirecte sociale beïnvloedingsprocessen 
verondersteld: internalisatie en identificatie en het daaraan verbonden status- en 

                                                      
21 1. Compliance: adoptie niet zozeer omdat men echt in de innovatie gelooft, maar eerder om er bij te horen, 
door de omgeving beloond te worden, en om straffen/veroordeling door de omgeving te vermijden. 
2. Identification: Adoptie als identiteits-statement. Adoptie om uiting te geven aan zijn relatie tot anderen of 
bepaalde groepen. 
3. Internalization: Het hoogste niveau van adoptie door sociale invloed. Adoptie omdat het overeenstemt met het 
eigen waardensysteem. 
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imagoverhogend effect (Ibid.: 189). Ook de imago-determinant wordt daarbij 
gedetermineerd door de subjectieve norm.  
 
Maar de kritiek op de te beperkte determinantenfocus (Al-Gahtani, 2003: 7; Taylor, Todd, 
1995b: 148; Igbaria, Iivari, 1995: 588; Agarwal, Prasad, 1999) resulteerde niet alleen in 
uitbreidingen om beter rekening te houden met sociale beïnvloeding. Het TAM kende ook 
uitbreidingen die het ‘externe variabelen’-construct op een andere manier trachten te 
concretiseren. Igbaria en Iivari (1995) deden dat met de determinant ‘self-efficacy’. Chen, 
Gillenson en Cherrel (2002) met ‘compatibiliteit’, Philips, Calantone en Lee (1994) met 
‘cultural affinity’, Randolph (1999) en Kwon en Chidambaram (2000) met respectievelijk 
‘enjoyment’ en ‘delight’; en Agarwal en Prasad (1999) met ‘prior similar experience’. 
Venkatesh (2002: 342) focuste zich zelfs specifiek op het gebrek aan onderzoek naar 
specifieke determinanten voor PEOU, ontwikkelde en testte22 daartoe een aanvullend 
theoretisch conceptueel model met de volgende PEOU-determinanten: 
 
• controle : zowel interne als externe controle, respectievelijk geconceptualiseerd als 

‘computer self-efficacy’ en ‘facilitating conditions’. Venkatesh (2000: 346) definieerde de 
controle-determinant ruim in termen van de beschikbaarheid van kennis, middelen en 
opportuniteiten, die vereist zijn om een bepaald gedrag uit te voeren. 

• intrinsieke motivatie: geconceptualiseerd als ‘computer playfulness’. Het gaat hier dus 
niet om ‘extrinsieke motivaties’ in termen van de motivatie om een bepaald gedrag uit 
te oefenen in functie van bepaalde doelen of beloningen, maar wel degelijk om de 
intrinsieke motivatie: de percepties van het plezier, het genot en de voldoening die een 
bepaald gedrag zal opleveren (Venkatesh, 2000: 348) 

• emotie: geconceptualiseerd als ‘computer anxiety’: de angst of vrees van iemand 
wanneer die geconfronteerd wordt met een eventueel gebruik van computers 
(Venkatesh, 2000: 349). 

 
Figuur: Theoretical model of the determinants of ‘perceived ease of use’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanvankelijk wordt PEOU dus verondersteld gedetermineerd te worden door gepercipieerde 
interne (self-efficacy) en externe controle, door emotie (computer anxiety) en intrinsieke 
motivatie (computer playfulness). Naarmate de geadopteerde innovatie meer gebruikt wordt 
en de ervaring ermee toeneemt, wordt deze PEOU ook bijgesteld onder invloed van de 
gepercipieerde ‘enjoyment’ en het objectief waarneembare nut of bruikbaarheid van de 
technologie (Venkatesh, 2000: 345-346). Omdat deze laatste twee determinanten pas 
‘relevant’ worden op het moment dat de innovatie reeds geïntroduceerd is (post-launch), 

                                                      
22 Onderzoek naar adoptie en gebruik van computers (n: 246). 
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kunnen ze niet op eenzelfde lijn als de andere determinanten worden gezet, en zijn ze ook 
minder belangrijk vanuit het ‘prior-to launch’-perspectief van deze scriptie. 
 
Nog andere uitbreidingen zoals die van Al-Gahtani en King (1999: 279) zijn al helemaal niet 
te gebruiken prior-to-launch omdat ze het ‘behavioral intention’-construct uit het model 
weglaten, en ‘actual usage’ als afhankelijke variabele beschouwen. Naast attitude 
beschouwen ze dan ook gebruikerstevredenheid als directe determinant voor dat gedrag; 
een determinant die enkel post-launch meetbaar is. 
 
Niet alle TAM-varianten zijn dus ‘geschikt’, maar ook de TAM-gebaseerde 
determinantenmodellen die wel prior-to-launch te gebruiken zijn en op het residentiële 
niveau geconcretiseerd zijn, zijn verre van volledig en niet zonder kritiek. De voornaamste 
kritiek op het TAM blijft het gebrek aan aandacht voor subjectieve norm en zijn 
determinanten. Precies hierin ligt dan de voornaamste aanleiding voor de ontwikkeling van 
de TPB ... 
 
 
TPB 
 

erder bouwend op de TRA- en TAM-redenering, ontwikkelde Ajzen (1985, 1991) de 
Theory of Planned Behavior (TPB). Deze had de intentie aan de voornaamste kritieken op 

TRA en TAM tegemoet te komen, en beter rekenschap te geven aan de ‘controle’-, en de 
‘sociale beïnvloedingscomponent’ (in de gedaante van de respectievelijke PBC- en SN-
determinant). 
 
Net zoals het vorige model (TAM) leent het TPB-model zich dus voor het maken van 
voorspellingen met betrekking tot adoptie- en gebruiksintenties inzake ICT, maar 
onderscheidt de TPB zich toch duidelijk op een aantal punten: 
 
• Daar waar het TAM nog bekritiseerd werd omwille van een te weinig rekening houden 

met sociale (beïnvloedingsvariabelen) doet de TPB dat duidelijk wel (met de SN-
determinant) (Taylor, Todd, 1995b: 149). 

• Ook met de inclusie van de PBC-determinant houdt het TPB-model expliciet rekening 
met determinanten die reeds als aanvulling gesuggereerd werden in kritieken op het 
TAM: nl. de controle-determinanten ‘self-efficacy’ en ‘facilitating conditions’. 

• In de Theory of Planned Behavior gaat men ook veel minder van generaliseerbare 
assumpties uit dan in het TAM. In het TAM gaat men er bijvoorbeeld van uit dat PU en 
PEOU steeds de primaire determinanten zijn, terwijl de TPB er van uit gaat dat ‘beliefs’ 
of determinanten product- of situatiespecifiek zijn, of specifiek zijn voor iedere situatie 
(Mathieson, 1991: 178). De TPB gaat er met andere woorden niet van uit dat 
determinanten die toepasbaar zijn in één context, dat automatisch ook zijn in een 
andere context (voor een andere ICT). 

 
Mathieson (1991: 187-188) vergeleek de waarde van beide modellen (TAM en TPB) in een 
onderzoek naar adoptie en gebruik van spreadsheet-software; en stelde daarbij vast dat (a) 
beide modellen intentie zeer goed konden voorspellen, maar dat het TAM toch iets meer 
(niet significant) van de variantie kon verklaren dan het TPB-model; dat (b) het TAM een 
groter gebruiksgemak kent omdat het een standaard-meetinstrument23 omvat en die 
meetinstrumenten in het geval van TPB voor elke specifieke situatie opnieuw moeten 
worden ontwikkeld (Mathieson, 1991: 187). Ondanks deze twee kleinere nadelen van het 
TPB-model, zijn wij in het opzicht van onze doelstelling (betere introductiestrategieën) toch 
overtuigd van de meerwaarde van het TPB-model. Mathieson (1991: 187) stelde immers ook 

                                                      
23 Bij de bespreking van de determinanten (deel 4B) lichten we de door Davis voorgestelde meestschalen toe. 
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vast dat het TPB-model (c) meer bruikbare informatie opleverde in functie van ontwikkeling 
en introductie van de innovatie.  
 
Figuur: The ‘pure’ form of the Theory of Planned Behavior (Taylor, Todd, 1995: 139; 1995b: 146) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ‘Theory of Planned Behavior’ onderscheidt zich dus vooral door de componenten 
‘Subjectieve Norm’ (SN) en ‘Perceived Behavioral Control’ (PBC). Net zoals in de TRA, maar in 
tegenstelling tot het TAM, wordt de determinerende invloed van sociale 
beïnvloedingsprocessen opnieuw expliciet in de theorie of het determinantenmodel 
opgenomen onder de vorm van ‘Subjectieve Norm’ (SN). In het TAM was die teveel op de 
achtergrond verzeild geraakt (cf. supra). De sociale beïnvloeding kan hierbij zowel van ‘peers’ 
uit de vrienden- of kennissenkring komen, als van werkgevers of oversten in de 
werkomgeving (Randolph, 1999: 739). 
 
Naast ‘Attitude’ en ‘Subjectieve Norm’ wordt op de intentie ook een impact verwacht van 
een derde component ‘Perceived Behavioral Control’ (PBC), en deze is zowel in vergelijking 
met het TAM als de TRA nieuw. Daarmee gaat het om de determinerende invloed van de 
mate waarin men het te stellen gedrag (adoptie, gebruik, ...) volledig onder eigen controle 
percipieert (‘voluntariness’ of ‘volitional control’; cf. infra; Taylor, Todd, 1995: 138). Niet 
iedereen heeft immers evenveel controle over zijn uiteindelijke consumentengedrag (Taylor, 
Todd, 1995: 139; Lau, Yen, Chau, 2001: 60). Met betrekking tot de adoptiebeslissing zal de 
een bijvoorbeeld al meer druk van bepaalde actoren (werkgever, vrienden, ...) ervaren dan 
anderen; of kan men zich ook ‘geremd’ voelen in die adoptiebeslissing omwille van een 
tekort aan middelen (tijd, geld, ...). PBC wordt daarom omschreven als ‘the beliefs regarding 
access to the resources and opportunities needed to perform a behavior’ en is verondersteld 
twee componenten te omvatten, nl. facilitating conditions (‘the availability of resources 
needed to engage in a behavior (tijd, geld, …)), en self-efficacy (‘individual’s self-confidence in 
his/her ability to perform a behavior’ (Taylor, Todd, 1995: 139; Randolph, 1999: 739)). 
‘Perceived Behavioral Control’ heeft met andere woorden betrekking op de percepties met 
betrekking tot interne en externe belemmeringen op de individuele en vrijwillige 
adoptiebeslissing; en meer specifiek op de perceptie van de controle die men over die 
factoren heeft (Venkatesh, Brown, 2001: 73). Deze PBC kan zowel een directe invloed, als 
een indirecte invloed op het uiteindelijke gedrag uitoefenen.  
 
De Attitude (A)-component tenslotte, sluit het best aan bij het TAM en de TRA. Het gaat 
hierbij om de attitude of het gevoel dat de potentiële adopter heeft ten aanzien van het 

Attitude 

Subjective 
Norm 

Perceived 
Behavioral 

Control 

Behavioral 
Intention Behavior 

∑ iieb  

∑ jjmcnb  

∑ kk pfcb  



Diffusie van ICT-innovaties : accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 
 

 
Deel 4 : Inzicht via segmentatie en forecasting 

45 

effectieve gedrag of de adoptie. In navolging van het TAM, zijn PU (of ‘relatief voordeel’) en 
PEOU (of ‘gepercipieerde complexiteit’) de meest in rekening genomen ‘attitudinal beliefs’ 
binnen deze TPB (Randolph, 1999: 739). Auteurs als Taylor en Todd (1995) voegden daar 
ook nog ‘compatibiliteit’ aan toe (cf. infra DTPB).  
 
In het TPB-model is het eigenlijke gedrag (bv. adoptie) of ‘Behavior’ (B) een directe functie 
van ‘Behavioral Intention’ (BI), dat op zijn beurt een directe functie is van de drie 
determinantenblokken A, SN en PBC. Aan elk van deze drie determinanten ligt dan een set 
van ‘beliefs’ of overtuigingen ten grondslag: ‘attitudinal beliefs (bi)’, ‘normative beliefs (nbj)’ 
en ‘control beliefs (cbk)’. Deze ‘belief structures’ worden gevormd op basis van zogenaamde 
‘expectancy*value’-modellen (Taylor, Todd, 1995b: 149; Randolph, 1999: 739), waarbij aan 
elke ‘belief’ of perceptie een bepaalde waarde vasthangt als indicatie van het belang van die 
‘belief’ voor die respondent. Voor Attitude wordt de ‘attitudinal belief’ (bi) dat een bepaald 
gedrag naar een bepaalde uitkomst zal leiden, gewogen met een evaluatie van de 

wenselijkheid van die uitkomst (ei): ∑= iiebA . Voor Subjectieve Norm wordt de individuele 

normatieve overtuiging inzake (de verwachting/verplichting/sociale druk van) een ‘particular 
referent’ gewogen met de motivatie ‘to comply with that referent’ (mcj). Bijvoorbeeld de 
mate waarin men denkt dat vrienden van hem/haar verwachten dat ze innovatie X 
adopteren (nb), gewogen met de mate waarin men het belangrijk vindt aan de 
verwachtingen van vrienden te voldoen (mc). Perceived Behavioral Control tenslotte, 
weerspiegelt de individuele ‘control beliefs’ (cbk) gewogen met de ‘perceived facilitation (pfk) 
of the control factor in either inhibiting or facilitating the behavior’ (Taylor, Todd, 1995: 140). 
‘Control Beliefs’ slaan dan op de waargenomen moeilijkheid waarmee een bepaald gedrag 
zal kunnen worden uitgevoerd. Door deze ‘expectancy*value’ redenering wordt er in de 
Theory of Planned Behavior veel beter rekening gehouden met het belang van 
verwachtingen (Pedersen, Methlie, 2002: 5) en de subjectieve aard van adoptiebeslissingen 
(cf. supra).  
 
Niettegenstaande het TPB-model als determinantenmodel voor adoptie-intenties voor een 
groot stuk tegemoet komt aan de tekortkomingen van het TRA-model en het TAM, bleef het 
echter ook niet zonder kritiek. Zo wordt onder meer de consistentie van bepaalde TPB-
assumpties in vraag gesteld. Volgens Taylor en Todd (1995b: 150) is de determinerende rol 
van ‘subjectieve norm’ bijvoorbeeld niet altijd even duidelijk. Ook Mathieson (1991: 185) en 
Davis, Bagozzi en Warshaw (1989) vonden geen significant direct verband tussen SN en BI 
(wel indirect verband), terwijl anderen (bv. Moore en Benbasat) wel een bevestiging voor dat 
verband vonden.  
 
Het grootste nadeel is wellicht de vaagheid van het model. De ‘belief sets’ of ‘belief structures’ 
die aan de drie determinantenblokken A, SN en PBC ten grondslag liggen, worden immers 
niet of nauwelijks geconcretiseerd. De determinanten in deze ‘belief structures’ worden in 

unidimensionele, monolitische constructen (∑ iieb ,∑ jjmcnb ,∑ kk pfcb ) samengenomen, 

zonder de verschillende componenten of determinanten te concretiseren. Daardoor is het 
TPB-model in zijn oorspronkelijke vorm (zoals conceptueel hierboven) ’moeilijk te 
operationaliseren’ (Taylor, Todd, 1995: 150-151). In de verschillende studies die zich op deze 
TPB baseerden, resulteert dit dan ook in een inconsistent geheel van operationaliseringen. 
Brown et al. (2003: 383) gingen bijvoorbeeld uit van een TPB-adoptiemodel met de volgende 
tien adoptiedeterminanten: ‘relatief voordeel’, ‘compatibiliteit’, ‘complexiteit’, ‘trialability’, 
‘needs/behoeften’, ‘gepercipieerd risico’, ‘ervaring’, ‘subjectieve norm’, ‘self-efficacy’, en 
‘facilitating conditions’. Kai-Ming en Enderwick (2000: 276) van hun kant, gingen dieper in op 
de attitude-component en vonden een zestal significante determinanten (‘internal beliefs’) 
voor het cognitieve proces dat de attitude ten aanzien van technologie-adoptie bepaalt: 
‘compatibility’, ‘enhanced value’, ‘perceived benefits’, ‘adaptive experiences’, ‘perceived 
difficulty’, en ‘suppliers commitment’. Nog anderen ijverden zelfs voor een uitbreiding van 
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het model met sociodemografische variabelen zoals leeftijd (Morris, Venkatesh, 2000: 379, 
393). 
 
In deze vaagheids-kritiek vonden auteurs als Taylor en Todd (1995, 1995b) dan ook de 
motivatie voor de ontwikkeling van een ‘decomposed TPB’ of een TPB-model waarin de 
determinanten wel concreter in sub-determinanten worden uiteengetrokken ... 
 
 
DTPB 
 

én van de grote nadelen van de oorspronkelijke TPB-conceptualisering is zijn vaagheid, 
wat een moeilijke conceptualisering met zich meebrengt. Omdat de ‘belief structures’ niet 

genoeg geconcretiseerd worden, blijft de vraag open welke determinanten er precies schuil 
gaan onder de noemers van ‘Attitude’, ‘Subjectieve Norm’ en ‘Perceived Behavioral Control’. 
In deze kritiek op de vaagheid en de monolithische ‘belief structures’ vonden onder meer 
Taylor en Todd (1995) de motivatie voor de ontwikkeling van een ‘decomposed TPB’ (DTPB) 
of een TPB waarin deze ‘belief structures’ in concrete sub-determinanten uiteen worden 
getrokken. De voordelen van een dergelijke decompositie situeren zich volgens de auteurs in 
(a) een transparanter en consistenter weergave van de relatie tussen ‘belief structure’ en 
determinant (A, SN, PBC); (b) de creatie van een stabiele set van ‘beliefs’ of determinanten die 
binnen zeer diverse domeinen een toepassing kunnen hebben, en de operationalisering van 
modellen en determinanten makkelijker maakt; en (c) een grotere ‘managerial relevance’ 
omdat het naar de praktijk toe een betere input levert om bepaalde aspecten in strategieën 
te gaan uitwerken. 
 
Vooral vanaf het midden van de jaren ’90 stellen we diverse pogingen vast om de 
monolithische TPB-constructen in multidimensionele sets van specifieke determinanten te 
concretiseren (Brown et al; 2003: 383; Venkatesh, Brown, 2001: 7424; Lau, Yen, Chau, 2001: 
6025; Kai-Ming, Enderwick, 2000: 276). Het DTPB-model van Taylor en Todd (1995, 1995b) is 
daar wellicht nog steeds één van de meest prominente van. Net zoals de meeste anderen die 
zich aan een decompositie van het TPB waagden, gingen zij voor de decompositie van 
‘Attitudinal belief’ bij Rogers’ innovatiekarakteristieken te rade. Op basis van empirische 
bevindingen zoals die van Rogers, (1983, 1995) en Tornatzky en Klein (1982) verwacht men 
voor ‘relatief voordeel’ en ‘compatibiliteit’ bijvoorbeeld een positieve correlatie met ‘attitude’ 
of adoptie-intentie, en voor ‘complexiteit’ een negatieve correlatie. De ‘normative beliefs’-
factor blijft echter ook binnen dit decompositiemodel unidimensioneel, omdat de invloed van 
‘naasten’ of ‘peers’ als vrienden en familie zeer hoog gecorreleerd bleek (Taylor, Todd, 1995: 
144). ‘Control Beliefs’ tenslotte, vallen uiteen in ‘facilitating conditions’ zoals tijd, geld en 
technologie die moeten aanwezig zijn om van een innovatie gebruik te kunnen maken; en 
‘self-efficacy’ of het vertrouwen dat de potentiële adopter in zichzelf heeft om van de 
innovatie gebruik te maken.  
 
Naast de decompositie van ‘belief structures’, verschilt onderstaande DTPB-conceptualisering 
ook in de integratie van zogenaamde ‘cross-over-effecten’ van het klassieke TPB-model (cf. 
blauwe pijlen)26. Omdat individuen van hun ‘naasten’ verwachten dat ze hun ervaringen 
inzake complexiteit, compatibiliteit en relatieve voordelen met hen delen, gaat men 
bijvoorbeeld uit van een cross-over-invloed van de drie ‘attitudinal structure’-elementen op de 
factor ‘Subjective Norm’. Van complexiteit verwacht men zelfs een invloed op PBC (Taylor, 
Todd, 1995: 144). Omgekeerd verwacht men ook een invloed van de normatieve structuur 

                                                      
24 Drietal determinanten voor Attitude: de verwachtingen inzake ‘utilitaire uitkomsten’, ‘sociale uitkomsten’ en 
‘hedonistische uitkomsten.  
25 Focus op PBC: ‘facilitating conditions’ uiteengetrokken in ‘Resource facilitating conditions’ en ‘Technology 
facilitating conditions’.  
26 Tegenover TRA en TPB die van directe relaties tussen ‘attitudinal belief structure’ en ‘attitude’, tussen ‘normative 
belief structure’ en ‘subjective norm’ en tussen ‘belief structure’ en PBC uitgaan. 

E 



Diffusie van ICT-innovaties : accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 
 

 
Deel 4 : Inzicht via segmentatie en forecasting 

47 

op attitude. Van ‘self-efficacy’ tenslotte, wordt een invloed op attitude verwacht, en van 
‘facilitating conditions’ zelfs een invloed op attitude en ‘subjective norm’. Vanuit dissonantie-
theoretisch oogpunt kan immers worden aangenomen dat mensen die de tijd of het geld 
niet hebben om tot adoptie over te gaan, ook hun attitude daaraan gaan aanpassen, en een 
negatieve attitude ten opzichte van de innovatie innemen (Taylor, Todd, 1995: 144). Naast 
de ‘Decomposed TPB’ levert dit een bijkomende variant op het TPB, nl. de ‘Crossover TPB’. 
 
Figuur: Theory of Planned Behavior with belief decomposition + cross-over-effects (Taylor, Todd, 1995: 
142) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taylor en Todd (1995, 1995b) voerden hierbij ook onderzoek om de predictieve kwaliteit van 
de klassieke (unidimensionele) TRA en TPB en de multidimensionele DTPB en ‘crossover 
DTPB’ na te gaan. In het eerste onderzoek (N: 790) rond de adoptie-intentie inzake VCR-
Plus27, werd de predictieve kwaliteit van het TRA-model met de drie TPB-versies vergeleken. In 
het tweede onderzoek (N: 786) bij potentiële gebruikers (studenten) van een ‘computer 
resource center’28 werd de predictieve kwaliteit van het TAM vergeleken met het 
unidimensionele TPB en het decomposed TPB. De vergelijking van de predictieve kwaliteit 
van deze modellen sprak daarbij in beperkte mate in het voordeel van de multidimensionele 
DTPB-modellen. Alle modellen (zowel uni- als multidimensioneel) hadden goede goodness-
of-fit-waarden en konden voldoende variantie in de latente variabelen ‘attitude’, ‘subjective 
norm’, ‘perceived behavioral control’ en ‘behavioral intention’ verklaren. In het ‘crossover 
DTPB’ werden slechts twee cross-over-effecten bevestigd. In vergelijking met de 
unidimensionele TRA, TAM en TPB gaf het DTPB wel een betere verklaringskracht voor PBC 
in de eerste studie; en voor intentie (BI), attitude (A) en subjectieve norm (SN) in de tweede 
studie (Taylor, Todd, 1995: 147; Taylor, Todd, 1995b: 161). Wanneer men enkel de 
voorspelling van het gedrag tot doel heeft, volstaan het TPB en zelfs het TAM daarom als 
theoretisch model voor Taylor en Todd. Voor een inzicht in de determinanten van adoptie-
intentie verdient het DTPB echter de voorkeur (Taylor, Todd, 1995b: 170). In functie van onze 
doelstelling ‘prior-to-launch verwerven van inzicht’ en ‘opzetten van strategieën’, onthouden 
we vooral ook de conclusie dat vooral het DTPB een betere verklaringsgrond voor adoptie-
intentie blijkt te geven (Taylor, Todd, 1995b: 165-166)29. 

                                                      
27 VCR die makkelijker programmeren toelaat door middel van een code in te toetsen (uit tv-magazine) op 
afstandsbediening. 
28 Soort van bemand knooppunt + helpdesk. 
29 In de tweede studie evolueerde de R² bijvoorbeeld van 52% in TAM naar 57% voor TPB en 60% voor DTPB. 
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Ook Choi et al. (2003) wijzen nadrukkelijk op de waarde van het DTPB voor prior-to-launch 
voorspellingen in functie van het opzetten van efficiënte introductiestrategieën in termen 
van marketing en communicatie (Choi et. al, 2003: 163). In een specifieke case rond de 
adoptie-intentie voor interactieve digitale televisie (iTV) (n: 2291; Korea) kwamen zij tot een 
decompositie van de drie latente constructen A, SN en PBC in respectievelijk 5, 2 en 3 items 
(cf. infra). Met ‘goodness-of-fit’-maten GFI: 0.92, AGFI: 0.88, NFI: 0.94 en NNFI: 0.92; bewees 
onderstaand model voldoende bij de data te passen om als valide te mogen worden 
beschouwd (Choi et. al, 2003: 176). Ook verdere analyse van de path-coëfficiënten gaf voor 
elk van de determinanten en/of factoren een betekenisvolle of significante (p: 0.01) 
bijdrage/verklaringskracht aan.  
 
Figuur: Technology adoption model for information appliance (Choi et. al., 2003: 167)30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Enjoyment’ bleek hierbij de belangrijkste determinant voor ‘attitudinal belief’, wat aantoont 
dat de gepercipieerde entertainmentwaarde toch een niet te onderschatten factor blijft 
inzake ICT-adoptie. Inzake ‘gepercipieerde controle’ bleek het gebruiksgemak dan weer de 
belangrijkste determinant. Wat de impact van de overtuigingen (attitudinal belief, normative 
belief en control belief) op respectievelijk attitude, subjectieve norm en gepercipieerde 

                                                      
30 Alle dubbele of driedubbel omlijnde rechthoeken slaan op ‘latente variabelen’. In Lisrel-symboliek staat dit gelijk 
aan de ovalen. 
+ Alle gewichten bleken significant op het 0.01-niveau. 
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controle betreft, bleken de respectievelijke gewichten van .94, .95 en .94 telkens significant (p 
< 0.01). Met respectievelijke gewichten (estimated coefficients of effect) van .27, .43 en .11 
naar ‘behavioral intention’ toe, bleek elk van de drie factoren ook een significante invloed te 
hebben op de adoptie-intentie. Alle drie de determinanten bleken positief te correleren met 
die intentie: positieve attitudes, goedkeuring van de sociale kring en een controle-gevoel 
werken adoptie-intentie in de hand. De grootste impact bleek hierbij uit te gaan van de 
subjectieve norm (Choi et. al, 2003: 180). Adoptie-intentie staat volgens deze studie nog het 
meest onder invloed van sociale druk van familie en vrienden. 
 
Een laatste ‘speciaal geval’ van DTPB, is het determinantenmodel van Karahanna, Straub en 
Chervany (1999). Ook zij beschouwen ‘intentie’ als de belangrijkste predictor voor gedrag, en 
zien ‘attitude’, ‘subjectieve norm’ en ‘controle (i.t.v. voluntariness)’ als de determinanten van 
die intentie. Voor de decompositie focusten zij zich vooral op de Attitude-component. Ook zij 
gingen daarvoor bij het diffusionisme te rade, en maakten in de attitudinale ‘belief structure’ 
een onderscheid tussen een zevental ‘behavioral beliefs’ of determinanten31. Wat hun 
bijdrage zo speciaal maakt is dat zij expliciet het onderscheid maken tussen de 
determinanten voor adoptie en die voor het gebruik. Meestal heeft men het enkel over 
‘intentie’ en ‘gedrag’ zonder daarbij een onderscheid te maken tussen adoptie en gebruik, 
wat de indruk zou kunnen geven dat de determinanten voor beide steeds dezelfde zijn.  
 
Verder gaan we niet dieper in op het DTPB van Karahanna, Straub en Chervany (1999), maar 
we sluiten ons perfect aan bij hun pleidooi voor een opsplitsing van determinanten voor 
adoptie en gebruik32. Eerder bakenden we de focus van het theoretisch kader reeds af tot 
‘adoptie-diffusie’ (tegenover gebruiksdiffusie); en ook voor het determinantenoverzicht 
beperkten we ons tot de adoptiedeterminanten (cf. infra). 
 
Verder is dit conceptueel model, net zoals de ganse evolutie van sociaalpsychologische 
determinantenmodellen (van TRA over TAM naar (D)TPB), illustratief voor de toename van 
het aantal determinanten waarmee rekening gehouden wordt.  

4.3.2.1.1.3.  Diffusionisme en sociale psychologie als basis voor diversiteit aan modellen 

owel de diffusionistische determinantenconcipiëring van Rogers, als de 
sociaalpsychologische TRA-, TAM- en (D)TPB-modellen fungeerden in de loop der jaren 

als basis voor een zeer brede waaier aan determinantenmodellen. Sommigen breiden verder 
op de diffusionistische concipiëring, terwijl anderen verder op het sociaalpsychologische pad 
wandelden. Nog anderen lieten zich door beide stromingen inspireren. Met de modellen van 
Gatignon en Robertson, Holak en Lehmann, Triandis en Plouffe, Vandenbosch en Hulland 
halen we een viertal voorbeelden uit deze waaier aan ... 
 
 
Gatignon en Robertson 
 

eels als aanvulling, maar ook als kritiek op Rogers’ basismodel ontwikkelden Gatignon en 
Robertson een eigen conceptueel determinantenmodel rond de diffusie en adoptie van 

innovaties. De meest bekende en gebruikte vorm van hun model is de ‘versie’ van 1989 (cf. 
infra). Vier jaar daarvoor echter gingen zij eerst van volgend conceptueel model uit: 
 

                                                      
31 ‘Perceived Usefulness’, ‘Image’, ‘Compatibility’, ‘Ease of Use’, ‘Visibility’, ‘Result Demonstrability’ en ‘Trialability’ 
32 De aard van de determinanten zal daarom niet zozeer verschillend zijn voor beide afhankelijke variabelen 
(adoptie en gebruik), maar vooral hun impact op die afhankelijke variabelen.  
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Figuur: A model of the diffusion process (Gatignon, Robertson, 1985: 850) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit ‘model van 1985’ illustreert in ieder geval de verdienstelijke bijdrage van Gatignon en 
Robertson om de focus tot de determinanten voor de adoptie(beslissing) af te bakenen. 
Aangezien het model van 1989 het meest gebruikte is en ook meer met de praktijk blijkt te 
stroken, gaan we verder niet dieper in op het model van 1985, maar wijzen we wel op het 
voornaamste verschil tussen beide modellen. Daar waar de ‘persoonlijke karakteristieken’ en 
de ‘gepercipieerde innovatiekarakteristieken’ slechts indirecte determinanten van de 
adoptiebeslissing waren in 1985 (via een impact op directe determinanten als ‘de mate van 
cognitieve verwerking of attitude’, de ‘onzekerheid of risicoperceptie’ en ‘bestaande ervaring 
en acquisitiepatronen’), zijn deze twee blokken van determinanten een rij naar voor 
geschoven en directe determinanten geworden van adoptie(-intentie).  
 
Figuur: “The consumer diffusion paradigm” (Gatignon & Robertson, 1989: 59) 
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In dit ‘model van 1989’ worden een zestal categorieën van adoptiedeterminanten 
onderscheiden. Het gaat met name over het (1) sociaal systeem waarin deze processen zich 
voltrekken, (2) de eigenschappen van de (potentiële) adopters binnen dit systeem, en de 
geldende (3) persoonlijke invloeden binnen dit systeem. Naast deze ‘adoptergebonden 
karakteristieken’ worden adoptie en diffusie in de visie van Gatignon en Robertson ook door 
(4) innovatiegebonden karakteristieken en de gevoerde (5) marketingstrategie beïnvloed. 
Van elk van deze vijf categorieën van determinanten gaan volle pijlen uit. Deze duiden op 
rechtstreekse causale relaties tussen de elementen. Zo beïnvloedt de marketingstrategie niet 
alleen rechtstreeks het adoptieproces (succesvolle strategie kan adoptieproces versnellen), 
maar ook onrechtstreeks via een juiste targeting van opinion leaders (persoonlijke invloed) 
en het beklemtonen van de juiste producteigenschappen.  
 
Met het sociaal systeem doelen Gatignon en Robertson op de maatschappelijke context 
waarbinnen de diffusie van innovaties plaats heeft: een sociale structuur van interacties 
tussen individuen die ‘iets’ gemeenschappelijks hebben. De invloed van een sociaal systeem 
zit volgens hen in een drietal typische eigenschappen: (a) de heersende waarden en normen; 
(b) de dynamische evolutie van die waarden en normen, en (c) de homogeniteit binnen een 
sociaal systeem. Net als in het diffusionisme van Rogers, wordt ook binnen de visie van 
Gatignon en Robertson een grote determinerende kracht toegekend aan de eigenschappen 
van de innovatie of de productkenmerken. Zij gaan hierbij van dezelfde vijf gepercipieerde 
innovatiekenmerken uit, en gaan er van uit dat een succesvolle innovatie aan een vijftal 
voorwaarden moet voldoen:  
 
1. Relatieve meerwaarde of voordeel bieden tegenover voorgangers. 
2. Compatibiliteit met bestaande technische systemen, waarden en ervaringen. 
3. Niet al te complex zijn in gebruik. 
4. Mogelijkheid bieden tot pretesting. 
5. Zichtbare resultaten of voordelen verschaffen. 
 
In tegenstelling tot het diffusionisme staan deze vijf productkarakteristieken wel minder 
centraal in het determinantengeheel. Gatignon en Robertson (1989: 8) maakten zelfs 
duidelijk deze gepercipieerde productkarakteristieken niet als de beste indicatoren voor 
adoptie te beschouwen:  ‘… these characteristics might not be the most appropriate for 
understanding the adoption of consumer innovations, nor for explaining the adoption 
decision-making process.’ Onder meer aan de marketingstrategie moet volgens hen een veel 
grotere invloed worden toegekend. Het gebrek aan aandacht voor het belang van de 
marketingstrategie bij de lancering van nieuwe producten, was dan ook één van hun 
voornaamste punten van kritiek op Rogers. Met marketingstrategie hebben ze het dan niet 
louter over het communicatie-aspect, maar over de bredere invulling van de 4 P’s. Met de 
eigenschappen van de adopter hebben ze het tenslotte over het brede scala van 
psychografische eigenschappen en benadrukken ze de waarde van de 
innovativiteitsdeterminant (als persoonlijkheidskenmerk) om tot een segmentatie in 
adoptersegmenten te komen. 
 
Slechts van één determinant, nl. de (6) concurrentiële omgeving gaan onderbroken pijlen uit 
in het model. Deze duiden dan op relaties die er volgens Gatignon en Robertson in 
werkelijkheid wel degelijk zijn, maar die eigenlijk geen rechtstreeks verband houden met de 
diffusie en adoptie van innovaties. Persoonlijk lijkt het ons toch gevaarlijk om te stellen dat 
concurrentiële inspanningen geen rechtstreekse invloed hebben op het adoptie- en 
diffusieproces van de eigen innovatie, maar het onderscheid tussen de volle en de 
onderbroken pijlen sluit in ieder geval perfect aan bij het onderscheid dat wijzelf maken 
tussen het micro- en het macroniveau van determinanten (cf. infra). De volle pijlen van de vijf 
eerste determinantencategorieën in dit model weerspiegelen immers de determinanten op 
het microniveau waarop wij ons binnen deze scriptie focussen: de determinanten die 
rechtstreeks aan de individuele gebruiker, zijn omgeving of percepties gebonden zijn. De 
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zesde determinant (concurrentiële omgeving) situeert zich op een ‘hoger’ mesoniveau, 
omdat de determinerende invloed in dit verband minder direct met de relatie tussen de 
potentiële adopter en de (onderzochte) innovatie te maken heeft. 
 
 
Holak en Lehmann 
 

ok het werk van Holak en Lehmann (1990) gebruikt het diffusionisme als uitgangspunt, 
en is (in tegenstelling tot het werk van Gatignon en Robertson) een duidelijk voorbeeld 

van een uitbreiding op de ‘diffusionistische’ visie inzake determinanten. Zij onderzochten de 
impact van de ‘klassieke vijf’ productattributen, aangevuld met ‘gepercipieerd risico’ als 
adoptiedeterminanten voor negentien ‘consumer durable innovations’ (waarvan vijftien 
onder de afbakening van ICT-innovaties vallen: 3D Camera, Disc Camera, Sun Camera, 
Electronic Camera, Slice Copier, Wide projection television, Video Component TV, Pocket-size 
TV, Portable Stereo Cassette player, Video Disc Player, VCR, Electronic Musical Instrument, 
Electronic Triple Timer, Cordless Telephone, Portable personal computer (Holak, Lehmann, 
1990: 65)). Met de toevoeging van ‘gepercipieerd risico’ verschilt het conceptueel model van 
Holak en Lehman op het eerste zicht niet zoveel van andere diffusionistische 
determinantenonderzoeken die van de impact van de vijf gepercipieerde productattributen 
uitgaan. Maar in tegenstelling tot veel van die onderzoeken waarin die gepercipieerde 
productattributen telkens als onafhankelijke en directe determinanten van adoptie-intentie 
werden beschouwd (Holak, Lehmann, 1990: 69), deden Holak en Lehmann dat niet. Zij 
veronderstelden slechts voor drie van de zes constructen een directe impact, nl. van 
‘compatibiliteit’, ‘relatief voordeel’ en ‘gepercipieerd risico’. Zij gingen ook niet uit van een 
situatie van onafhankelijke determinanten, maar van een situatie waarin de determinanten of 
productattributen ook afhankelijke konden zijn, en waarin die zowel een directe als een 
indirecte impact op de adoptie-intentie konden hebben. De pijlen en tekens geven de 
veronderstelde relaties weer tussen de constructen. 
 
Figuur: Path Model of new product evaluation (Holak, Lehmann ,1990: 62) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In vergelijking met andere ‘diffusionistische’ determinantenmodellen, onderscheidt dit model 
van Holak en Lehmann zich onder meer door het centraal plaatsen van de adoptie-intentie 
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als belangrijkste afhankelijke variabele. Deze focus op intentie valt te verklaren vanuit de 
motivatie van Holak en Lehmann om een model op te stellen dat toelaat op voorhand het 
succes van de innovatie te bepalen (prior-to-launch!). Als criterium voor succes van 
technologische innovaties kozen zij voor ‘consumer acceptance’. Zij beschouwden intentie 
als de belangrijkste indicator van deze consumentenaanvaarding, en gingen er van uit dat 
deze intentie gedetermineerd wordt door de gepercipieerde productkarakteristieken33 en het 
gepercipieerde risico (Holak, Lehmann, 1990: 59). Om op voorhand inzicht te verwerven in 
de adoptie-intentie, en daarmee ook de consumentenaanvaarding en het succes van een 
innovatie, leek het hen daarom noodzakelijk een preciezer inzicht te verwerven in de 
determinanten van die intentie.  
 
Holak en Lehmann (1990) operationaliseerden elk van deze constructen dus voor negentien 
technologische innovaties (waarvan 15 ICT’s), en vonden daarbij een duidelijke bevestiging 
van model en hypothesen. De veronderstelde positieve of negatieve correlatie tussen de 
constructen zien we geïllustreerd aan de hand van de plus- en mintekens in het model. Enkel 
de relatie tussen gepercipieerde complexiteit en gepercipieerd voordeel leverde een 
verrassende positieve correlatie op. Holak en Lehmann (1990: 69) verklaarden die als volgt: 
technologieën met meer knopjes, toepassingen, etc. ... worden als complexer gepercipieerd, 
maar ook als technologieën met meer mogelijkheden, en dus ook meer voordelen. 
 
Aangezien de correlatie tussen de zes constructen enerzijds en de adoptie-intentie anderzijds, 
slechts in drie van de zes gevallen (relative advantage (0.24), compatibility (0.40) en 
perceived risk (-0.11)) een significant verband opleverde, beschouwden Holak en Lehmann 
(1990: 60; 65) dit als een bevestiging voor de assumptie van directe effecten voor slecht drie 
van de zes determinanten. De niet-significante correlatie van complexity, divisibility en 
communicability met de adoptie-intentie, betekent echter niet dat van deze constructen geen 
determinerende invloed op de intentie uitgaat. De onderling significante correlaties (Ibid.: 66) 
van deze constructen tonen aan dat zij misschien geen directe invloed uitoefenen op 
intentie, maar wel een indirecte: complexiteit blijkt bijvoorbeeld een sterke indirecte impact 
op intentie uit te oefenen via zijn impact op relatief voordeel, communiceerbaarheid en 
gepercipeerd risico (Holak, Lehmann, 1990: 60). 
 
De sterke impact van het compatibiliteitsconstruct op de intentie deed Holak en Lehmann 
(1990: 69) besluiten dat de voornaamste bezorgdheid van consumenten bij de aanschaf van 
technologische innovaties de compatibiliteit met de lifestyle is. Naar introductiestrategie en 
meer specifiek naar communicatiestrategie toe heeft dat volgens hen belangrijke implicaties: 
zij wijzen op de noodzaak aan boodschappen die lifestyle-compatibiliteit benadrukken en 
imago-verhogende boodschappen, maar ook de noodzaak om relatief voordeel in de verf te 
zetten via nadruk op de meest geavanceerde features, ...  
 
 
Triandis 
 

ndere determinantenmodellen haalden hun inspiratie dan vooral uit de sociale 
psychologie. Een vaak geciteerd werk in dit verband is dat van Triandis. Voortbouwend 

op de TRA van Ajzen (1975) stelde Triandis in 1980 een eigen theoretisch 
determinantenmodel voor dat het merendeel van de TRA en TPB-constructen incorporeert, 
maar deze ook modifieert en herdefinieert. Daar waar de TRA bijvoorbeeld alle ‘beliefs’ of 
percepties omtrent een bepaald gedrag in zijn geheel beschouwt, maakt Triandis een 
onderscheid tussen ‘beliefs that link emotions to the act’ en ‘beliefs that link the act to future 
consequences’. Daar waar de sociaalpsychologische (TPB) determinantenmodellen uitgaan 
van een drietal niveaus van determinanten voor ‘usage behavior’, met ‘behavior intentions’ 
meestal als enige determinant op het laatste niveau, plaatst het Triandis-model een drietal 
                                                      
33 Operationalisering overgenomen van Rogers. Compatibiliteit werd ook ‘eng’ als ‘lifestyle compatibiliteit‘ 
geconcipieerd, en ‘divisibility’ staat gelijk aan ‘trialability’ (Holak, Lehmann, 1990: 61). 

A 
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determinanten op dit laatste niveau. Naast de ‘adoptie-intentie’, veronderstelt men ook ‘habit’ 
en ‘facilitating conditions’ (objectieve omgevingsfactoren die een bepaald gedrag of een 
bepaalde actie stimuleren) als determinanten voor het effectieve gedrag. Volgens Triandis 
(1980) wordt de ‘intentie’ vooral gedetermineerd door de gevoelens die mensen hebben ten 
aanzien van een bepaald gedrag (affect), wat ze denken dat ze moeten doen (social factors) 
en de ‘expected consequences’ of de verwachte gevolgen van een bepaald gedrag (adoptie 
of gebruik). (Thompson, Higgins, Howell, 1991: 125-126; Chang, Cheung, 2001: 2). 
 
Met de sociale component wordt, net als met ‘subjectieve norm’, vooral gedoeld op de druk 
van buitenaf op wat men wel of niet hoort te doen. De gepercipieerde gevolgen staan voor 
de ingeschatte waarde van een bepaald gedrag voor de uitvoerder. Deze worden –analoog 
met de expectancy*value-redenering van de ‘theory of planned behavior’- gedefinieerd als 

∑
=

=
n

i
ciciVPC

1

, waarbij C voor de ingeschatte waarde staat, en het resultaat is van het 

gesommeerde product van de subjectieve probabiliteit Pci dat een bepaald gevolg i het 
resultaat is van een bepaald gedrag. Vci is dan de waarde die men aan dat gevolg hecht 
(Triandis, 1977, in Chang, Cheung, 2001: 3).  
 
Figuur: Triandis: basis conceptueel model (Chang, Cheung, 2001: 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Net als het TPB valt ook dit model echter te bekritiseren omwille van zijn vaagheid. Veel 
concreter dan een vage omschrijving en een expectancy*value-model voor de componenten 
‘Affect’, ‘Social Factors’ en ‘Perceived Consequences’ komt men niet. Daarom worden deze 
ook in de Triandis-gebaseerde onderzoeken op verschillende manieren concreter 
geoperationaliseerd. ‘Decomposed Triandis’-modellen als het ware. In de studies van 
Thompson, Higgins en Howell (1991: 128 , 1994) (pc-adoptie in bedrijven34) bijvoorbeeld 
ging de aandacht vooral uit naar de ‘Perceived Consequences’-determinant. Deze werd door 
hen in een drietal categorieën geoperationaliseerd, nl. ‘near-term consequences’ of de 
ingeschatte consequenties van adoptie die direct waarneembaar zouden zijn in verband met 
het efficiënter uitvoeren van bepaalde taken of job (‘job fit’); de ‘long-term consequences’ als 
de minder direct waarneembare ingeschatte gevolgen van adoptie zoals bv. een 
betekenisvoller werk; en ‘complexiteit’ als de mate waarin men de innovatie als ‘moeilijk om 
mee te werken’ percipieerde. Voor elk van deze factoren vonden zij een significante invloed.  
 

                                                      
34 We vonden geen concreet uitgewerkte Triandis-gebaseerde studies met betrekking tot de adoptie van ICT-
innovaties in de residentiële sfeer. 
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Toch wijzen Chang en Cheung (2001: 3) er op dat de resultaten van de invloed van de 
diverse Triandis-factoren niet altijd even éénduidig zijn. Zij bekritiseerden het basismodel van 
Triandis vooral omwille van de ‘exclusieve’ focus op effectief gedrag, en het negeren van de 
determinanten voor ‘intentie tot adoptie’. Net zoals Karahanna, Straub en Chervany (1999) 
het TPB omwille van die reden apart gingen opsplitsen voor adoptie en gebruik; gingen ook 
Chang en Cheung (2001) van een apart Triandis-model uit voor adoptie-intentie. De gewone 
pijlen geven de assumpties omtrent intentie-determinanten in het originele Triandis-model 
weer. De ‘gepercipieerde consequenties’ werden in drie categorieën geoperationaliseerd 
(gepercipieerde complexiteit, korte- en lange termijn consequenties) zoals in de studie van 
Thompson, Higgins en Howell (1991, 1994). In tegenstelling tot het originele model -waarin 
‘facilitating conditions’ niet als determinant van intentie, maar louter van effectief 
adoptiegedrag werd beschouwd- gingen Chang en Cheung (2001: 4) er in dit model wel 
van uit deze als een determinant van intentie te mogen beschouwen (gestippelde pijl). De 
dikkere pijlen staan voor de incorporatie van assumpties omtrent de impact van complexiteit, 
of zijn complement ‘gebruiksgemak’ op diverse factoren. Zo wordt gepercipieerd 
gebruiksgemak, of een lage complexiteit bijvoorbeeld verondersteld een impact te hebben 
op de affectieve determinant (Ibid.: 5). 
 
Figuur: Aangepast Triandismodel, determinanten voor adoptie-intentie (Chang, Cheung, 2001: 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op basis van een survey bij 255 universiteitsstudenten in Hong Kong kwamen zij tot een 
validatie van dit model, waarbij de Chi² van het structurele path-model significant bleek te 
zijn (p: 0.001 voor Chi²: 270) en met een goodness-of-fit van 0.87. Wat voor Chang en 
Cheung (2001: 9) voldoende was om te concluderen dat dit aangepaste Triandis-model beter 
bij de data past dan de originele Triandis-versie.  
 
 
Plouffe, Vandenbosch, Hulland 
 

et de diffusionistische (Rogers) en sociaalpsychologische determinantenmodellen 
haalden we de grote ‘fundamenten’ aan. Niet alle uitbreidingen, varianten of 

empirische studies vallen echter even duidelijk als ‘diffusionistisch’ of ‘sociaalpsychologisch’ te 
bestempelen. In sommige gevallen wordt de mosterd ook bij beide tradities tegelijk gehaald. 
Bij de toelichting van het TAM haalden we bijvoorbeeld reeds het werk van Chen, Gillenson 
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en Cherrel (2002: 708) aan. Door zich zowel op het diffusionisme als op het 
sociaalpsychologische TAM te baseren, breidden zij het originele TAM-model bijvoorbeeld uit 
met een compatibiliteits-determinant, omdat diffusionistische meta-analyse van 
adoptiedeterminanten hen leerde dat er drie constanten zijn op het vlak van determinanten: 
relatief voordeel, complexiteit en compatibiliteit. En deze laatste ontbrak nog in de originele 
TAM-conceptualisering (waarin relatief voordeel en complexiteit reeds aanwezig waren in de 
gedaante van PU en PEOU). 
 
Een ander voorbeeld van een determinantenmodel dat zich zowel op het diffusionisme als 
de sociale psychologie baseert, vinden we terug bij Plouffe, Vandenbosch en Hulland (2001). 
Zij onderscheiden acht determinanten voor de adoptie-intentie, en baseerden zich hiervoor 
zowel op de conceptuele adoptiemodellen van Rogers, het Technology Acceptance Model, 
als op het ‘Perceived Characteristics of Innovating’ (PCI)-meetinstrument van Moore en 
Benbassat (1991) (cf. infra). Als we de determinanten van boven naar beneden in dit model 
overlopen, zien we de invloed van Rogers duidelijk weerspiegeld in de eerste drie 
determinanten (relative advantage, compatibility, trialability). Voor de vijfde determinant van 
Rogers, ‘complexiteit’ hanteerden ze al liever de TAM-terminologie: nl. ‘ease-of-use’. ‘Result 
Demonstrability’ vervolgens, stamt eveneens uit het diffusionisme, maar wordt in heel wat 
onderzoeken onder één noemer met ‘visibility’ beschouwd. In het model van Plouffe, 
Vandenbosch en Hulland (2001: 68) worden beide determinanten tegelijk meegenomen. 
Om ook tegemoet te komen aan de kritiek op het diffusionisme en het TAM, die oorpronkelijk 
te weinig rekening houden met de determinant ‘subjectieve norm’, maken ook de 
determinanten ‘image’ en ‘voluntariness’ deel uit van dit model. Eerder in dit hoofdstuk 
maakten we reeds duidelijk hoe deze twee concepten in verband staan tot ‘subjectieve norm’ 
(Vankatesh, Davis, 2000: 188). 
 
Figuur: Intention to adopt model (Plouffe, Vandenbosch, Hulland, 2001: 68) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat dit conceptueel model extra interessant maakt in het kader van deze scriptie is dat het 
louter de ‘adoptie-intentie’ als afhankelijke variabele heeft, en er op gericht is om als 
raamwerk te dienen voor ‘prior-to-launch’ onderzoek naar adoptiedeterminanten. Onder 
meer in een onderzoek naar de adoptie-intentie voor een elektronisch betaalsysteem werd 
empirische ondersteuning voor dit model gevonden (Plouffe, Vandenbosch, Hulland, 2001: 
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79-80). Voor vier verschillende groepen leverde dit model telkens een ‘bevredigende’ 
verklaringskracht (R²) tussen 42.3% en 53.5% op. 

4.3.2.1.1.4. Determinantenmodellen die zowel micro-, meso- als macroniveau dekken 

aast het onderscheid tussen modellen die zich op het diffusionisme, de sociale 
psychologie of op beiden baseren; kan er ook een onderscheid worden gemaakt naar 

het niveau waarop determinanten worden geoperationaliseerd. Ook in ons overzicht van 
determinanten maken we zelf het onderscheid tussen een macro-, meso- en microniveau, en 
bakenden we ons interesseveld vooral tot deze laatste categorie af (cf. infra). Toch lichten we 
zeer kort twee interessante modellen (Frambach, Hillebrand (1994) & Lin (2003)) toe die 
zowel de adoptiedeterminanten op micro-, meso- als macroniveau dekken. 
 
Figuur: Determinantenmodel van Frambach en Hillebrand (1994: 38) 
 
 AANBODZIJDE      AFNEMERSZIJDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het model van Frambach en Hillebrand (1994) worden een vijftal categorieën van 
adoptiedeterminanten onderscheiden: (1) de innovatie zelf, (2) de (potentiële) afnemer van 
de innovatie, (3) de intermediair (tussenpersoon aanbieder en afnemer), (4) de aanbieder 
van de innovatie, en (5) de omgeving van aanbieder, intermediair en afnemer. Met de eerste 
twee categorieën zitten we op het microniveau waarop we ons in deze scriptie focussen. De 
overige drie categorieën betreffen adoptiedeterminanten op het zogenaamde meso- en 
macroniveau (cf. infra).  
 
De determinerende impact van de innovatie wordt gedefinieerd in termen van de vijf 
‘diffusionistische’ productkarakteristieken (Relatief voordeel, Compatibiliteit, Complexiteit, 
Zichtbaarheid en Probeerbaarheid), aangevuld met een determinant ‘onzekerheid’ en een 
‘obstructiefactor voor diffusie’. Voor de onzekerheidsdeterminant worden een viertal niveaus 
van onzekerheid of risico onderscheiden (implementatie, prestatie, financieel, sociaal; cf. 
infra). De obstructiefactor heeft enerzijds betrekking op de mogelijke negatieve impact van 
het ‘kritische massa’-aspect, of anderzijds op het uitstellen van adoptie omdat men snel een 
betere innovatie verwacht (cf. leapfrogging) (Frambach, Hillebrand, 1994: 39). 
 
Aan aanbieder-kant zijn er een drietal niveaus van determinanten (Frambach, Hillebrand, 
1994: 39): ‘innovatie-ontwikkeling’, ‘marketingstrategie’ en ‘organisatie’. Op het niveau van 
de innovatie-ontwikkeling kunnen adoptie en diffusie bijvoorbeeld gestimuleerd worden 
door de gebruiker reeds in een vroeg stadium van dat proces te gaan betrekken (cf. pull-
strategie). De marketingstrategie blijft een krachtige motor van het adoptieproces, en een 
vaak verwaarloosde factor is de organisatie. Zaken als een goede interne organisatie, een 
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ondersteuning vanuit het management, voldoende kennis en middelen, en een goede 
samenwerking tussen R&D, productie en marketing zijn onontbeerlijk voor een goede 
diffusie. De marketingstrategie behandelen we (net als Gatignon en Robertson) nog als een 
determinant op het microniveau. De adoptiedeterminerende invloed die van de organisatie 
uitgaat, bespreken als determinant op het mesoniveau (cf. infra). Ook de determinerende rol 
van de tussenhandel of retailer situeert zich op dat niveau. Zoals we eerder reeds te kennen 
gaven mag er immers niet uitsluitend op het ene adoptieproces tussen producent en 
afnemer gefocust worden. Er moet rekening gehouden worden met twee verschillende 
adoptie- of diffusieprocessen: een eerste tussen producent en tussenhandel, en een tweede 
tussen tussenhandel en uiteindelijke afnemer. Uiteindelijk gaat het bij diffusie wel om dit 
tweede proces, nl. de diffusie onder de uiteindelijke eindgebruiker, maar een verwaarlozing 
van het eerste proces kan het goede verloop van het tweede proces wel gaan hypothekeren. 
 
Verder zijn ook een aantal typische karakteristieken van de afnemer determinerend voor 
adoptie en diffusie, alsook het sociaal systeem waarbinnen het adoptieproces zich afspeelt en 
de afnemer functioneert (Frambach, Hillebrand, 1994: 41). Onder de omgeving begrijpen we 
in de eerste plaats de invloed die van de concurrentiële omgeving uitgaat, maar ook van 
andere partijen als media, overheid en onderzoekscentra. 
 
 
Een recenter voorbeeld van een determinantenmodel dat zowel de determinanten op micro-
, meso- als macroniveau incorporeert, is dat van Lin (2003). Voor een goed begrip van 
adoptie en diffusie in de huidige ‘information society’ was Carolyn A. Lin (2003) ervan 
overtuigd dat een integratie van verschillende theorieën en tradities van 
communicatiewetenschappelijk onderzoek tot een beter inzicht zou leiden in de 
determinerende factoren voor adoptiebeslissingen voor nieuwe 
communicatietechnologieën. Dit resulteerde in het ‘interactive communication technology 
adoption model’, waarin Lin (2003: 346; 357) een vijftal blokken van determinanten (system, 
technology, social, use en audience) en één blok van ‘outcome variables’ (adoption)35 
onderscheidt.  
 
Figuur: Interactive Communication Technology Adoption Model (Lin, 2003: 346). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit model is opgezet met zowel adoptie- als gebruiksdeterminanten voor ogen. Gezien onze 
afbakening tot de adoptiebeslissing, is de categorie van determinanten voor gebruik (use 
factors) minder belangrijk voor ons. Van de overige vier categorieën slaan de ‘system factors’ 
op de determinanten op het macro-niveau, en de ‘technology factors’, ‘audience factors’ en 

                                                      
35 Daarin werd van vijf mogelijke toestanden uitgegaan : ‘nonadoption’, ‘discontinuance’ (nonadoptie, en andere 
technologie overwegend ter vervanging), ‘likely adoption’, ‘adoption’, ‘reinvention’. 
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‘social factors’ op de determinanten op meso- en vooral microniveau. Deze blokken van 
factoren werden door Lin (2003: 347) als volgt gespecifieerd: 
 

System 
Factors 

Technology 
Factors 

Audience 
Factors 

Social  
Factors 

Use  
Factors 

-Regulation / Policy 
-Technological 
culture 
-Industry trends 
-Market competition 

-Innovation 
attributes 
-Social presence 
-Media Richness 
-Technology fluidity 

-Innovative attributes 
-Innovativeness need 
-Self-Efficacy 
-Theory of Reasoned 
Action 

-Opinion Leadership 
-Critical Mass 
-Media Symbolism 

-Uses & Gratifications 
-Expectancy Value 
Theory 
-Communication 
Flow 

 
De ‘system factors’ vallen samen met wat we de determinanten op het macroniveau 
noemen: ‘…system factors influence what kinds of technology products, features, uses, and 
interconnections will be developed and marketed within the given regulatory and policy 
environment as well as social and market trends toward technology adoption and uses (Lin 
(2003: 350).’ We hebben het dan zowel over overheidsregulering en –beleid (bv. 
standaardisatie, ...), een competitieve- of concurrentie-omgeving, ‘industry trends’ (bv. MHP 
voor digitale televisie, of ontstaan van de facto standaarden), als de technologische cultuur 
(cf. Japan vs. België). Met betrekking tot deze ‘System Factors’ formuleerde Lin (2003: 359) de 
volgende proposities omtrent de invloed op adoptiebeslissingen: 
 
- ‘The restrictiveness in regulations and policies is predictive of adoption tendencies’ 
- ‘The openness in a technological culture is predictive of adoption tendencies’ 
- ‘The diversity in industry trends is predictive of adoption tendencies’ 
- ‘The intensity in market competition is predictive of adoption tendencies’ 
 
Met de ‘audience factors’ gaat het om typische persoonlijkheidskenmerken als de 
ontvankelijkheid voor de idee om een innovatie te adopteren of de zelfactualisatiebehoefte 
(Lin, 2003: 350). We hebben het dan vooral over de zogenaamde ‘innovative attributes’ 
(‘venturesomeness’, ‘sensation seeking’, etc...), maar ook om de gepercipieerde ‘self-efficacy’ 
of het ‘zelfvertrouwen’ met de technologie te kunnen omgaan (Lin, 2003: 351). In navolging 
van de Theory of Reasoned Action (TRA) stelt ook Lin (2003: 351) dat adoptie zeer 
waarschijnlijk is wanneer iemands positieve predisposities ten aanzien van de adoptie van 
een innovatie ook consistent zijn met zijn/haar attitude. Een adoptiebeslissing is met andere 
woorden een resultante van iemands overtuiging met betrekking tot bepaalde resultaten of 
‘outcomes’, en de attitudes ten aanzien van die ‘outcomes’. Iemand die er van overtuigd is 
dat adoptie duur zal zijn en veel inspanning zal vergen, kan bijvoorbeeld toch adopteren ’if 
they perceive positive values associated with such adoption as desirable’ (Lin, 2003: 351). Met 
betrekking tot het voorspellen van adoptie(intentie) voor ICT-innovaties komt het er dus op 
aan deze ‘audience factors’ of determinanten in hun verschillende dimensies (cognitief, 
affectief, gedragsmatig) in kaart te kunnen brengen; en daartoe de gepaste schalen en 
meetinstrumenten te ontwikkelen: ‘When assessing audience factors, the key remains 
maintaining a focus on the audience’s cognitive, affective, and behavioral dispositions and 
intentions. Empirical studies should strive to establish a set of indexes or scales based on self-
efficacy theory and the theory of reasoned action that can be applied to the study of various 
information technologies.’ (Lin, 2003: 360) 
 
Naast de impact van persoonlijke karakteristieken, wijst Lin (2003: 351) ook op de impact die 
van anderen of van de sociale omgeving uitgaat op de adoptiebeslissing (social factors). Zij 
omschrijft dit als ‘socio-environmental mediation’, en gaat er van uit dat dit zich uit in de rol 
van ‘opinion leaders’ (cf. deel 3), de impact van een kritische massa (cf. deel 3), en media-
symbolisme36.  

                                                      
36 In 1987 suggereerden Trevino, Lengel en Daft immers dat het medium op zich een deel van de boodschap 
wordt wanneer de adoptie van dat communicatiemedium een bepaald symbolisch gedrag inhoudt, en eigenlijk 
een boodschap op zichzelf is. Ook Sitkin, Sutcliffe en Barrios-Choplin (1992, in Lin, 2003: 352) sluiten zich hierbij 
aan: zij maakten bij mediakeuze een onderscheid tussen ‘task relevant content’ en ‘symbolic meanings’. Zij gingen 
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Met de technology factors gaat het in eerste instantie om de gepercipieerde 
innovatiekarakteristieken van het diffusionisme: trialability, complexity, relative advantage, 
compatibility, en observability. Een ander subjectief evaluatiecriterium dat hieronder 
ressorteert is de (gepercipieerde) ‘social presence’. Daarmee gaat het om de mate waarin de 
gebruikers de technologie in staat achten in de buurt te komen van de ervaring van 
interpersoonlijke face-to-face-communicatie (Lin, 2003: 354). Communicatietechnologieën 
kunnen nu eenmaal op een continuum worden uitgezet volgens het niveau van ‘awareness’ 
of ‘aanwezigheid’ dat ze in staat zijn te geven. Lin (2003: 354) formuleert het als volgt: ‘the 
audience’s motivations of intentions to inject a social setting in mediated communication can 
help determine the technologies selected for adoption’. Ook de gepercipieerde ‘media 
richness’, of de mate waarin een communicatietechnologie in staat is dubbelzinnige 
informatie (task equivocality) te verwerken, wordt als determinant naar voor geschoven37. 
Samenvattend kunnen we stellen dat ‘social presence’ zich focust op de ‘physcial realism’ in 
‘mediated social interaction’, en de theorie van ‘media richness’ op de mate van verbale en 
nonverbale informatie die wordt gecommuniceerd (Lin, 2003: 355). Met de theorie van 
‘technological fluidity’ (Lin, 2000, in Lin, 2003: 355) worden deze twee concepten uitgebreid 
met het kijken naar de mate waarin de veranderbaarheid van een medium een invloed heeft 
op de uiteindelijke adoptiebeslissing. Lin (2003: 355) omschrijft het uitgangspunt van deze 
theorie als volgt: ‘when the technological attributes of a medium possess a greater capability 
to transmogrify between or simultaneously operate in multiple communication modalities of 
task platforms, the technology is a more fluid communication medium’. Meer ‘fluide’ 
communicatietechnologieën hebben dan niet alleen ‘multitasking’ mogelijkheden, maar 
doorgaans ook een grotere mate van ‘presence’ en virtuele verbale/nonverbale interacties 
tussen communicatoren. De mate van ‘fluidity’ beïnvloedt dan ook de mediarijkheid. Het web 
laat bijvoorbeeld toe om tegelijk te spreken in real time, faxen op te maken en te versturen (of 
data, foto’s, …), spelletjes te spelen, etc. … .  
 
 

                                                                                                                                                                      
er van uit dat verschillende mediatechnologieën in verschillende mate in staat waren (non)verbale cues weer te 
geven, en dat zij ook in verschillende mate symbolische betekenissen (persoonlijk/onpersoonlijk, krachtig/zwak, …) 
kunnen dragen. De mate van ‘personal involvement’ geeft aan een ‘voice-mail’ bijvoorbeeld een grotere 
urgentiebetekenis en meer sociale intimiteit, dan aan een ‘e-mail’ met dezelfde inhoud (Lin, 2003: 352).  
37 De mate van dergelijke mediarijkheid kan geëvalueerd worden aan de hand van criteria als (a) het gebruik van 
natuurlijk taal, (b) een persoonlijke focus, (c) een direct feedbackmechanisme, en (d) de mate van transmissie van 
meerdere cues (body language, verspringing van toonaard,….). Een technologie als de telefoon staat bijvoorbeeld 
hoger dan e-mail in het mediarijkheid-hiërarchie (Lin, 2003: 355).  
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4.3.2.1.2. Specifiek: overzicht van adoptiedeterminanten voor ICT-innovaties 

ezien onze focus op de adoptiediffusie, focussen we ons voor dit overzicht vooral op de 
determinanten voor de individuele adoptiebeslissing. In dit overzicht proberen we zo 

exhaustief mogelijk te zijn, maar blijven we nog steeds beperkt tot een fractie van de 
determinanten voor een succesvolle diffusie of NPD (New Product Development). We 
onderscheiden de determinanten voor de adoptiebeslissing dus niet alleen van die voor het 
gebruik, maar ook duidelijk van de determinanten op het algemenere niveau (Bouwman et 
al., 2000; Taylor, Todd, 1995b; Hadjimanolis, 2003: 559). Zonder een succesvolle 
adoptiebeslissing en aanvaarding van de innovatie door de uiteindelijke eindgebruiker kan 
van een succesvol NPD-proces of een succesvolle innovatie uiteraard geen sprake zijn. Maar 
een succesvolle aanvaarding op het gebruikersniveau is lang geen voldoende voorwaarde 
voor een succesvolle innovatiediffusie. Deze is immers ook afhankelijk van ‘supply-side’-
gerelateerde aspecten als de interne organisatie van het bedrijf, of de reacties van 
concurrerende ondernemingen. Ook overheidsinitiatieven (regulerend, subsidiërend) of 
factoren op een nog algemener niveau (bv. algemene economische toestand) kunnen 
bepalend zijn voor het succes van een innovatie. Determinanten op dit meest algemene 
niveau staan volledig buiten de controle van de ‘supply’-side en noemen we determinanten 
op het MACRO-niveau (algemeen economische toestand, overheidsgerelateerde initiatieven 
en factoren, ...): de factoren die van invloed zijn op de maatschappelijke context waarin 
technologische ontwikkelingen zich voordoen. Determinerende factoren die aan de ‘supply-
side’ gebonden zijn, noemen we dan determinanten op het MESO-niveau (bv. interne 
organisatie en communicatie in de ‘supply-side’-ondernemingen). Determinanten op het 
MICRO-niveau zijn dan de ‘demand side’-gerelateerde determinanten of de determinanten 
op het niveau van de uiteindelijke adopter of eindgebruiker. We hebben het dan vooral over 
persoonlijkheidskarakteristieken, attitudes en percepties. 
 
De ‘fractie’ van determinanten waartoe wij ons beperken is deze van determinanten op dit 
laatste microniveau; en meer specifiek nog de determinanten voor de individuele 
adoptiebeslissing (te onderscheiden van de determinanten voor gebruik). Onderstaande 
figuur illustreert dat. 
 
 
 
 
 
 
 
        .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De rode gekleurde ‘blokken’ in dit model weerspiegelen dan de focus van deze scriptie: het 
microniveau van adoptiedeterminanten als een ‘geheel van factoren die de adoptiebeslissing 
van de individuele consument zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden’.  
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Verwijzend naar de figuur waarmee we in het begin van deel 4B de centraliteit van het 
innovativiteitsconstruct schetsten in het determinantengeheel (in drie niveaus), kunnen we 
deze focus ook als volgt duiden:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook hier weerspiegelen de rood gekleurde blokken de focus van deze scriptie, nl. de 
determinanten voor de adoptiebeslissing op het microniveau van de individuele gebruiker. 
Hiermee wensen we nogmaals te verwijzen naar de inperking die we op ‘drie niveaus’ 
maakten. In eerste instantie de inperking tot de determinanten voor adoptiebeslissing, en 
niet voor gebruik. In tweede instantie de inperking tot determinanten voor de 
adoptiebeslissing voor ICT-innovaties, waardoor we determinanten voor andere innovaties 
zoals fmcg38 buiten beschouwing laten. In derde en laatste instantie de inperking tot het 
microniveau van de gebruiker, waardoor ook specifieke determinanten voor adoptie op het 
b-to-b-niveau of adoptie op bedrijfsniveau of groepsniveau, ... buiten beschouwing werden 
gelaten. Het microniveau van determinanten voor adoptie door de residentiële 
thuisgebruiker is ook het niveau dat de meeste aandacht verdient: ‘while technology 
adoption in the workplace has been studied extensively, drivers of adoption in homes have 
been largely overlooked’ (Venkatesh, Brown, 2001: 71).  
 

                                                      
38 Fast moving consumer goods 
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Determinanten op het MICRO-niveau 

4.3.2.1.2.1.  De ‘moeder’-determinant: Innovativiteit 

‘Innovativeness is of central importance in much of the consumer diffusion behavior 
literature. Indeed, the major concern of many studies has been the identification of correlates 

of observed innovativeness, …’ (Labay, Kinnear, 1981: 272) 
 

innen het geheel aan determinanten bekleedt innovativiteit met voorsprong de meest 
prominente plaats39 (Li, 2003: 37; Parasuraman, Colby, 2001: 17; Steenkamp, ter 

Hofstede, Wedel, 1999: 55; Jeffres, Atkin, 1996: 320; Gatignon, Robertson, 1989: 49-56; 
Labay, Kinnear, 1981: 272). In die mate zelfs, dat alle andere determinanten als 
determinanten of ‘correlaten’ van deze innovativiteit kunnen worden beschouwd. Voor een 
goed begrip van dit construct dient echter een duidelijk onderscheid te worden gemaakt 
tussen innovativiteit op een aantal verschillende niveaus. Een onderscheid dat zowel in de 
praktijk als in de literatuur niet altijd even duidelijk gemaakt wordt (Roehrich, 2004: 671; 
Souitaris, 2003: 513; Cestre, Darmon, 1998: 123). Binnen het bestek van dit stuk over 
determinanten op het microniveau40 lichten we daarom eerst het onderscheid tussen 
verschillende types innovativiteit toe, vooraleer tot een overzicht van de andere 
determinanten of innovativiteitscorrelaten over te gaan. 
 
In eerste instantie doelen we dan op het onderscheid tussen (1) innovativiteit als gedrag of 
als ‘afhankelijke variabele’ in de betekenis van ‘actualized innovativeness’ (kan zowel 
betrekking hebben op adoptiesnelheid/-beslissing, gebruik als bezit) en (2) innovativiteit als 
‘onafhankelijke determinerende variabele’ in de betekenis van ‘inherent innovativeness’ of 
innovativiteit als persoonlijkheidskarakteristiek. De tweede vorm van innovativiteit 
(persoonlijkheidskarakteristiek) dient hierbij als een determinant van de eerste vorm (gedrag) 
gezien te worden. De tweede vorm van innovativiteit is met andere woorden determinant 
onder de andere determinanten voor de eerste vorm van innovativiteit. Hierboven maakten 
we reeds duidelijk dat er vanuit het diffusionisme oorspronkelijk vijf gepercipieerde 
productkarakteristieken naar voor worden geschoven als determinant voor deze 
‘innovativiteit’, en dat er ondertussen vanuit verschillende hoeken heel wat andere 
determinanten zijn bijgekomen. In zijn afhankelijke betekenis (adoptiesnelheid/beslissing, 
gebruik of bezit) kent innovativiteit met andere woorden heel wat verschillende 
determinanten en is het een ‘multifaceted’ of multidimensioneel construct (Lin, 2003; 
Parasuraman, Colby, 2001: 19; Punie, 2000: 553; Daghfous, Petrof, Pons, 1999: 321; Labay, 
Kinnear, 1981: 272). Eén van die determinanten is dan de innovativiteit als 
persoonlijkheidskarakteristiek.  
 

                                                      
39 Ook specifiek voor het het opzetten van marketing- en introductiestrategieën (Parasuraman, Colby, 2001: 18) of 
het maken van adoptersegmentaties (Rollins, 1993: 47; Gatignon, Robertson, 1989: 9; Rogers, 1995: 22-261; 
Moore, 1999a: 8-24; 1999b: 11-22) wordt een inzicht in deze innovativiteit en zijn correlaten beklemtoond.  
40 Met dit microniveau doelen we op het niveau van determinanten die duidelijk aan de individuele adopter of 
aan de ‘demand side’ verbonden zijn. Enerzijds gaat het hierbij om persoonlijkheidskarakteristieken van die 
adopter, en anderzijds om percepties en attitudes van die adopter (al dan niet betrekking hebbend op 
karakteristieken van de innovatie).  

B 
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Met het overzicht van adoptiedeterminanten hebben we het in onderstaande paragrafen 
dus evenzeer over een overzicht van innovativiteitsdimensies. We hebben het dan over 
innovativiteit als gedrag, maar ook binnen dit ‘innovatief’ gedrag dient een onderscheid 
gemaakt te worden tussen de uiting van dat gedrag in (a) de adoptiebeslissing en 
adoptiesnelheid, (b) het effectief gebruik van de geadopteerde innovatie, of (c) het bezit van 
innovaties. Eerder maakten we reeds de afbakening tot het terrein van de adoptie-diffusie 
(en niet tot dat van de gebruiksdiffusie). In termen van ‘innovativiteit als gedrag’ focussen wij 
ons dus duidelijk op de adoptie(beslissing). Meer concreet is de adoptie-intentie of de intentie 
om die beslissing te nemen de voornaamste afhankelijke variabele binnen onze focus. Uit de 
sociaalpsychologische determinantenliteratuur konden we immers leren dat deze laatste als 
een betrouwbare ‘proxy’ voor het effectieve adoptiegedrag mag worden beschouwd. De 
determinanten in onderstaand overzicht dienen daarom in eerste instantie als determinanten 
voor de adoptie-intentie te worden beschouwd, en slechts indirect als determinanten voor 
effectieve adoptie. Als determinant dient innovativiteit hierbij in zijn betekenis van 
persoonlijkheidskarakteristiek te worden beschouwd. In termen van ‘afhankelijke’ dient dan 
het onderscheid te worden gemaakt tussen ‘time-based innovativeness’41 en ‘intention-based 
innovativeness’ (Taylor, Todd, 1995b: 145). 
 
In tweede instantie moet er ook een onderscheid worden gemaakt tussen een (1) algemene 
innovativiteit, (2) een domeinspecifieke innovativiteit, en (3) een productspecifieke 
innovativiteit. Tussen de eerste twee niveaus wordt het onderscheid doorgaans wel gemaakt. 
Maar het onderscheid met het derde, productspecifieke niveau wordt nog te weinig 
gemaakt, niettegenstaande het zich in de huidige ICT-omgeving zeker opdringt. Gezien het 
gigantische aanbod aan ICT-innovaties is het immers onwaarschijnlijk dat een innovator voor 
het domein ICT automatisch ook steeds een innovator is voor ieder apart product binnen dat 
domein. Een innovator op het vlak van spelconsoles is bijvoorbeeld niet meteen ook een 
innovator voor plasma-tv of de nieuwste 3G-telefoon. Net zoals een innovator voor een 
enger gedefinieerd domein als spelconsoles ook nog moeilijk innovatief kan zijn voor elke 
innovatie binnen dat domein. 
                                                      
41 Innovativiteit in termen van adoptiesnelheid (gedrag) zoals dat traditioneel binnen het diffusionisme 
geoperationaliseerd wordt. 

MICRO-niveau / adoptiebeslissing 

Innovativiteit 
(gedrag) 

Determinant 

Determinant 

Determinant 

Determinant 

… 

Determinant x 

Innova-
tiviteit 

 
Adoptie- 
intentie 

Adoptie 

Bezit 

Gebruik 

Determinant a 

Determinant b 

Determinant 

Determinant 

Determinant 

Innovativiteit 
(persoonlijkheids-

karakteristiek) 



Diffusie van ICT-innovaties : accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 
 

 
Deel 4 : Inzicht via segmentatie en forecasting 

65 

Op een nog ander niveau wordt vaak ook het onderscheid tussen ‘firm innovativeness’, 
‘product innovativeness’ en ‘consumer innovativeness’ (Roehrich, 2004: 671) of nog andere 
vormen -zoals de innovativiteit van een land- gemaakt. Gezien onze afbakening tot het 
niveau van de gebruiker, beperken we ons logischerwijs tot de ‘consumer innovativeness’, en 
niet tot de innovativiteit van andere entiteiten als bedrijven of landen.  
 
Ongeacht het niveau of de definiëring van innovativiteit, is de assumptie met betrekking tot 
deze innovativiteitsdeterminant wel steeds duidelijk dat een grotere of hogere innovativiteit 
samenhangt met een snellere en grotere kans op adoptie (Lee, Baek, 2001: 3-4; Blythe, 1999: 
420; Li, 2003: 37; Kang, 2002: 196).  
 
 
4.3.2.1.2.1.1. Innovativiteit: ‘gedrag’ vs.‘persoonlijkheidskarakteristiek’ 
 

ot op de dag van vandaag ontbreekt het bij de definiëring van de 
innovativiteitsdeterminant vaak aan de nodige consistentie (Roehrich, 2004: 671; 

Souitaris, 2003: 513; Cestre, Darmon, 1998: 123). Binnen de communicatiewetenschappelijke 
literatuur baseert men zich bijvoorbeeld veelal op de definitie van Rogers (1986, 1995); 
terwijl men binnen de economische en marketingliteratuur vaak ook een beroep doet op de 
definitie van Midgley en Dowling (1978). Twee definities die duidelijk van elkaar verschillen 
en representatief staan voor het naar onze mening belangrijkste onderscheid in 
innovativiteitsbetekenissen. Vanuit het diffusionisme (Rogers) wordt traditioneel van een 
‘time-based’-definitie van innovativiteit uitgegaan: innovativiteit wordt daarbij bepaald op 
basis van de mate waarin men sneller dan anderen tot adoptie overgaat. Samen met 
definiëringen in termen van bezit en gebruik, staat deze definiëring in termen van (snelheid 
van) adoptiebeslissing voor de definiëring van (1) innovativiteit als gedrag of als ‘afhankelijke 
variabele’ in de betekenis van ‘actualized innovativeness’. De definitie van Midgley en 
Dowling (1978) representeert dan de stroming van auteurs die innovativiteit definieert als (2) 
‘onafhankelijke determinerende variabele’ in de betekenis van ‘inherent innovativeness’ of 
innovativiteit als persoonlijkheidskarakteristiek. Ook anderen (Goldsmith en Foxall, 2003: 
321) wezen recentelijk nog op de noodzaak van een strikt onderscheid tussen ‘behavioral 
innovativeness’ en innovativiteit als persoonlijkheidskenmerk. Hoe beide vormen van 
innovativiteit zich tot elkaar verhouden, lichtten we in bovenstaande conceptuele 
voorstelling reeds toe. Als persoonlijkheidskarakteristiek kent innovativiteit wel een aantal 
subdimensies, maar is het niet meer dan een determinant onder de vele andere 
determinanten van adoptie-intentie (rechtstreeks) en adoptie (onrechtstreeks).  
 
Laten we beginnen met de eerste betekenis van innovativiteit: innovatief gedrag of 
innovativiteit als afhankelijke variabele in termen van adoptiesnelheid, gebruik of bezit. Bij de 
beschrijving van het diffusionisme benadrukten we reeds het ‘time of adoption’-criterium 
voor innovativiteitdefiniëring: ‘innovativeness is the degree to which an individual is relatively 
earlier in adopting an innovation than other members of his social system’ (Rogers, 1983: 22; 
1986, 1995, 2003; Rogers, Schoemaker, 1978: 236; 1971: 27). Hoe sneller men tot adoptie is 
overgegaan, hoe innovatiever men is. De innovators zijn dan diegenen die het snelst tot 
adoptie zijn overgegaan. Het grote nadeel van deze adoptiesnelheidsoperationalisering is 
dat ze innovativiteit slechts ‘post launch’ meetbaar maakt42. Ook omwille van de 
inconsistente invulling (Agarwal, Prasad, 1998: 206; Midgley, Dowling, 1978: 231) en het 
verdoezelen van de abstracte, multidimensionele aard van het innovativiteitsconstruct 
(Agarwal, Prasad, 1998: 206; Flynn, Goldsmith, 1993) wordt deze operationalisering op de 
korrel genomen. 
 

                                                      
42 En ook bij deze ‘post launch’-metingen zorgen ‘recall’-problemen vaak voor de nodige problemen (Midgley, 
Dowling (1978: 231). Velen kunnen zich achteraf niet meer precies herinneren wanneer ze precies tot de adoptie 
van een bepaalde technologie zijn overgegaan.  

T 
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Naast deze ‘gedragsinnovativiteit’ in termen van adoptiebeslissing of adoptiesnelheid, moet 
ook innovatief gedrag in termen van gebruik worden onderscheiden (Price, Ridgeway, 1983: 
679). Deze ‘use innovativeness’ of gebruiksinnovativiteit geeft de creativiteit weer in het 
productgebruik of de zogenaamde ‘variety seeking in product use’ (cf. supra, ‘re-invention’). 
Ook definiëringen van innovativiteit als een soort van ‘playfulness’ (Webster, Martocchio; 
1992: 201) horen onder deze gebruiksinnovativiteit thuis. Ook deze vorm van innovativiteit is 
logischerwijs slechts ‘post launch’ waarneembaar. Het spreekt voor zich dat een innovatie 
eerst geadopteerd moet zijn, vooraleer men die innovatief kan gaan gebruiken.  
 
Een derde vorm van ‘innovatief gedrag’ die in tegenstelling tot de andere twee vormen wel 
‘prior to launch’ te meten valt, is het bezit van nieuwe technologieën; en omwille van die 
reden ook vaak gebruikt wordt in determinanten- of adoptie-intentie-onderzoek. 
Overeenkomstig met de ‘technology cluster’-hypothese wordt de respondent dan een lijst 
met technologieën voorgelegd, met de vraag hoeveel technologieën hij/zij daarvan in het 
bezit heeft (Burns, Krampf, 1992: 231; Midgley, Dowling, 1978: 230, 238, Wei, 2001: 705). 
Men is innovatiever, naarmate men meer technologieën in het bezit heeft. Op die manier kan 
men misschien wel de ‘domeinspecifieke innovativiteit voor het domein ICT’ nagaan, maar de 
betrouwbaarheid als determinant valt te betwijfelen (cf. infra).  
 
In zijn tweede betekenis gaat het niet meer om innovativiteit in termen van gedrag, maar 
louter om innovativiteit als één van de determinanten onder de andere 
adoptiedeterminanten: innovativiteit als individuele en onafhankelijke 
persoonlijkheidskarakteristiek. Ook binnen deze persoonlijkheidskarakteristiek worden vaak 
verschillende dimensies onderscheiden, maar in grote lijnen gaat het om de mate waarin het 
ene individu al meer dan het andere aangetrokken is tot ‘het nieuwe’, ‘het andere’ en ‘het 
onbekende’. De interindividuele verschillen met andere woorden in de mate waarin men 
reageert op nieuwe zaken (Goldsmith, Foxall, 2003: 321), of de ‘propensity of consumers to 
adopt novel products, whether they are ideas, goods or services’ (Hirschman, 1980: 283). 
Zonder een karakteristiek als innovativiteit zou consumentengedrag niets meer zijn dan een 
reeks van routinematige koopbeslissingsprocessen.  
 
Midgley en Dowling (1978: 236) hebben het over ‘innate innovativeness’ als ‘the degree to 
which an individual is receptive to new ideas and makes innovation decisions independently 
of the communicated experience of others’. Midgley en Dowling (1980: 230; 1993: 611) 
zetten zich daar duidelijk mee af tegen de op de tijdsdimensie gebaseerde 
innovativiteitsconceptualisering (wegens recall-problemen en inconsistentie van 
meetmethoden). Innovativiteit is volgens hen ook niet concreet waarneembaar aan de hand 
van de effectieve adoptie van bepaalde innovaties of de timing van die adoptie. Innovativiteit 
kan volgens hen enkel geconceptualiseerd worden op een hoger abstracter niveau (Midgley, 
Dowling, 1978: 230; 1993: 611; Hirschman, 1980: 284): als een persoonlijkheidskarakteristiek 
die inherent - in verschillende mate weliswaar - bij iedereen aanwezig is. Diverse anderen 
(Blythe, 1999: 417; Roehrich, 2004: 672) werkten verder op deze definitie en pasten die 
lichtelijk aan: ‘Innovativeness is the degree to which an individual makes decisions regarding 
innovations independently of the communicated experience of others’ (Blythe, 1999: 417). In 
deze definitie staat dus duidelijk niet de adoptiesnelheid of het effectieve adoptiegedrag 
centraal, maar wel de onafhankelijke ontvankelijkheid voor nieuwe ideeën. Deze 
onafhankelijkheid vormt een groot punt van verschil met de eerste vorm van innovativiteit. 
Iedereen verschilt in de mate waarin hij zich tot ICT-innovaties voelt aangetrokken; en die 
persoonlijkheidskarakteristiek is grotendeels onafhankelijk van de invloed van andere 
determinanten of percepties.  
 
Hirschman (1980: 283) op haar beurt, heeft het over ‘novelty seeking’: ‘through some 
internal drive or motivating force the individual is activated to seek out novel information’ 
(Ibid: 284). Binnen dit ‘novelty seeking’-concept onderscheidt zij twee componenten: a) 
inherent novelty seeking of het verlangen van een individu om nieuwe stimuli te ontdekken; 
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en b) actualized novelty seeking43 of het effectieve gedrag van dat individu om die nieuwe 
stimuli werkelijk te verwerven en op te doen (Hirschman, 1980: 284). Zij veronderstelt hierbij 
een sterke correlatie met (1) het zoeken naar nieuwe en mogelijk tegenstrijdige informatie 
(wat Rogers (1962) ‘venturesomeness’ typeert); en (2) de mate waarin individuen hun keuze 
(laten) variëren tussen gekende stimuli (variety seeking or stimulus variation). Samengevat 
komt ‘novelty seeking’ neer op een aangeboren zoektocht naar nieuwe informatie, die vanuit 
een tweetal motivaties kan zijn ingegeven: zelfbehoud (anticipatie op het onbekende) of het 
verbeteren van de ‘problem solving skills’ (Hirschman, 1980: 285).  
 
Maar de concipiëring van innovativiteit in termen van persoonlijkheidskenmerken en de 
‘geneigdheid naar het nieuwe’ omvat veel meer invullingen en dimensies dan die van 
Midgley en Dowling (1978) en Hirschman (1980). Parasuraman en Colby (2001: 18) hebben 
het bijvoorbeeld over ‘Technology Readiness’ als ‘people’s propensity to embrace and use 
new technologies for accomplishing goals in home life and at work’. Steenkamp, ter Hofstede 
en Wedel (1999) en Dowling (1999: 111) omschrijven deze innovativiteit als volgt:  
 

‘Consumer innovativeness is the predisposition to buy new and different products and 
brands rather than remain with previous choices and consumption patterns’ (Steenkamp, ter 

Hofstede, Wedel, 1999: 56).  
 

“People can be characterized by their innate predispostion to accept new IPPS’s44. This 
personality trait is often related to other traits such as risk aversion, self-confidence, and 

novelty seeking” (Dowling, 1999: 111). 
 

Dat er ook binnen deze definiëring in termen van persoonlijkheidskarakteristieken 
verschillende dimensies te onderscheiden vallen, blijkt uit de verschillende benamingen en 
omschrijvingen die onder deze definiëring thuis horen. ‘Novelty seeking’ (Hirschman, 1980: 
285; Roehrich, 2004: 671; Sheth, Newman, Gross, 1991: 162) als ‘the desire to seek out for 
the new and different’ (Hirschman, 1980: 285) of de gemotiveerdheid om zelf actief op zoek 
te gaan naar nieuwe informatie (Roehrich, 2004: 672; Eastlick, Lotz, 1999: 210; Gatignon, 
Robertson, 1985; Blythe, 1999: 417), haalden we reeds aan. Maar ook verschillende van de 
factoren die we reeds eerder bij de psychografische segmentatiecriteria aanhaalden, worden 
als dimensies van de persoonlijkheidskarakteristiek innovativiteit beschouwd. Binnen de 
communicatiewetenschappelijke en diffusionistische literatuur heeft men het vaak over de 
zogenaamde ‘venturesomeness’ (Crawford, Di Benedetto, 2000: 368; Busselle et al., 1999: 51; 
Foxall, Bhate, 1991; Blythe, 1999: 417; Foxall, Bhate, 1991) als karakterisering van deze vorm 
van innovativiteit: ‘the willingness and desire to be daring in trying the new and different’ 
(Crawford, Di Benedetto, 2000: 368). Anderen hebben het over ‘kosmopolitanisme’ of de 
mate waarin men geïnteresseerd is in zaken die zich buiten het eigen sociale systeem 
situeren (Crawford, Di Benedetto, 2000: 368; Ostlund, 1974: 24). Maar ook ‘opinion 
leadership’ (Eastlick, Lotz, 1999: 210; Gatignon, Robertson, 1985; Blythe, 1999: 417), ‘sociale 
mobiliteit’ (Crawford, Di Benedetto, 2000: 368) of ‘involvement’ (Midgley, Dowling, 1993: 
612; Flynn, Goldsmith, 1993) worden als subdimensie van deze innovativiteit aangehaald. 
Nog anderen hebben het liever over de bereidheid om risico’s te nemen (Lin, 2003: 350; 
Blythe, 1999: 417), ‘variety seeking’ (Sheth, Newman, Gross, 1991: 162), dogmatisme (Blake, 
Perloff, Heslin (1970: 483); uniqueness seeking’45 (Roehrich, 2004: 672; Burns, Krampf, 1992), 
de ‘zelfactualiseringsbehoefte’ (Lin, 2003: 350) of ‘sensation seeking’ 46 (Dupagne, 1999; Lin, 
2003: 350; Burns, Krampf, 1992: 229). 
                                                      
43 Niet te verwarren met ‘actualized innovativeness’. Bij deze laatste gaat het om effectief adoptiegedrag 
(adoptiebeslissing en aanschaf). Bij ‘actualized novelty seeking’ gaat het om het gedrag in termen van 
informatiezoektocht. 
44 IPPS staat voor Idea, Practice, Product, Service: de vier elementen die een innovatie kunnen zijn. 
45 ‘Uniqueness seeking’ is de motivatie om anders te zijn dan de anderen (Burns, Krampf, 1992: 230), en om dat 
ook te uiten in zijn adoptiegedrag inzake innovaties. 
46 ‘Sensation seeking’ is het gemotiveerd zijn voor gevarieerde, nieuwe en complexe sensaties, en de bereidheid 
om fysische en sociale risico’s te nemen om dergelijke sensaties te ervaren (Burns, Krampf, 1992: 229).  
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Ongeacht de precieze invulling, heeft de conceptualisering van innovativiteit als 
persoonlijkheidskarakteristiek of ‘innovative predisposition’ het voordeel dat ze op voorhand 
(prior-to-launch) gebruikt kan worden; en op die manier toelaat op voorhand 
adoptersegmenten te identificeren en de gepaste communicatiekanalen en 
marketingstrategieën te selecteren (Dowling, 1999: 114; Midgley, Dowling, 1993: 612).  
 
Voor de meeste van deze ‘subdimensies’ van innovativiteit zijn dan ook aparte meetschalen 
ontwikkeld. Voor ‘involvement’ is een van de meest bekende schalen wellicht die van Laurent 
en Kapferer (1985), of de set van 10 bipolaire adjectiefparen van Zaichowsky’s (1987) 
‘Personal Involvement Inventory’. Andere voorbeelden zijn de ‘Sensation Seeking Scale’ 
(Zuckerman, 1979) of de ‘Need for Uniqueness Scale’ (Snyder, Fromkin, 1980) voor de 
gelijknamige determinanten. Voor het meten van deze innovativiteitsfactor in al zijn 
dimensies alleen al, zou het geheel aan schalen voor elk van de subdimensies een bijna 
onoverzichtelijk en onwerkbaar geheel vormen. Daarom werden ook ‘kleinere’ 
innovativiteitsschalen ontwikkeld die voldoende correleerden met elk van deze constructen 
(cf. infra). 
 
Deze twee vormen van innovativiteit zijn zeker niet de enige twee 
innovativiteitsconcipiëringen, maar met deze dualiteit wensen we wel duidelijk het 
onderscheid aan te geven tussen (a) innovativiteit als een meer latent/afhankelijk construct 
dat achter een reeks meetbare adoptiedeterminanten steekt en in een concreet 
adoptiegedrag resulteert; en (b) innovativiteit als een manifeste persoonlijkheidskarakteristiek 
die slechts één determinant is onder de andere determinanten.  
 
 
4.3.2.1.2.1.2. Innovativiteit: algemeen, domeinspecifiek en productspecifiek 
 

‘How valid a categorization scheme based on innovativeness can be when individuals are 
not consistently innovative?’ (Lowrey, 1991: 644) 

 
et bovenstaand citaat stelde Lowrey (1991: 644) het concept van de ‘general innovator’ 
in vraag. Ook hij gaat uit van een adoptersegmentatie op basis van innovativiteit, maar 

wees in 1991 reeds op het probleem wanneer dat gedaan wordt op basis van een algemene 
vorm van innovativiteit (zonder specificatie naar specifieke producten of 
productcategorieën). Met de ‘inconsistentie’ werd gedoeld op het feit dat iemand wel perfect 
innovatief kan zijn voor een bepaalde productcategorie, maar dat daarom niet automatisch is 
voor een andere productcategorie. Hij verwees hierbij onder meer naar Robertson (1971: 
111) die in de jaren zeventig reeds stelde dat ‘consistency of innovativeness cannot be 
expected across product categories, but can be expected within product categories and, 
sometimes, between related product categories.’47 Ook anderen (Oxley, Nancorrow, 2003: 
40; Goldsmith, Foxall, 2003: 325; Agarwal, Prasad, 1998: 206; Leonard-Barton, Deschamps, 
1998; Flynn, Goldsmith, 1993; Goldsmith, Hofacker, 1991) pleitten omwille van eenzelfde 
reden voor een onderscheid tussen ‘algemene innovativiteit’ en ‘domeinspecifieke 
innovativiteit’. Zelfs Rogers (1986: 132) redeneerde in termen van domeinspecifieke 
innovativiteit. Hij ging er van uit dat er voor bepaalde domeinen of productcategorieën zoals 
‘nieuwe communicatietechnologieën’ (toendertijd als verzameling van VCR, computer, cable 
tv, videotext, teletekst, …) zoiets als een “hot market”, of een segment van “communication 
technology superinnovators” bestond die steeds bij de eersten waren om een innovatie 
binnen dat domein aan te schaffen. Aangezien Rogers (1986: 132) hier duidelijk bij stelde dat 
deze innovators voor het domein communicatietechnologieën daarom niet noodzakelijk ook 

                                                      
47 Toch zijn er in de huidige ICT-omgeving nog steeds sommigen die van een algemene vorm van innovativiteit 
uitgaan. Higgins en Shanklin (1992: 12-13) bijvoorbeeld zagen innovativiteit nog steeds als een algemene 
aangelegenheid: innovatieven voor nieuwe communicatietechnologieën zijn volgens hen ook steeds innovatiever 
voor andere domeinen als nucleaire energie, genetische manipulatie, robotica, ... 

M 
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innovators of innovatievelingen zijn voor andere domeinen zoals gezondheidsproducten of 
financiële producten, zette Rogers zich duidelijk af tegen een algemene 
‘domeinoverstijgende’ conceptie van innovativiteit. Innovativiteit was ook voor Rogers een 
duidelijk domeinspecifiek en geen algemeen gegeven. Met ‘algemene innovativiteit’ wordt 
gedoeld op innovativiteit in termen van een ruim gedefinieerde 
persoonlijkheidskarakteristiek: de mate waarin men zich aangetrokken voelt tot het nieuwe, 
het onbekende. Met domeinspecifieke innovativiteit gaat het om een enger gedefinieerde 
innovativiteit (de mate waarin men zich aangetrokken voelt tot het nieuwe binnen bepaalde 
productcategorieën of domeinen) omdat het naïef is te veronderstellen dat men voor ‘alles’ 
tegelijk innovatief is. Innovativiteit wordt algemeen wel als een goede determinant voor 
adoptie erkend, maar wanneer die te ruim gedefinieerd is, is de predictieve kwaliteit van die 
innovativiteit niet al te veel meer waard. Het is met andere woorden niet omdat iemand zich 
aangetrokken voelt tot nieuwe ideeën en hoog scoort op karakteristieken als 
‘venturesomeness’ of ‘novelty seeking’ dat hij/zij automatisch ook de nieuwste 3G-gsm van 
Motorola, of het DTV-aanbod van Belgacom zal adopteren van zodra dat op de markt komt. 
Iemand die hoog scoort op deze ‘algemene innnovativiteit’ kan met andere woorden wel 
perfect een innovator zijn voor nieuwigheden op het vlak van gezondheid, voeding, sport of 
autotechniek, maar een ‘laggard’ zijn op het vlak van ICT. Innovators en early adopters 
binnen het ene domein zijn dat daarom zeker niet noodzakelijk ook in een ander domein 
(Oxley, Nancorrow, 2003: 40; Blythe, 1999: 418; Goldsmith, Flynn, 1992: 44). 
 

‘Whether one is an innovator or early adopter may differ across product categories’  
(Oxley, Nancorrow, 2003: 40) 

 
‘The earliest adopters in one product field are not likely to be early adopters in another 

category’ (Goldsmith, Flynn, 1992: 44). 
 
‘There is no evidence for the existence of a super-innovator; in other words, an innovator for 
one product category is no more likely to be an innovator for other product categories than 

is anyone else, ...’ (Blythe, 1999: 418) 
 
In de praktijk komt dit onderscheid echter niet altijd even goed tot uiting. Een conceptueel 
determinantenmodel waar het verschil tussen deze verschillende innovativiteitsniveaus wel 
duidelijk tot uiting komt, is dat van de tACo-onderzoeksgroep (Weijters et al., 2002: 5). De 
afhankelijke variabele in dit model is de actualized innovativeness (cf. supra) of de effectieve 
geactualiseerde innovativiteit in termen van de snelheid waarmee men tot adoptie over gaat.  
 
Deze vorm van innovativiteit moet echter duidelijk worden onderscheiden van de 
determinant innovativiteit. ‘Actualized innovativeness’ gaat over de adoptiebeslissing, maar 
deze wordt gedetermineerd door een persoonlijkheidskenmerk ‘innovativeness’ (~inherent 
innovativeness). In onderstaand model (Weijters et al., 2002: 5) wordt de domeinspecifieke 
innovativiteit als determinant beschouwd voor de ‘actualized innovativeness’, maar wordt de 
‘algemene innovativiteit’ op zijn beurt als determinant voor zijn domeinspecifieke equivalent 
beschouwd. Net zoals in de meeste andere bronnen hieromtrent, stopt het ook in dit model 
bij een onderscheid tussen algemene en domeinspecifieke innovativiteit. Van een verder 
onderscheid naar productspecifieke innovativiteit is geen sprake. 
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Wat de operationalisering betreft, wordt voor de ‘algemene innovativiteit’ doorgaans naar de 
diversiteit van aangehaalde persoonlijkheidskarakteristieken terug gegrepen (cf. supra). Op 
basis van een aantal items wordt dan gepeild naar de mate waarin men zich aangetrokken 
voelt tot ‘het nieuwe’ over verschillende productcategorieën heen. In het onderzoek van 
Weijters et al. (2002: 5) werd dit bijvoorbeeld gedaan aan de hand van de volgende vier 
items:  

 
1. ‘even though certain food products are available in a number of different flavours, I 

tend to buy the same flavors’ 
2. ‘I would rather stick with a brand I usually buy than try something I am not very sure of’ 
3. ‘When I see a new brand on the shelf, I’m not afraid of giving it a try’ 
4. ‘I am very cautious in trying new or different products’ 
 
Voor de operationalisering van de ‘domeinspecifieke innovativiteit’ werden diverse schalen 
ontwikkeld die reeds ruimschoots gevalideerd werden. De bekendste en wellicht meest 
gebruikte is die van Goldsmith en Hofacker (DSI) (1991). Onder meer in de studies van 
Weijters et al. (2002) en Oxley en Nancorrow (2003: 40) werd die gebruikt. Andere 
voorbeelden zijn de PIIT-schaal (Agarwal, Prasad, 1998) of de ‘Technology Readiness’-schaal 
(Parasuraman, Colby, 2001). Verder in dit hoofdstuk gaan we dieper in op deze schalen. Ook 
het meten van ‘innovativiteit (als gedrag)’ op basis van het aantal technologieën dat men in 
zijn bezit heeft, getuigt van een redeneren in termen van domeinspecifieke innovativiteit. 
Domeinspecifieke innovativiteit leunt immers nauw aan bij de ‘technology cluster’-hypothese. 
 
In diverse bronnen wordt dus wel gepleit voor een onderscheid tussen verschillende niveaus 
van innovativiteit, maar net zoals in bovenstaand model blijft het onderscheid doorgaans 
beperkt tot het onderscheid tussen algemene en domeinspecifieke innovativiteit. Het 
onderscheid met het derde niveau van productspecifieke innovativiteit wordt slechts zelden 
gemaakt, maar dringt zich wel op in de huidige ICT-omgeving. Het aanbod inzake ICT-
innovaties is immers zo explosief toegenomen (cf. deel 2) dat het quasi onmogelijk geworden 
is innovatief te zijn voor het totale domein van ICT of bepaalde productcategorieën binnen 
dat domein (spelconsoles; mobiele telefonie, ...). Het is, om het met de woorden van Rogers 
te zeggen, alsmaar minder waarschijnlijk dat er voor het ICT-domein nog zoiets als een ‘hot 
market’ of segment van ‘superinnovators’ bestaat dat innovatief is voor alle producten 
binnen dat domein. Het is immers perfect mogelijk dat een domeinspecifieke innovator een 
early adopter is voor de 3G-gsm, maar slechts een laggard voor het DTV-aanbod. Ook Jeffres 
en Atkin (1996: 328-329) stelden vast dat er niet altijd even duidelijk nog empirische 
ondersteuning te vinden is voor de domeinspecifieke innovativiteits- of 
technologieclusterhypothese. Adoptie en gebruik van bepaalde media en 
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informatietechnologieën impliceren niet automatisch ook adoptie en gebruik van andere 
media en informatietechnologieën. Ook voor Carter (1998: 42) is het duidelijk dat 
innovatorsegmenten in verschillende markten en voor verschillende innovaties niet alleen in 
grootte van elkaar verschillen, maar ook qua profiel. 
 
Niettegenstaande Lowrey (1991) (cf. supra) begin jaren ’90 louter het onderscheid maakte 
tussen algemene en domeinspecifieke innovativiteit, gaf hij toch reeds een aanzet tot het 
onderscheid met een derde niveau van productspecifieke innovativiteit. Hij wees er immers 
op dat de definiëring en afbakening van een productcategorie of domein alsmaar kritischer 
werd. Wanneer die afbakening te breed wordt, wordt de assumptie van domeinspecifieke 
innovativiteit echter onbetrouwbaar (Lowrey, 1991: 645). Hij illustreerde dit met het 
voorbeeld van de brede categorie ‘sound reproduction equipment’, waarbij iemand 
innovatief kan zijn voor één bepaalde innovatie, maar de andere allemaal kan verwerpen. 
Vandaag zijn we ondertussen zo’n anderhalf decennium verder, en zijn we er van overtuigd 
dat de domeinspecifieke innovativiteit voor het domein ICT –gezien de enorme toename van 
ICT-innovaties- ongetwijfeld te breed is, om nog als betrouwbare predictor te fungeren voor 
de adoptie(-intentie) van eender welke ICT-innovatie. Zelfs een afbakening tot subdomeinen 
binnen het ICT-domein blijft te breed. Ook binnen de domeinen van mobiele telefonie, 
spelconsoles, etc. ... is het aanbod veel te groot geworden om nog op een domeinspecifieke 
innovativiteit te kunnen berusten als voorspellende determinant voor specifieke producten 
binnen die domeinen. Een innovator voor het internetdomein kan misschien wel een 
innovator zijn voor breedband en online bankieren, maar kan tegelijkertijd totaal geen 
interesse hebben in webcams en online gaming. Een gevolg van deze productspecifieke 
innovativiteit is dat er op hetzelfde moment verschillende groepen van innovators naast 
elkaar bestaan (Carter, 1998: 43). Iemand kan een innovator zijn voor de nieuwe set-top-box, 
maar niet voor de nieuwe DVD-recorder; terwijl dat voor iemand anders precies andersom 
kan zijn.  
 
Algemene en domeinspecifieke innovativiteit zullen ongetwijfeld nog wel determinerend zijn 
voor de adoptie-intentie en –beslissing, maar als voorspeller van die intentie of beslissing zijn 
ze te onbetrouwbaar geworden. Daarom dringt het onderscheid van deze twee 
innovativiteitsniveaus met een derde niveau van productspecifieke innovativiteit zich 
absoluut op. Ook Rosen, Schroeder en Purinton (1999: 7) stellen dat er niet zoiets als een 
veralgemeenbare innovativiteitskarakteristiek van individuen bestaat. Een individu kan 
perfect een early adopter zijn voor het ene product, en tegelijkertijd een laggard zijn voor 
een ander product (van eenzelfde productcategorie). Innovativiteit mag daarom niet ruimer 
dan op het productspecifieke niveau worden geconcipieerd om bruikbaar te zijn voor de 
noodzakelijke segmentaties in adoptersegmenten. Dit impliceert dat het merendeel van de 
(domeinspecifieke) innovativiteitschalen (DSI, ...) veel van hun waarde verliezen; en dat 
innovativiteit het best op het productspecifieke niveau wordt nagegaan op basis van een 
aantal specifiek geformuleerde statements. Studies waarin dit bijvoorbeeld reeds gedaan 
werd zijn die van Higgins en Shanklin (1992: 14) en Lin (1998) voor pc-adoptie. 

4.3.2.1.2.2. De andere adoptie- en/of innovativiteitsdeterminanten 

oor de centraliteit van de innovativiteitsdeterminant dreigen de andere 
adoptiedeterminanten of dimensies van het multidimensionele innovativiteitsconstruct 

soms wat onderbelicht te blijven (Li, 2003: 37). En daar waar men wel op deze 
determinanten ingaat, is men zelden volledig. Daarom besteden we de rest van dit hoofdstuk 
aan een overzicht van determinanten voor de adoptiebeslissing. We hebben daarbij 
aandacht voor zowel drempels als drijveren en maken daarbij het onderscheid tussen (a) 
innovatiegebonden en (b) adoptergebonden determinanten (Wei, 2001: 704; Boiarsky, 
1997: 122; Heres, Mante-Meijer, Pires, 2002: 74-75; Dowling, 1999: 112; Blythe, 1999: 416; 
Boiarsky, 1997: 122). In het geval van innovatiegebonden determinanten, gaat het om 
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individuele percepties van productkenmerken en attitudes ten aanzien van de innovatie. Bij 
adoptergebonden determinanten hebben we het over persoonlijkheidskarakteristieken. 
Deze determinanten kunnen voor ieder individu verschillend zijn, maar voor elke 
determinant wordt van een vaste relatie met innovativiteit, adoptie-intentie en adoptie 
uitgegaan. In onderstaand overzicht bespreken we die relatie, en gaan we op basis van 
literatuuronderzoek na in welke mate die assumpties nog op een consistente manier 
bevestigd worden in de hedendaagse ICT-omgeving. 
 
Naast deze twee grote categorieën van determinanten, beschouwen we –net zoals we dat 
ook bij Gatignon en Robertson zagen (cf. supra)- ook de marketingstrategie als een 
determinant op dit microniveau. 
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4.3.2.1.2.2.1. Innovatie-gebonden determinanten of (gepercipieerde) 
productkarakteristieken  
 

e technologisch deterministische kritiek op het diffusionisme leerde dat technologische 
innovativiteit of superioriteit geen voldoende voorwaarde voor succes meer is, maar 

slechts één van de vele determinanten voor het succes van de innovatie (Burgelman, 2000: 
231). Vandaar dat we naast deze categorie van ‘innovatiegebonden determinanten’, ook een 
categorie van ‘adoptergebonden determinanten’ onderscheiden. Ondanks dit onderscheid, 
zijn innovatiegebonden determinanten ook onlosmakelijk adoptergebonden. Het zijn immers 
de percepties van innovatiekarakteristieken van dewelke de determinerende invloed op de 
adoptiebeslissing uitgaat, en niet zozeer de objectieve karakteristieken op zich. En die 
perceptie kan uiteraard verschillen van individu tot individu, of van adopter tot adopter. Toch 
blijven de innovatie-gebonden determinanten –en meer specifiek de ‘vijf van Rogers’- 
centraal staan in het meeste diffusie- en determinantenonderzoek (Valette-Florence, Jolibert, 
1990: 109). In die mate zelfs dat het volgens sommigen de enige determinanten zouden 
mogen zijn in determinantenmodellen (Chen, Gillenson, Cherrel, 2002: 708): ‘the 
characteristics of the innovation as perceived by consumers were more important in the 
decision process than the characteristics of the consumers themselves’ (Blythe, 1999: 418). 
 
 
Relatief Voordeel 
 

e meest evidente determinant is die van het ‘relatieve voordeel’. Pas wanneer de 
innovatie op een bepaald vlak een voordeel of een meerwaarde te bieden heeft, zal 

men tot adoptie overgaan. Het is een ‘klassieker’ in zowat ieder determinantenmodel, en ook 
in Rogers determinantenconcipiëring stond het centraal. Binnen dit diffusionisme omschrijft 
men dit (gepercipieerd) relatief voordeel als de mate waarin en het aspect waarop de nieuwe 
ICT een meerwaarde heeft ten opzichte voorgaande technologieën, of de technologieën die 
het vervangt (Rogers, 2003: 229, 265): ‘the degree up to which an innovation is perceived as 
better than the idea it supersedes’ (Rogers, 1983: 3,15; 2003: 265; Sameer, 1999: 20; 
Karahanna, Straub, Chervany, 1999: 188). Het gaat om een individuele subjectieve 
aangelegenheid en over een ‘verwacht relatief voordeel’. De mate waarin daadwerkelijk 
sprake is van een effectief relatief voordeel zal pas later blijken, in de fase van het gebruik 
(Bouwman et al., 2002: 100).  
 
Velen volgden Rogers in zijn definitie. Omdat deze echter expliciet veronderstelt dat een 
innovatie de opvolger of de vervanger is van een vorige, sluiten we ons liever bij een ruimere 
definiëring aan als ‘een meerwaarde ten opzichte van alternatieven’48. Niet alle innovaties 
zijn immers even duidelijk de opvolger van een ‘voorganger’ (cf. new-to-the world 
innovaties). Dejonghe en De Bens (2004: 65) illustreren dit met het voorbeeld van de SMS: 
De gsm van de tweede generatie was goedkoper, betrouwbaarder en handiger te bedienen 
dan de autotelefoon van de eerste generatie. Het gebruik buiten de wagen was een 
voordeel ten opzichte van het gebruik dat beperkt was tot op de achterbank. Maar wat met 
SMS? Met welke praktijk moet het verzenden van de eerste SMS-berichten vergeleken 
worden? De jeugdige eerste gebruikers waren zeker niet vertrouwd met semafonie, en 
stuurden geen sojaboonboodschappen in de stijl van “Ik ben in vergadering, bel me later 
op”. Ook Trujilo (2003: 2) definieert ‘relatief voordeel’ niet onmiddellijk in relatie tot specifieke 
‘voorgangers’, maar ruimer als ‘Is the innovation better than the status quo?’.  
 
Naast het diffusionisme, wordt dit relatieve voordeel ook vanuit de sociale psychologie 
steevast als één van de ‘constanten’ op het vlak van determinanten naar voor geschoven. In 
vergelijking met het diffusionisme heeft men het dan echter niet over relatief voordeel, maar 

                                                      
48 Garramore, Harris en Pizante (1986: 446-448) stelden eerder reeds dat adoptie gedreven wordt door de 
(on)tevredenheid met alternatieven. 
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over Perceived Usefulness (PU), en definieert men deze determinant ook niet zo eng in relatie 
tot ‘voorgangers’, maar breder als ‘the degree to which a person believes that using a 
particular system would enhance his/her job performance’ (Davis, 1989: 320; Morris, Dillon, 
1997: 60; Chen, Gillenson, Cherrel, 2002: 708), of de mate waarin de potentiële adopter het 
directe gebruiksnut van een innovatie inziet (Choi et al., 2003: 168).  
  
In de meeste determinantenmodellen beroept men zich dan ook op deze diffusionistische of 
sociaalpsychologische invulling van het ‘relatieve voordeel’ (of PU) (Lin, 2003: 354; Heres, 
Mante-Meijer, Pires, 2002: 63; Bouwman et al., 2002: 19; Chen, Gillenson, Cherrel, 2002: 708; 
Meijer, Samuels, Terpstra, 2002: 2; Plouffe, Vandenbosch, Hulland, 2001: 68; Lee, Baek 2001: 
1; 3; Guiltinan, 1999: 509; Dowling, 1999: 112; Busselle et al., 1999: 48; Sameer, 1999: 30; 
Igbaria, Parasuraman, Baroudi, 1996: 128; Frambach, Hillebrand, 1994: 38-39; Parker, 1994; 
Easingwood, Lunn, 1992: 74-75). Sommigen gebruikten daarvoor echter nog andere 
‘termen’ zoals ‘functional value’ (Sheth, Newman, Gross, 1991: 160), of ’utilitarian outcomes’ 
(Venkatesh, Brown, 2001: 82).  
 
Ongeacht de invulling van het concept, blijft het met bovenstaande omschrijvingen om vage 
concepten gaan. Een (gepercipieerd) voordeel, ok. Maar welk voordeel precies? Relatief 
voordeel kan zich op verschillende niveaus of verschillende subdimensies uiten (Rogers, 
2003: 233; Punie, 2000: 99; Frissen, 2000: 65; Kai-Ming, Enderwick, 2000: 270, Frambach, 
Hillebrand, 1994: 38): economisch voordeel, lage kost, minder ongemak/discomfort, sociale 
status/prestige, winst in termen van tijd of inspanning, betere productiviteit, etc. .... Tornatzky 
en Klein (1982: 34) maakten dan ook terecht de bedenking dat ‘Relative advantage is 
perhaps a too broad and amorphous characteristic to be of much use. Typically, it is the 
garbage pail characteristic in innovation characteristic studies into which any of a number of 
innovation characteristics are dumped … lack conceptual strength, reliability, and prescriptive 
power’. Naarmate de literatuur omtrent adoptiedeterminanten een uitbreiding nam, stellen 
we vast dat bepaalde van deze subdimensies de paraplu van het relatieve voordeel 
ontgroeiden en tot min of meer aparte determinanten uitgroeiden. Het relatieve voordeel op 
het financieel-economische vlak werd in heel wat onderzoeken bijvoorbeeld reeds als aparte 
(gepercipieerde) kost-determinant meegenomen. Ook in dit overzicht van determinanten 
behandelen we deze ‘(gepercipieerde) kost’ daarom als aparte determinant. Net zoals we dat 
met andere ‘subdimensies’ als ‘tangibles’ of ‘effectiveness’ doen. Door de ‘verzelfstandiging’ 
van deze subdimensies lijkt het ons daarom beter ‘relatief voordeel’ iets beperkter te 
interpreteren. ‘Relatief voordeel’ lijkt ons het best te worden geïnterpreteerd in termen van 
de concrete features en applicaties van de innovatie. Wanneer één of meerdere applicaties of 
features in de ogen van de gebruiker een duidelijk relatief voordeel heeft in vergelijking met 
de alternatieven, dan is een snellere adoptie waarschijnlijk. Determinanten zoals de ‘kost’, 
‘tangibles’ of ‘effectiveness’ zijn dan sterke, maar aparte correlaten van dit relatief voordeel49.  
 
De uiteenlopende invullingen en dimensies maken dat dit ‘multidimensionele’ construct ook 
vele operationaliseringen kende. Naast de operationalisering in termen van het ‘enger 
gedefinieerde relatieve voordeel’ of de mate waarin men bepaalde applicaties en features als 
een relatief voordeel percipieert, is de schaal van Davis (1989: 340; Segars, Grover, 1993: 520; 
Morris, Dillon, 1997: 64; Adams, Nelson, Todd, 1992; Choi et al., 2003: 16850, Chen, Gillenson, 
Cherrel, 2002: 716-717) daar wellicht één van de meest gebruikte voor51. Deze 
operationaliseert ‘Perceived Usefulness’ aan de hand van de volgende zes items:  

                                                      
49 Deze verschillende sudimensies –al dan niet los of onder de koepel van het relatieve voordeel beschouwd- 
impliceren ook dat er verschillende onderlinge relaties tussen ‘relatief voordeel’ en andere determinanten 
verondersteld worden. Bouwman et al. (2002: 100) gaan er bijvoorbeeld van uit dat het gepercipieerde relatieve 
voordeel in sterke mate gedetermineerd wordt door compatibiliteit en complexiteit. In het afsluitende conceptuele 
model (cf. infra) geven we deze relaties ook weer. 
50 In hun studie naar adoptie-intentie voor interactive tv gebruikten Choi et al. (2003) enkel het tweede, vierde en 
zesde item uit de schaal. 
51 Niet in alle studies werd de psychometrische kwaliteit, betrouwbaarheid en validiteit van deze schaal evenwel 
even duidelijk bevestigd. Op basis van dezelfde data (voor V-mail en E-mail) op basis waarop Adams, Nelson en 
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1. Using .... in my job would enable be to accomplish tasks more quickly 
2. Using ….. would increase my job performance 
3. Using … in my job would increase my productivity 
4. Using … would enhance my effectiveness on the job 
5. Using … would make is easier to do my job 
6. I would find …. useful In my job 

 
Afhankelijk van de verschillende subdimensies die men voor het ‘relatieve voordeel’ in 
rekening neemt, werd het ook los van deze sociaalpsychologische definiëring, op diverse 
andere manieren geoperationaliseerd. Venkatesh en Brown (2001: 82) deden dat 
bijvoorbeeld aan de hand van de volgende vier items in een studie naar PC-adoptie: 
‘applications for personal use’, ‘utility for children’, ‘utility for work-related use’ en ‘reduced 
utility due to obsolescence of current PC’. In onderzoek van Busselle et al. (1999: 51) en Lin 
(1998: 51) naar adoptie en gebruik van pc en internet werd relatief voordeel dan weer 
geoperationaliseerd aan de hand van de items ‘Internet/computer literacy makes work 
easier’, ‘Internet/computer literacy offers new opportunities’, ‘Internet/computer literacy is 
needed at work’, ‘Internet/computer literacy makes life easier’. In een onderzoek naar de 
(non)adopters van gsm’s in Hong Kong operationaliseerde Wei (2001: 709) het relatieve 
voordeel aan de hand van 3 algemene items die op het algemene niveau de afwezigheid 
van voordelen nagingen, en 3 meer productspecifieke Likertstatements (5ptn): 

 
Absence of observable benefits Relative disadvantages 

1. It’s useless to you 
2. You have no need for it 
3. You have no opportunity to use it 

1. You have to turn it off in class/at meetings 
2. You don’t like to be interrupted 
3. Cell phone usually has bad transmission 

 
In de ruimere innovativiteitsschaal van Moore en Benbasat (1991) (cf. infra) werden dan 
weer acht items gebruikt als operationalisering voor ‘relative advantage’ (Moore, Benbassat, 
1991: 216, via Sameer, 1999: 47; Plouffe, Vandenbosch, Hulland52, 2001: 78):  
 
1. Using ……… enables me to accomplish my tasks more quickly 
2. Using ……… improves the quality of work I do 
3. Using……… makes it easier to do my job 
4. Using……… improves my job performance 
5. Overall, I find ……… to be advantageous in my job 
6. Using ………enhances my effectiveness on the job 
7. Using ………gives me greater control on the job 
8. Using ………increases my productivity 
 
Los van een engere of bredere definiëring en operationalisering of de verschillende 
dimensies van het ‘relatieve voordeel’, wordt steeds van de assumptie uitgegaan dat de 
adoptiekans groter wordt, naarmate het gepercipieerde voordeel groter is (Brown et al., 
2003: 384; Bouwman et al., 2002: 100; Vankatesh, Brown, 2001: 77; Lee, Baek, 2001: 3-4; 
Holak, Lehmann, Sultan, 1987: 245; Holak, 1987; Ostlund, 1974: 24,). In termen van de 

                                                                                                                                                                      
Todd (1992) tot een betrouwbare en valide schaal concludeerden; stelden Segars en Grover (1993: 522-524) (via 
SEM) het tegenovergestelde vast. Twee van de zes items in deze PU-factor (‘job performance’ en ‘effectiveness’) 
bleken immers beter in een aparte factor ‘effectiveness’ te worden samengevat. In het totale TAM-model (met PU 
en PEOU) bleek deze opsplitsing in drie factoren (PU, PEOU én effectiveness) voor een duidelijke verbetering qua 
fit, en een reductie van de (maximum likelihood) Chi² te zorgen (25.45 punten lager). Daarnaast bleek ook de 
eliminatie van het eerste item van de PU-schaal (work more quickly) voor een gevoelige verhoging van de interne 
betrouwbaarheid van de schaal te zorgen. Voor Segars en Grover (1993) wordt ‘Perceived Usefulness’ of relatief 
voordeel dus het best gemeten aan de hand van slechts drie van bovenstaande zes items (items 3, 5 en 6). De 
items 2 en 4 vormen dan een aparte factor ‘effectiveness’; wat in principe als een aparte dimensie van relatief 
voordeel kan worden beschouwd. 
52 Gebruikten enkel de items 1, 2, 3, 6 en 7 in hun onderzoek naar adoptie-intentie voor een elektronisch 
betaalsysteem. 
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adoptersegmenten wordt de perceptie van het relatieve voordeel dus hoger verondersteld 
bij de eerste adoptersegmenten dan bij de latere adoptersegmenten.  
 
Heel wat studies kwamen ook tot een bevestiging van deze assumptie omtrent de relatie 
tussen relatief voordeel enerzijds en innovativiteit en adoptie(intentie) anderzijds. Lowrey 
(1991: 648) deed dat bijvoorbeeld voor ICT in het algemeen; Gibbs, Kraemer en Dedrick 
(2003: 15) deden dat voor e-commerce; Karahanna, Straub en Chervany (1999: 187-189) 
voor Windows 3.1.; Igbaria, Parasurama en Baroudi (1996: 128) voor pc; Busselle et al. (1999: 
45, 55) voor internet; Plouffe, Vandenbosch en Hulland (2001: 79-80) voor elektronisch 
bankieren; Venkatesh en Brown (2001: 71) en Lin (1998: 101) voor pc; Holak (1987) voor 
computers en videorecorders; en in het doctoraatsonderzoek van Punie (2000: 305) gaf 14% 
van de non-adopters van betaaltelevisie bijvoorbeeld te kennen dat ze dat niet deden omdat 
ze er de meerwaarde niet van inzagen. En ook in een grootschalige EURESCOM-studie 
(1999-2000) naar het adoptiepotentieel van nieuwe breedbanddiensten (via gsm en 
internet) (n: 9079 + 36 focusgroepen, in 9 EU-landen) werd de significante impact van de 
adoptiedeterminant ‘relatief voordeel’ bevestigd (in termen van gepercipieerde 
functionaliteit) (Heres, Mante-Meijer, Pires, 2002: 65; Mante-Meijer, Ling, 2001).  
 
Ondanks de vele bevestigingen en het grote gewicht dat aan deze determinant ‘relatief 
voordeel’ gehangen wordt, zijn er ook studies (Lee, Baek, 2001: 5; Adams, Nelson, Todd, 
1992) die de assumptie niet kunnen bevestigen en dus resultaten opleveren die inconsistent 
zijn met de assumptie. Onder meer uit een studie van Adam, Nelson en Todd (1992) waarbij 
gepeild werd naar de TAM-constructen in een onderzoek naar adoptie en gebruik van drie 
software-pakketten (Wordperfect, Lotus123 en HarvardGraphics), bleek dat de assumpties 
omtrent het gepercipieerde relatieve voordeel of de ‘perceived usefulness’ (PU) niet altijd 
even veralgemeenbaar zijn. In tegenstelling tot de laatste twee pakketten bleek PU 
bijvoorbeeld een veel belangrijker determinant voor het Lotus123-pakket dan voor de andere 
pakketten (Adams, Nelson, Todd, 1992: 243).  
 
 
Kost-gerelateerde determinanten: de perceptie van de kostprijs 
 

et relatieve voordeel van een innovatie kan zich dus in verschillende subdimensies uiten 
(Rogers, 2003: 233). De voornaamste van die dimensies is wellicht de ‘kost-gerelateerde 

determinant’53. Easingwood en Lunn (1992: 74) gingen er zelfs van uit dat relatief voordeel 
steeds in functie van de prijs van het product beoordeeld wordt. In hun adoptiebeslissing 
gaan mensen met andere woorden vaak ook een ‘return on investment’-beslissing laten 
doorwegen.  
 
Dat de kostprijs, en meer bepaald de perceptie van die kostprijs, voor de eindgebruiker een 
belangrijke adoptiedeterminant is, lijkt niet meer dan logisch, en wordt dan ook door vele 
auteurs benadrukt. Fliegel en Kivlin bijvoorbeeld, voegden deze determinant in 1966 reeds 
toe aan de klassieke vijf productkarakteristieken van Rogers, en werden daarin door velen 
gevolgd (Choi et al., 2003; Heres, Mante-Meijer, Pires, 2002: 57; Servaes, Heinderyckx, 2002: 
105; Van Heesvelde, 2002: 198-199; Montaguti, Kuester, Robertson, 2002; Mitomo, 2001: 56; 
64; Sowter, 2000: 29; Dowling, 1999: 112; Busselle et al., 1999: 51; Cestre, Darmon, 1998: 
125; Gatignon, Robertson, 1991; Narasimham, 1989; Winer, 1985; Conlisk, Gerstner, Sobel, 
1984). Vooral voor de adoptie van de duurdere, high-involvement ICT-producten gaat men 
van een sterke invloed van de kostprijs uit (Venkatesh, Brown, 2001; Sahni, 1994). Men 
hanteert daarbij de assumptie dat prijsdalingen tot een snellere adoptie leiden, en men 
minder snel tot adoptie over gaat naarmate de kostprijs hoger (te hoog) wordt 

                                                      
53 Meer concreet hebben we het over de ‘monetaire’ kostprijs van de innovatie, want naast de financiële kost van 
adoptie, heeft men het vaak ook over andere kosten zoals sociale kosten, fysische kosten ... (cf. infra). 
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gepercipieerd54. We zagen dat recentelijk voor home cinema-systemen en DVD-recorders; en 
ook voor de ‘platte tv-schermen’ (plasma, lcd) lijkt dit zich momenteel te manifesteren. Een te 
hoge prijsperceptie creëert een adoptiedrempel, en daling van prijzen gaat met een toename 
van adoptie gepaard. Ook voor de adoptie van breedbanddiensten via gsm en internet 
(Heres, Mante-Meijer, Pires, 2002: 65; Mante-Meijer, Ling, 2001), VCR en tv (Straubhaar, Lin, 
1998: 128; Carey, 1998: 28; Punie, 2000: 301), HDTV (Dejonghe, 2002: 123) of Wifi-hotspot-
gebruik (MarketingOnline, 2003/12/01b) werd dit aangetoond. 
 
Van de perceptie van het prijskaartje dat aan een innovatie vasthangt, wordt dus terecht van 
een sterk determinerende impact uitgegaan, maar deze mag niet los van het ‘gepercipieerde 
voordeel’ en een aantal ‘persoonsgebonden determinanten’ gezien worden. Ook de 
gepercipieerde kostprijs is immers een subjectieve determinant die grondig kan verschillen 
van individu tot individu. Een zelfde prijs -bv. €300 voor een nieuw gsm-toestel- zal voor de 
één als veel te duur gepercipieerd worden, terwijl dat voor de ander een meer dan 
aanvaardbare prijs zal zijn. In eerste instantie zijn deze individuele verschillen op 
‘gepercipieerde kostprijs’ gerelateerd aan de andere subdimensies van het gepercipieerde 
relatieve voordeel. Als men geen relatieve voordelen percipieert in termen van features of 
applicaties, dan zal eender welke prijs als ‘te hoog’ gepercipieerd worden. Pas wanneer de 
innovatie een ‘relatief voordeel’ heeft op het vlak van features of applicaties, gaat de 
consument een grondige afweging van de kosprijs van de innovatie te maken (Gatignon, 
Robertson, 1989: 26). De prijzenoorlogen in de diverse ICT-markten (mobiele en vaste 
telefonie, DVD, MP3, ...) wekken misschien wel de indruk dat de laagste prijs het steeds haalt; 
wanneer men er in slaagt een duidelijk relatief voordeel en een duidelijke meerwaarde aan te 
bieden is men nog steeds bereid een ‘meerprijs’ te betalen (Sowter, 2000: 29).  
 
De afweging die men hierbij gaat maken is in tweede instantie ook sterk verweven met 
persoons- of adoptergebonden karakteristieken (cf. infra). We hebben het daarmee vooral 
vooral over de ‘ability to pay’ en de ‘willingness-to-pay’. De gepercipieerde kostprijs hangt 
sterk af van de mate waarin men die prijs ‘kan’ en ‘wil’ betalen. De impact van de 
gepercipieerde kostprijs staat immers in rechtstreeks verband met de ‘financiële slagkracht’ 
die men heeft. Wanneer men minder te besteden financiële middelen heeft, zal een innovatie 
al sneller als ‘(te) duur’ gepercipieerd worden, ook al heeft die innovatie duidelijke relatieve 
voordelen voor die persoon. Met deze ‘kost-gerelateerde determinanten’ hebben we het 
daarom in één adem ook over de ‘ability to pay’ of de ‘affordability’. Iemand met een grotere 
financiële slagkracht kan zich logischerwijs meer permitteren, en zal een innovatie minder 
snel als ‘te duur’ percipiëren. Maar om tot adoptie van de innovatie over te gaan volstaat het 
niet de innovatie te kunnen veroorloven of te kunnen betalen; men moet die ook ‘willen’ 
betalen. Meer nog dan ‘ability to pay’ wordt daarom ook de ‘willingness-to-pay’ als 
adoptergebonden determinant meegenomen (cf. infra).  
 
Toch gebeurt de bevestiging van de kostprijs-assumptie niet altijd even consistent. In een 
onderzoek naar de adoptie en het gebruik van de meer ‘klassieke’ internetdiensten bleek 
deze gepercipieerde kostprijs bijvoorbeeld geen significante determinant te zijn. Sommigen 
(St Clair, Muir, Walker, 1996, in Punie, 2000: 388) vinden voor deze inconsistente bevestiging 
van de kostprijsassumptie een verklaring in de ‘involvement’. Wanneer een innovatie voor 
iemand geen duidelijk relatief voordeel inhoudt in termen van features of applicaties, zal dat 
bij die persoon ook geen involvement of interesse opwekken voor de innovatie, en zal ook 
een daling van de kostprijs de motivatie om te adopteren niet vergroten. Een andere 
verklaring voor inconsistente bevestigingen van de kostprijsassumptie is de prijs-
kwaliteitassociatie. Prijs is voor heel wat mensen immers ook een kwaliteitsignaal (Gatignon, 
Robertson, 1989: 26), waardoor hoge prijzen niet altijd een drempel vormen, en lagere 
prijzen niet automatisch met meer en snellere adoptie gepaard gaan. 

 
                                                      
54 Winer (1985) had het in dit verband over een zogenaamde ‘sticker shock’ om de negatieve impact te duiden op 
de adoptie-intentie van een hogere prijs (op het prijsetiket) dan de verwachte prijs. 
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De operationalisering voor deze gepercipieerde kostprijs blijft doorgaans beperkt tot één of 
een paar items die peilen naar de mate waarin een voorgesteld ‘prijskaartje’ voor de 
innovatie hen aanvaardbaar of te duur lijkt. In het onderzoek van Busselle et al. (1999: 51) 
naar de adoptie en gebruik van het internet werd dat bijvoorbeeld aan de hand van de 
volgende drie items gedaan:   
 
- the cost of internet software is too high 
- the cost of a personal computer is too high 
- the cost of internet access is too high 
 
 
Tangibles 
 

et ‘tangibles’ gaat het om relatief voordeel op het vlak van het design, ‘product 
aesthetics’ (Veryzer, 1998: 136; Chan-Olmsted, Gershon, 2001: 284), ‘product design’ 

(Chan-Olmsted, Gershon, 2001: 284) of de ‘look’ en ‘feel’ van de nieuwe technologie (Heres, 
Mante-Meijer, Pires, 2002: 57; Veryzer, 1998). Vooral voor het segment van mensen dat 
‘adopteert omwille van het directe gebruiksnut met differentiatie als leidmotief’ (Punie, 2000: 
422) (cf. supra) wordt deze determinant naar voor geschoven. Zij gaan ICT-innovaties snel, 
en zonder veel nadenken, aanschaffen met het oog op identiteitsconstructie en de uiting van 
een bepaalde levensstijl of ‘fashion’ (Chen-Olmsted, Gershon, 2001: 284). Aan de hand van 
dure en mooie ICT’s (‘tangibles’) probeert men zichzelf een bepaalde identiteit aan te meten. 
Volgens Forty (1986) promoveert dit de innovaties tot ‘objects of desire’. Met een 
conceptualisering van ‘toys for the boys’ gaven onder andere Van Zoonen (1992) en Frissen 
(1992) aan dat het vooral mannen zijn die erdoor gedreven worden om zich te profileren 
aan de hand van gadgets en speeltjes (Punie, 2000: 422). Vooral voor de meer innovatievere 
segmenten (innovators, early adopters) wordt van een positieve impact van deze ‘tangibles’ 
uitgegaan op de adoptie-intentie. Veryzer (1998: 136) beklemtoont dat daarbij wel een 
onderscheid moet worden gemaakt tussen discontinue en incrementele innovaties. ‘Product 
aesthetics’ of ‘tangibles’ zijn vooral determinerend in het geval van discontinue innovaties. 
Wegens het gebrek aan familiariteit met de onbekende discontinue innovaties, laat men zijn 
evaluatie en adoptiebeslissing vaak afhangen van onverwachte productattributen zoals 
‘tangibles’. 
 
Een vluchtige blik in onze eigen omgeving onderstreept het toegenomen belang van deze 
‘tangibles’ of esthetische eigenschappen van de innovaties. Computers en televisies zijn lang 
niet meer de logge en vaalkleurige toestellen van een aantal jaar terug, maar moeten 
tegenwoordig in het interieur passen. Apple staat er reeds langer dan vandaag bekend om 
het belang dat zij aan esthetiek en design hechten, en dat komt ook tot uiting in de 
voorbeelden van hun ‘eMate’-kindercomputer en de iPod. Voor de ‘eMate’ opteerde men 
bijvoorbeeld voor een donkergroene kleur en een space-age-look omdat die de doelgroep 
van kinderen van kleuterklas tot secundair ten zeerste zou aanspreken (Crawford, Di 
Benedetto, 2000: 269). En ook in de gsm-markt is de trend naar alsmaar meer gestileerde 
toestellen nadrukkelijk aanwezig (paar duizend kleuren, mosselschelpdesign, ebbehout, met 
diamanten belegd, ....); net zoals we ook voor spelconsoles, DVD-spelers, etc. kunnen 
vaststellen dat het ‘design’ een aankoopcriterium is geworden. George Bollouy en Ulrich 
Skrypalle (geciteerd in Desalle, 2002: 36) van de ‘Siemens Design Studio’ bevestigen deze 
trend zelfs in een behoorlijk extreme vorm: ‘Vroeger ontwierpen de ingenieurs de 
technologie en pas nadien mochten de designers deze in een jasje gieten. Nu gebeurt het 
net andersom: de vormgeving is het belangrijkste. Logisch, want als consumenten een 
winkel binnenstappen, weet de meerderheid onder hen niet wat kopen. Ze luisteren wel 
naar de raad van de verkoper, maar uiteindelijk kopen ze toch met hun ogen.’  
 
Ondanks de duidelijk opmars van deze ‘product aesthetics’ of ‘tangibles’ als determinant voor 
de adoptiebeslissing, mag zijn impact zeker niet consistent voor verschillende technologieën 
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worden verondersteld. Chan-Olmsted en Gershon (2001: 284) wijzen er bijvoorbeeld op dat 
deze determinant een veel grotere impact heeft voor mobiele telefoons dan voor televisies. 
Een veralgemening van de assumptie omtrent de positieve impact van deze determinant is 
dan ook ‘gevaarlijk’.  
 
 
Andere 
 

aast de kost-gerelateerde impact en de determinerende invloed van ‘tangibles’, kan het 
relatieve voordeel van een innovatie zich ook op diverse andere dimensies uiten. 

Verwijzend naar de bevindingen van Segars en Grover (1993)55 (cf. supra) kan ook 
‘effectiveness’ als één van die subdimensies worden beschouwd. De mate waarin mensen 
een innovatie als effectiever percipiëren voor het uitvoeren van bepaalde zaken of 
werkzaamheden, heeft een positief effect op de adoptie-intentie en het adoptie-gedrag. In 
één van de casestudies (DTV 2003/4) vonden we via factoranalyse (PCA) bijvoorbeeld ook 
een cluster van applicaties dat we de naam ‘tv-efficiëntie’ meegaven. Voor bepaalde 
segmenten werd de adoptie-intentie voor DTV ook gedetermineerd door de mate waarin 
men geïnteresseerd was in applicaties als ‘home banking’ of achtergrondinformatie die 
toelaten om bepaalde zaken voortaan op een efficiënte(re) manier via DTV te doen (cf. infra).  
 
Anderen hebben het ook over andere dan financiële kosten of risico’s die als drempel voor 
adoptie kunnen optreden (bv. fysische kosten, implementatiekosten, toegangskosten, ...) (cf. 
infra ‘gepercipieerde risico’s), of percipiëren het relatieve voordeel van een innovatie eerder 
in de impact die de adoptie er van kan hebben op hun imago of prestige (cf. infra). 
 
 
Compatibiliteit 
 

De twee functionaliteiten die de basis vormen voor het GSM gebruik zijn eenvoudig: een 
gesprek aannemen wanneer het toestel een signaal geeft en een nummer vormen wanneer 
men iemand wil spreken. Het aannemen van een gesprek verschilt slechts licht ten opzichte 
van het klassieke toestel in die zin dat de “hoorn” van een GSM moet “geactiveerd” worden, 

terwijl de hoorn van een vast toestel gewoon opgenomen wordt. Voor de jeugdige 
gebruiker is het post 2000 moeilijk in te beelden dat dit in het vorige decennium voor 

bepaalde technofobe gebruikers een obstakel betekende (“op wel knopje moet ik duwen?”). 
De schrik om iets “verkeerds” te doen moest via geduldig uitleggen en oefenen overwonnen 

worden. Ook het vormen van een oproepnummer vergde een kleine aanpassing in het 
jarenlang aangenomen gedrag: “moet eerst het nummer ingedrukt worden en dan het 

telefoonknopje of omgekeerd?”. Bij de gebruikers die eerder vertrouwd geworden waren 
met een draagbare huistelefoon waren beide stappen vlotter te nemen, en zij bleken dan 

ook receptiever te zijn voor GSM gebruik. (Dejonghe, De Bens, 2004: 65-66) 
 

an de vijf ‘diffusionistische determinanten’ wordt ‘gepercipieerde compatibiliteit’ –samen 
met ‘gepercipieerde complexiteit’- als één van de meest constante determinanten 

beschouwd (Chen, Gillenson, Cherrel, 2002: 708; Eastin, 2002: 252). Deze determinant 
neemt dan ook een prominente plaats in heel wat determinantenmodellen (Lin, 2003: 354; 
Brown et al., 2003: 384; Trujilo, 2003; Chen, Gillenson, Cherrel, 2002; Bouwman et al., 2002: 
19; Plouffe, Vandenbosch, Hulland, 2001: 68; Lee, Baek, 2001: 3; Karahanna, Straub, 
Chervany, 1999: 188; Dowling, 1999; Guiltinan, 1999: 509; Sameer, 1999: 30; Parker, 1994; 

                                                      
55 Van de zes items die Davis (1989) als operationalisering voor het PU-construct voorstelde, werden er volgens 
hen beter twee (‘job performance’ en ‘effectiveness’) als een aparte factor ‘effectiveness’ behandeld (Segars, 
Grover, 1993: 522-524). In het totale TAM-model (met PU en PEOU) bleek deze opsplitsing in drie factoren (PU, 
PEOU én effectiveness) in een duidelijke verbetering qua fit, en een reductie van de (maximum likelihood) Chi² te 
zorgen (25.45 punten lager). 

N 
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Meijer, Samuels, Terpstra, 2002: 2; Frambach, Hillebrand, 1994: 38-39; Easingwood, Lunn, 
1992: 74-75). 
 
Ondanks de eensgezindheid omtrent het belang van de compatibiliteitsdeterminant; werd 
deze niet altijd even duidelijk gedefinieerd. Er dienen immers verschillende niveaus van 
compatibiliteit te worden onderscheiden (Jeffres, Atkin, 1996: 320; Sameer, 1999: 34). Naar 
onze mening lijkt het ons het best het onderscheid te maken tussen (a) lifestyle compatibiliteit 
en (b) technische compatibiliteit.  
 
Rogers (2003: 266) definieerde de compatibiliteitsdeterminant als ‘the degree to which an 
innovation is perceived as consistent with the existing values, past experiences, and needs of 
potential adopters’ (Rogers, 2003: 266; 1995: 224), waarmee meteen een drietal niveaus van 
compatibiliteit zijn aangehaald: compatibiliteit met (a) waarden, (b) ervaringen en (c) 
behoeften. Voor (a) de compatibiliteit met socioculturele waarden, normen en overtuigingen 
verwijzen we naar de ‘segmentatie op basis van psychografische criteria’ (cf. supra). In 
verband met de (c) compatibiliteit met noden en behoeften lijkt het niet meer dan logisch dat 
adoptie(intenties) voor een bepaalde innovatie beïnvloed worden door de mate waarin deze 
innovaties aan een bepaalde behoefte tegemoet komen of compatibel zijn met bepaalde 
noden. Sommigen (Green, 2002: 35; Brown et al., 2003: 384; Garramone, Harris, Pizante, 
1986: 446) behandelen deze behoeften zelfs liever als aparte determinant, dan als een 
dimensie van compatibiliteit (cf. infra). Daarbij kan natuurlijk de vraag worden gesteld in 
hoeverre ‘behoeften’ effectief als prior-to-launch-determinant kunnen worden beschouwd, 
zolang men de innovatie niet fysiek heeft kunnen uitproberen en mensen moeite blijven 
hebben met het articuleren van hun behoeften. 
 
(b) De compatibiliteit met bestaande ervaringen wordt vooral benadrukt in functie van het 
belang van ‘familiariteit’ of ‘vertrouwde referentiekaders’ om de innovatie te beoordelen 
(Rogers, 2003: 243). Deze ervaringen kunnen zowel als katalysator of als drempel voor de 
adoptiebeslissing fungeren (Mante-Meijer, Ling, 2001: 2). Voor de beoordeling van nieuwe, 
onbekende innovaties gaan mensen immers zoveel mogelijk terugvallen op bekende 
referentiekaders waar men reeds mee vertrouwd is. Digitale fotografie wordt bijvoorbeeld 
beoordeeld op basis van het vertrouwde referentiekader van klassieke fotografie. Ook de 
adoptie van een PVR zal al heel wat moeilijker zijn wanneer men niet een zekere ervaring 
met videorecorder of DVD-speler/recorder heeft. Adoptie of aanvaarding van nieuwe 
technologieën gaat sneller wanneer de adopter kan terugvallen op ‘bekende’ 
referentiekaders of enige vorm van herkenbare link met bestaande technologieën (Fidler, 
1997: 15; Neuendorf, Atkin, Jeffres, 1998: 83; Schuster, 1998: 12; LaRose, Atkin, 1992: 415); 
of wanneer de innovatie compatibel is met reeds bestaande ervaringen. Omdat de 
compatibiliteit met ervaringen veronderstelt dat de innovatie of analoge producten reeds 
bestaan, gaat de determinant moeilijk op voor radicale innovaties en prior-to-launch 
toepassingen. Waarmee het ook een minder relevante determinant is in het licht van onze 
afgebakende focus. 'Ervaringen’ veronderstellen ook een ‘gebruik’ van de innovatie (Leijten, 
2001: 148; Karahanna-Evaristo, 1995: 1328), waarmee we opniew op het gebruiks-terrein 
zitten en buiten de grenzen van de adoptiebeslissingsfocus. Toch wensen in verband met dit 
gebruik nog kort één compatibiliteitsdimensie aanhalen. Op een Mudia-Workshop in het 
Europees Parlement benadrukte Robert Picard (2002) ook een minder belicht aspect van de 
compatibiliteitsdeterminant, nl. tijdsbesteding. Om tot een succesvolle introductie van ICT-
innovaties te komen is het volgens Picard (2002) ook belangrijk dat ‘media use is compatible 
with the time from which it is taken’. In de huidige samenleving is tijd een schaars goed 
geworden en zijn er verschillende dagdagelijkse activiteiten die ‘strijden’ om de beschikbare 
‘personal time’. Als je de 24 beschikbare uren per dag verdeelt, kunnen we ruwweg stellen 
dat 1/3 naar slapen gaat, 1/3 naar werk of school, en 1/3 naar ‘personal time’. Deze ‘personal 
time’ moet dan ook nog eens worden onderverdeeld in tijd om te eten, tijd om naar 
werk/school te reizen, tijd voor het huishouden; waardoor er voor de echte vrije tijd of 
‘leisure time’ niet zo veel meer overschiet. De adoptie van nieuwe technologieën vereist nu 
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eenmaal ook dat er tijd beschikbaar is om die media/technologieën te gebruiken. Het is dus 
belangrijk voor de aanvaarding dat innovaties te verenigen vallen met de bestaande 
tijdsbesteding. Ofwel moet er dus nog tijd over zijn om die innovatie te gebruiken; ofwel 
moet die tijd van ergens anders komen en komt het innovatie-gebruik in de plaats van iets 
anders (hiervoor moet dan duidelijk relatief voordeel en gebruiksgemak worden 
aangetoond). 
 
Samen kunnen we deze niveaus als de compatibiliteit met een bepaalde levensstijl of lifestyle 
compatibiliteit beschouwen. Ieder heeft zijn eigen typische levensstijl met zijn eigen waarden 
en normen, zijn eigen tijdsbesteding en met zijn eigen historiek van ervaringen met en 
behoeften naar informatie- en communicatietechnologieën. Nieuwe technologieën passen 
dan voor ieder individu apart, in betere of mindere mate bij zijn/haar levensstijl. 
 
Deze lifestyle compatibiliteit moet ook onderscheiden worden van wat we de dimensie van 
technische compatibiliteit noemen. Deze staat voor de compatibiliteit van de innovatie met 
de technologieën die men reeds in zijn bezit heeft en gebruikt. Het is dan ook logisch dat 
men sneller tot adoptie van een nieuwe technologie (bv. digitale camera) zal overgaan, 
wanneer deze compatibel is met de technologieën die men reeds in zijn bezit heeft (bv. pc als 
opslagmedium, en DVD als afspeeltechnologie); en dat men minder snel tot adoptie zal 
overgaan wanneer men niet zeker is van de compatibiliteit van die technologie (bv. flat tv 
wanneer die niet HD-ready is en niet compatibel met de nieuwe DVD-standaarden). 
Boumans (1996: 27) wijst in dit verband bijvoorbeeld op de DVD-technologie die zijn snelle 
opmars onder meer te danken heeft aan de technische compatibiliteit met bestaande CD-
Rom, CD-I, 3DO of VideoDisc-formats. Ook de iPod startte zijn hoge vlucht pas toen die 
compatibel werd met Microsoft (de eerste iPod-versie van 2001 was enkel met Mac 
compatibel) (Ballegeer, 2006-01-14). Shahin, Heinonen en Terzis (2002: 11) wezen op het 
gebrek aan compatibiliteit met normale websites als een reden voor het falen van WAP. In 
het huidige multimediale convergentietijdperk – waarin alles-in-één-toestellen in 
toenemende mate succes kennen- en tijdperk van vervagende lagenmodellen (cf. supra) 
wordt deze compatibiliteit alsmaar belangrijker. In de compatibiliteitsdefinitie van Rogers en 
co (cf. supra) ontbreekt deze dimensie op het eerste zicht. Toch wijst men vanuit het 
diffusionisme onrechtstreeks op zijn bestaan, onder de vorm van de ‘technology cluster’-
hypothese (cf. supra) (Rogers, 2003: 249-250).  
 
In grote lijnen onderscheiden we voor de compatibiliteitsdeterminant dus twee grote 
dimensies: lifestyle-compatibiliteit en technische compatibiliteit. De eerste dimensie slaat op 
de mate waarin de nieuwe innovatie bij de huidige manier van leven past, in termen van 
normen, waarden, ervaringen en behoeften; en de tweede dimensie slaat op de mate waarin 
de innovatie compatibel is met de technologieën die men reeds in zijn bezit heeft en 
gebruikt. In de praktijk wordt echter zelden een duidelijk onderscheid tussen beide gemaakt. 
Eén van de weinige studies waarin deze twee compatibiliteitsdeterminanten apart werden 
beschouwd en ook significant werden bevonden, was de EURESCOM-studie (1999-2000) 
naar het adoptiepotentieel van nieuwe breedbanddiensten (via gsm en internet) (n: 9079 + 
36 focusgroepen, in 9 EU-landen) (Heres, Mante-Meijer, Pires, 2002: 65; Mante-Meijer, Ling, 
2001). ‘Technische compatibiliteit’ werd er geoperationaliseerd als de compatbiliteit met de 
technische vereisten van de innovatie en met de technologie die de gebruiker reeds in zijn 
bezit heeft (Heres, Mante-Meijer, Ling, 2002: 65). ‘Lifestyle Compatibiliteit’ sloeg logischerwijs 
op de compatibiliteit met de levensstijl en waardenpatronen. Ook in de schaal van Moore en 
Benbasat (1991: 95) (cf. infra) wordt het onderscheid tussen lifestyle- en technische 
compatibiliteit gemaakt. Compatibiliteit wordt daarbij geoperationaliseerd aan de hand van 
vijf items, waarvan het derde een duidelijke operationalisering van technische compatibiliteit 
is, en de andere vier van lifestyle compatibiliteit:  
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1. Using ………is compatible with all aspects of my work 
2. Using ………is completely compatible with my current situation 
3. Using……… is completely compatible with my current computer 
4. I think that using ………fits well the way I like to work 
5. Using ………fits into my work style 

 
In andere studies was de operationalisering louter op de lifestylecompatibiliteit gericht. Een 
voorbeeld daarvan is de studie van Chen, Gillenson en Cherrel (2002: 716-717) naar de 
adoptie van ‘virtual stores’:  
 
1. Using … is compatible with most aspects of my shopping or seeking product 

information 
2. Using … fits my lifestyle 
3. Using … fits well with the way I like to shop or seek product information 
 
Ondanks het duidelijke onderscheid tussen de twee dimensies, geldt voor beiden wel 
duidelijk dezelfde assumptie. Omdat zowel lifestyle als technische compatibiliteit een 
gevoelige vermindering van de onzekerheid impliceert, wordt van een positief verband met 
adoptie-intentie en innovativiteit of adoptiesnelheid uitgegaan (Rogers, 2003: 240; Green, 
2002: 34; Lee, Baek, 2001: 3-4; Holak, Lehmann, Sultan, 1987: 245; Ostlund, 1974: 24).  
 
Naast de reeds aangehaalde Eurescom-studie rond de adoptie van breedbanddiensten 
(Heres, Mante-Meijer, Pires, 2002: 65; Mante-Meijer, Ling, 2001); werd deze assumptie ook in 
diverse andere studies bevestigd (Dholakia, 1996: 81 (VOD-diensten); Al-Gahtani, King, 1999: 
289; Lee, Baek, 2001: 5; Plouffe, Vandenbosch, Hulland, 2001: 79-80 (elektronische 
betaalsystemen); Chen, Gillenson, Cherrel, 2002: 708; Heres, Mante-Meijer, Pires, 2002: 63 
(mobiele telefonie), Eastin, 2002: 253). Anderen (Lin, 1998: 97) bekwamen dan weer 
resultaten die inconsistent zijn met deze assumptie.  
 
 
Complexiteit 
 

aarmate men iets moeilijker vindt (zowel qua installatie, gebruik of begrip), voelt men 
zich daar minder toe aangetrokken, en is men ook minder geneigd dat aan te schaffen. 

De weinig gebruiksvriendelijke interfaces worden als één van de redenen voor het falen van 
WAP aangehaald (Shahin, Heinonen, Terzis, 2002: 11). In het geval van Linux wordt ‘the lack 
of ease-of-use’ (intallatie) aangehaald als reden voor de relatieve trage adoptie (Sameer, 
1999: 35). Telenet gooit sedert 2003 zijn ‘installateur aan huis’ (installatie + configuratie mail) 
in de strijd om de gebruiker van het nodige installatiegemak te verzekeren; en bij Philips trekt 
men sedert 2004 resoluut de kaart van de gebruiksvriendelijkheid en de minimale 
complexiteit. De slogan veranderde van ‘Let’s make things better’ naar ‘Sense and Simplicity’, 
en topman Kleisterlee verwoordt het als volgt: ‘Philips kan geen knoppen meer zien ... We 
kennen allemaal de video waarvan de klok blijft knipperen omdat niemand ze ingesteld krijgt. 
Alleen gaan we nu iets aan die dingen doen.’ (Meeus, 2005-09-24: 3). Ook binnen het 
DLNA56 geldt het devies dat er absoluut vermeden moet worden klanten lastig te vallen met 
installatieprocedures, onbegrijpelijke foutmeldingen of andere technolast (Vandormael, 
2004-07-14: 58).  
 
Net als relatief voordeel en compatibiliteit is ook de ‘gepercipieerde complexiteit’ één van die 
variabelen die traditioneel in zowat alle determinantenmodellen en -literatuur aan bod komt 
(Lin, 2003: 354; Trujilo, 2003; Bouwman et al., 2002: 20; Servaes, Heinderyckx, 2002: 105; 
Chen, Gillenson, Cherrel, 2002: 708; Plouffe, Vandenbosch, Hulland, 2001: 68; Lee, Baek, 
                                                      
56 Digital Living Network Alliance, samenwerkingsverband van ondertussen meer dan 140 spelers uit de pc-
wereld, consumentenelectronica en telecom, onder impuls van Sony en Intel (2004), met de bedoeling tot een 
vruchtbare samenwerking te komen inzake het ‘digitale huis’. 

N 
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2001: 1; Wei, 2001: 702; Busselle et al., 1999: 48; Dowling, 1999: 112; Sameer, 1999: 30; 
Frambach, Hillebrand, 1994: 38; Parker, 1994; Holak, Lehmann, 1987: 245). Zeker voor ‘risky 
innovations’ zoals ICT-innovaties is het één van de belangrijkste determinanten (Dearing et al, 
1994, in Eastin, 2002: 252). In diffusionistische hoek volgt men daarbij de omschrijving van 
Rogers (2003: 257, 266) die ‘gepercipieerde complexiteit’ omschreef als ‘the degree to which 
an innovation is perceived as relatively difficult to understand and use’ (Rogers, 2003: 266). 
Vanuit de sociale psychologie heeft men het over de ‘Perceived Ease of Use (PEOU)’ (Davis, 
1989: 340; Plouffe, Vandenbosch, Hulland, 2001: 68; Dishaw, 1999: 17; Chang, Cheung, 
2001: 5; Lee, Baek, 2001: 3; Jeong, Lambert, 2001: 132; Lau, Yen, Chau, 2001: 60; Fishbein, 
Ajzen, 1975; Ajzen, 1985, 1991) of ‘the degree to which a person believes that using a 
particular system would be free from physical and mental efforts’ (Davis, 1989: 320; Morris, 
Dillon, 1997: 60; Karahanna, Straub, Chervany, 1999: 188; Chen, Gillenson, Cherrel, 2002: 
708). Achter de diffusionistische definiëring steekt de assumptie van een negatieve correlatie 
met innovativiteit en adoptie-intentie; tegenover de assumptie van een positieve correlatie 
met gebruiksvriendelijkheid in de sociaalpsychologische definiëring.  
 
Complexiteit en gebruiksvriendelijkheid zijn dus twee zijden van dezelfde medaille. Bij de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën wordt deze gebruiksvriendelijkheid alvast hoog in 
het vaandel gedragen. Denken we maar aan de DTV-applicaties en set-top-boxen die ‘granny 
proof’ moeten zijn. Mensen houden gewoon niet van ingewikkelde, complexe producten 
(Chan-Olmsted, Gershon, 2001: 293). Denken we maar aan het programmeren van een VCR 
of het leren werken met een pc; of een vuistregel voor websitebouwers dat er slechts ‘x’ 
aantal ‘mouse clicks’ nodig mogen zijn om bij alle informatie te geraken. Zonder iets aan het 
mysterie rond de ‘nieuwheid’ van een nieuwe technologie af te doen, komt het er bij de 
introductie van nieuwe ICT op aan de adoptie niet al te complex te maken en ook zo te laten 
overkomen (Lin, 1998: 97, Pavlik, 1996: 243-244, Samuelsson, 1996: 24-25, Brouwer-Jansse 
(1996: 149, Miles, Cawson en Haddon, 1992: 71). 

 
Sommigen hebben het liever over ‘Perceived Convenience’ (Eastin, 2002: 251), ’Comfort 
Level’ (Parasuraman, Colby, 2001; Rockbridge Associates, 2004b) of ‘Perceived difficulty’ (Kai-
Ming, Enderwick (2000: 267), wat zij omschrijven als de mate waarin men een technologie 
als ingewikkeld en complex percipieert, door nieuwe technologieën overdonderd wordt, en 
de mate van controle die men wel of niet denkt te hebben over de technologie57. Net zoals 
de negatieve diffusionistische complexiteitsformulering is dit illustratief voor de ‘angst’ die de 
complexiteitsdeterminant vaak omvat. Boiarsky (1997: 116) onderscheidt een drietal 
dimensies in deze angst: wanneer iemand de innovatie als complex percipieert, wordt hij 
overvallen door (1) de angst om ‘stom’ over te komen of (2) de angst om de technologie te 
beschadigen en (3) de angst om werk te verliezen omdat men niet met de technologie 
(computer) kan werken. Ook Dejonghe (2002: 119) heeft het over een soort van 
‘klaviervrees’ of het niet vertrouwd zijn met aanraakschermen en menustructuren, die voor 
heel wat mensen belemmerend werkt op de adoptie van technologieën. Denken we maar 
aan de mensen in onze eigen omgeving die moeite hebben met gsm, computer of 
geldautomaten. Higgins en Shanklin (1992) waarschuwen er in dit verband verband dan ook 
voor dat ‘Technological sophistication of the products is often ahead of the technological 
sophistication of the people who are meant to use them’. Supply- en demand-side 
ontwikkelen zich in de huidige samenleving vaak aan verschillende snelheden, en de 
onzekerheid waarmee potentiële adopters geconfronteerd worden, beïnvloedt de vraag en 
de aanvaardingssnelheid. Eén van de vier types angsten of onzekerheid die bovenstaande 
auteurs hierbij onderscheiden is ‘Fear of technical complexity’, of een afkeer voor de 
technologie op zich, omdat men de technologie niet begrijpt en men (denkt dat men) er toch 

                                                      
57 Hiermee is meteen ook het verband met een andere determinant, nl. ‘controle’ gelegd. Het is evident dat die 
gepercipieerde controle ook groter zal zijn naarmate de gepercipieerde complexiteit lager is. Maar deze relatie is 
niet alleen unidirectioneel. Igbaria en Iivari (1995: 588) stelden bijvoorbeeld een direct effect van ‘self-efficacy’ op 
PEOU vast, en volgens Boiarsky (1997: 116) is deze complexiteitsangst ook een gevolg van deze controle enerzijds 
en kennis anderzijds. 
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niet mee kan werken (Higgins, Shanklin, 1992: 7). Deze complexiteitsdrempel zou zich 
volgens hen vooral manifesteren bij de ouderen en lager opgeleiden, die zich meestal meer 
in het achterste deel van de adoptiecurve bevinden. 
 
Met dit laatste is meteen ook de assumptie aangereikt dat adoptie trager zal verlopen of 
adoptie-intentie lager zal zijn, naarmate de innovatie als complexer te begrijpen en gebruiken 
gepercipieerd wordt. Tussen (gepercipieerde) complexiteit enerzijds en innovativiteit en 
adoptie(intentie) anderzijds, wordt met andere woorden een negatieve relatie verondersteld 
(Rogers, 2003: 257; Trujilo, 2003: 2; Brown et al., 2003: 384; Eastin, 2002: 254; Shih, 
Venkatesh, 2002: 8; Green, 2002: 34; Lee, Baek, 2001: 3-4; Venkatesh, 1999; Sameer, 1999: 
20; Shuster, 1998: 12; Venkatesh, Davis, 1996; Easingwood, Lunn, 1992: 74; Ostlund, 1974: 
24). Met complexiteit gaat het dus duidelijk om een adoptiedrempel in plaats van een 
drijfveer. Voor de eerste adoptersegmenten wordt deze complexiteit niet zo’n belangrijke 
determinant geacht, maar des te meer voor de latere, minder innovatieve 
adoptersegmenten.  
  
In heel wat studies wordt deze veronderstelde negatieve relatie tussen complexiteit en 
adoptie(intentie) duidelijk bevestigd (Choi et al., 2003; Chang, Cheung, 2001: 3; Lau, Yen, 
Chau, 2001: 63; Karahanna, Straub, Chervany, 1999: 187-189; Busselle et al., 1999: 45). 
Onder meer op de adoptie-intentie voor gsm en internet (Heres, Mante-Meijer, Pires, 2002: 
65; Mante-Meijer, Ling, 2001: 10; Wei, 2001: 705); PDA’s (deCURSOR371, 2003-07-12: 8) en 
telefonisch bankieren (Punie, 2001: 273) bleek de complexiteitsperceptie zijn impact niet 
gemist te hebben. Toch zijn er ook in toenemende mate studies die resultaten opleveren die 
inconsistent zijn met de complexiteitsassumptie. In tegenstelling tot de assumptie met 
betrekking tot die andere centrale determinant (PU) in het TAM, gebeurt de bevestiging voor 
PEOU veel minder consistent in de TAM-gebaseerde studies (Taylor, Todd, 1995b: 148-149; 
Venkatesh, Davis, 2000: 187; Adams, Nelson, Todd, 1992: 243). In de eerste studie die Taylor 
en Todd (1995) voerden ter validatie van hun DTPB-model, kwamen ze onder meer tot het 
verrassende resultaat van een positieve correlatie tussen complexiteit en attitude. Hoe 
moeilijker en complexer een VCR-Plus met andere woorden voor iemand is, hoe positiever de 
attitude van die persoon ten opzichte van VCR-Plus. Een mogelijke verklaring hiervoor is de 
positieve complexiteit-kwaliteit-verhouding (‘complexe technologieën zullen wel van goede 
kwaliteit zijn’) (Taylor, Todd, 1995: 149). In hun onderzoek naar de determinanten voor 
adoptie en gebruik van softwarepakketten stelden Adams, Nelson en Todd (1992: 43) vast 
dat de assumptie niet automatisch te veralgemenen is voor verschillende producten. Daar 
waar het geen belangrijke determinant voor Lotus123 was, was dat wel het geval voor 
HardvardGraphics en WordPerfect. Verder vonden ook Busselle et al. (1999: 55) (internet), 
Lin (1998: 104) (pc), Plouffe, Vandenbosch en Hulland (2001: 79-80) (elektronisch 
betaalsysteem) of meer algemeen ook Lee en Baek (2001: 5) en Chang en Cheung (2001: 9) 
geen bevestiging voor de complexiteitsassumptie. Zelfs Rogers (2003: 257) gaf te kennen dat 
de onderzoeksbevindingen de complexiteitsassumptie niet altijd even goed bevestigen.  
 
Veel van deze studies (Chen, Gillenson, Cherrel, 2002; Morris, Dillon, 1997; Segars, Grover, 
1993; Adams, Nelson, Todd, 1992) baseerden zich voor de operationalisering van deze 
complexiteitsdeterminant op het werk van Davis (1989: 320, 340) en Moore en Benbasat 
(1991: 216). In het kader van het TAM operationaliseerde hij het PEOU-construct aan de 
hand van de volgende zes items:  
 
1. Learning to operate …. would be easy for me 
2. My interaction with … would be clear and understandable 
3. It would be easy for me to become skillful at using …. 
4. I would find … easy to me (easy to use) 
5. I would find it easy to get … to do what I want it to do 
6. I would find … to be flexible to interact with 
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Net zoals voor de PU-schaal het geval was, konden niet alle studies de kwaliteit van de schaal 
even goed en consistent beamen. Adam, Nelson en Todd (1992: 229) stuurden bijvoorbeeld 
aan op een eliminatie van het zesde item (flexible to interact with), omwille van een povere, 
en soms zelfs negatieve correlatie met de rest van schaalitems. Ook de eliminatie van het 
derde item (easy to become skilful) zou de betrouwbaarheid van de schaal gevoelig 
verhogen volgens hen. Segars en Grover (1993: 522-524) stelden op basis van dezelfde data 
voor om de operationalisering van het PEOU-construct te beperken tot de items 1, 3 en 4; 
terwijl Chen, Gillenson en Cherrel (2002: 716-717) dan weer tot de conclusie kwamen dat 
enkel de items 2, 3, 5 en 6 significante predictoren zijn voor de adoptie(intentie) (voor ‘virtual 
stores’). 
 
Ook de schaal van Moore en Benbasat (1991) beroept zich op zes items om complexiteit te 
operationaliseren en te meten (Moore, Benbassat, 1991: 216, via Sameer, 1999: 48):  
 
1. I believe that ……… is cumbersome to use 
2. My using ……… requires a lot of mental effort 
3. Using ……… is often frustrating 
4. I believe that it is easy to get ……… to do what I want it to do 
5. Overall, I believe that ………is easy to use 
6. Learning to operate ……… is easy for me 
 
Andere voorbeelden van operationaliseringen van de complexiteitsdeterminant zijn die van 
Wei (2001: 707-709) en Busselle et al. (1999: 51). In studies naar respectievelijk de adoptie-
intentie voor gsm’s en internet werd complexiteit geoperationaliseerd in drie items: 
 

Wei (2001) Busselle et al. (1999) 
1. you don’t know how to use one 
2. cell phone services are confusing 
3. not many models to choose one 

1. it is intimidating to learn internet use 
2. it is frustrating to learn internet use 
3. it is difficult to learn internet use 

 
 
Trialability of ‘Probeerbaarheid’ 
 

et ‘trialability’ of ‘probeerheid’ gaat het om de positieve impact op de adoptiebeslissing 
van het ‘even kunnen uitproberen’ of ‘het kunnen testen’ van de innovatie. Eerder 

haalden we reeds aan dat de mens een soort van ‘natuurlijke weerstand’ ervaart ten opzichte 
van het onbekende of het nieuwe. Enige vorm van trial - hoe beperkt die ook moge zijn - kan 
dan helpen om die weerstand of onzekerheid te reduceren (Heiman, Muller, 1996: 422; 
Rogers, 2003: 265), en de familariteit met de innovatie te verhogen (Sameer, 1999: 36). 
Trialability hoeft echter niet noodzakelijk in de vorm van een werkelijke ‘fysische trial’ van de 
innovatie geïnterpreteerd te worden. Ook een minder tastbare vorm, ‘vicarious trial’, is 
mogelijk.  
 
Op het eerste zicht heeft Rogers (2003: 265) het bij zijn beschrijving van deze trialability-
determinant louter over de ‘fysische’ trial: ‘the degree to which an innovation may be 
experimented with on a limited basis’ (Rogers, 2003: 266). Een omschrijving die - letterlijk of 
met kleine aanpassingen - door velen werd overgenomen (Choi et al., 2003: 169; Karahanna, 
Straub, Chervany, 1999: 188; Choi et al., 2003: 168; Heres, Mante-Meijer, Pires, 2002: 57; 
Dowling, 1999: 112; Trujilo, 2003; Plouffe, Vandenbosch, Hulland, 2001: 68; Bouwman, et al., 
2002: 20; Frambach, Hillebrand, 1994: 38). Choi et al. (2003: 169) hadden het dan 
bijvoorbeeld over ‘the degree of possible trial within limited range before a person decides to 
accept the corresponding innovation’. Anderen beperken zich evenzeer tot een definiëring 
van ‘trialability’ in zijn fysieke of tastbare vorm van uitproberen, maar hebben het liever over 
‘divisibility’ (Holak, Lehmann, 1990: 61; Parker, 1994; Meijer, Samuels, Terpstra, 2002: 2; 

M 



Diffusie van ICT-innovaties : accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 
 

 
Deel 4 : Inzicht via segmentatie en forecasting 

86 

Crawford, Di Benedetto, 2000: 367; Easingwood, Lunn, 1992: 74-75; Plouffe, Vandenbosch, 
Hulland, 2001: 68; Lin, 2003: 354).  
 
In elk van deze gevallen gaat het duidelijk om de fysieke of tastbare vorm van het effectief 
kunnen uitproberen van de innovatie vooraleer tot een adoptiebeslissing over te gaan. De 
assumptie is dat trialability (tegen een lage kost (Green, 2002: 34)) een positief 
determinerende impact heeft op de adoptiebeslissing en de adoptiesnelheid (Rogers, 2003: 
258). Naarmate de trialability-mogelijkheden groter zijn, wordt ook de adoptiekans groter 
(Brown et al., 2003: 384; Trujilo, 2003: 2; Sameer, 1999: 21). Vooral voor de eerste 
adoptersegmenten (innovators, early adopters) wordt deze ‘trialability’ verondersteld een 
belangrijke determinant te zijn (Rogers, 2003: 258; Frambach, Hillebrand, 1994: 38).  
 
Naar de praktijk toe vertaalt dit zich in introductiestrategieën waarbij in toenemende mate 
belang wordt gehecht aan productdemonstraties. Denken we maar aan de DTV-demo’s in 
de Belgacom- en Telenetverkooppunten. In de recente marketingstrategieën (2002/2003) 
voor de nieuwe spelconsoles stellen we vast dat Sony demonstratietoestellen plaatste in alle 
Kinepoliscomplexen; dat Nintendo hardcore-gamers en winkelpersoneel via on-line-
nieuwsbrieven uitnodigt op de CubeClub events waar zij de consoles en spelletjes kunnen 
uitproberen; en dat Microsoft de pre-launch van zijn X-box dan weer startte met een 
‘experience tour’ waarbij trials werden aangeboden in shopping centra, discotheken, etc… 
(Verdonck, 2002: 4-5). Ook technologiebeurzen als ‘CeBIT’ of ‘MediaPlanet’ hebben voor een 
groot deel de bedoeling de consument een beperkte vorm van trial aan te bieden, en 
hem/haar warm te maken voor adoptie. 
 
Dat deze (fysische) trialability vooral van belang is in het begin van het diffusieproces, op het 
moment dat het merendeel van de markt nog niet vertrouwd is met de technologie, blijkt 
onder meer uit de overtuiging van computerproducent Dell. Voor de distributie van zijn 
computers naar de residentiële markt toe, blijft Dell immers bij de directe verkoopskanalen 
van catalogi, website en dag- en weekbladen zweren (waarbij trial dus niet mogelijk is). Op 
de vraag of consumenten computers –toch high-involvement-producten- niet eerst eens 
willen zien vooraleer die aan te schaffen, is Frank Bitoun (algemeen directeur Dell België), 
zeker van zijn stuk. Voor de eerste aankoop is het volgens hem inderdaad zo dat men het 
product gezien moet hebben, zelfs aangeraakt hebben, en er een hele reeks vragen over 
gesteld kunnen hebben, vooraleer men tot adoptie overgaat. Bij een tweede aankoop ligt 
dat volgens hem al heel anders. Men kent het product, en men weet doorgaans genoeg als 
men de technische specificaties op papier ziet. Vanaf een tweede cyclus vormt een aankoop 
via catalogus en website volgens Bitoun doorgaans niet zo’n drempel meer (RMe, 2004-02-
23: 16). Trialability is met andere woorden een determinant die vooral van doorslaggevende 
aard is bij een eerste generatie of cyclus van producten. Van zodra de markt vertrouwd is met 
de technologie, is trialability niet zo’n belangrijke determinant meer. Bitoun verwijst hierbij 
ook naar de aankoop van een tweede mobiele telefoon. Daar waar men voor zijn eerste 
mobiele telefoontoestel nog heel wat onzekerder was, en veel behoefte had aan vragen 
stellen, uitleg en uitproberen, gaat men voor een tweede toestel al heel wat makkelijker tot 
aanschaf over (RMe, 2004-02-23). 
 
Totnogtoe hadden we het louter over ‘trialability’ in zijn fysische vorm. Deze moet echter ook 
onderscheiden worden van ‘vicarious trial’. In zijn traditionele, ‘fysische’ vorm wordt er 
immers van uitgegaan dat trialability belangrijker is voor de eerste adoptersegmenten (earlier 
adopters), omdat zij geen voorbeelden of precedenten hebben waaraan zij zich kunnen 
spiegelen (Rogers, 2003: 258). Latere adopters daarentegen, kunnen zich wel al gaan 
spiegelen aan de earlier adopters. Latere adopters kunnen naar de earlier adopters kijken om 
te zien hoe de innovatie werkt, of ze effectief nuttige toepassingen heeft, of ze betrouwbaar 
is, etc... Ook zonder de innovatie ‘fysisch’ te hebben uitgeprobeerd, maar louter door ‘te 
kijken’ naar anderen, kan de onzekerheid ten aanzien van een innovatie gereduceerd 
worden, en kan ook deze vorm van niet-tastbare trialability een positief determinerende 
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invloed op adoptiebeslissingen hebben. Men heeft het dan over ‘vicarious trial’ of 
‘psychological trial’ (Karahanna, Straub, Chervanyn, 1999: 190); waarvoor dezelfde assumptie 
geldt als voor de andere vorm van trialability. Trialability hoeft dus niet steeds om een echt 
tastbaar en fysisch/materieel uitproberen te gaan. Ook louter het zien van de werking van 
een innovatie (bij anderen) kan al stimulerend werken.  
 
Dat trialability meestal in zijn fysische vorm geconcipieerd wordt, blijkt ook uit de 
operationalisering van de determinant. Moore en Benbasat (1991: 216-217, Sameer, 1999: 
49; Plouffe, Vandenbosch, Hulland, 2001: 79) deden dat aan de hand van de volgend vijf 
items: 
1. I have had a great deal of opportunity to try various ……… applications 
2. I know where I can go to satisfactorily try out various uses of ……… 
3. ………was available to me to adequately test run various applications 
4. Before deciding to use any ……… applications, I was able to properly try them out 
5. I am able to experiment with ……… as necessary 
 
In hun studie naar adoptie-intentie voor iTV operationaliseerden Choi et al. (2003: 168) 
trialability in een drietal items:  
 
1. I will be able to experience interactive tv in advance through other media 
2. I will be able to test interactive tv sufficiently before deciding to purchase it 
3. When I try out interactive tv service, I will be able to use it enough to know what I can 

do with it 
 
Ongeacht de operationalisering of het al dan niet onderscheiden van een fysische en 
vicarious trialability; werd de veronderstelde positieve impact van trialability op adoptie 
geregeld bevestigd (Klein, Karger, Sinclair, 2004; Heiman, Muller, 1996; Lowrey, 1991). Onder 
meer in het Britse ‘Go Digital’-project, waarbij een testmarkt van 300 huishoudens werd 
opgezet voor digitale televisie, bleek de positieve impact van trial op de adoptiebeslissing. 
Maar liefst 93% van de mensen die vooraf als ‘rejectors’ werden geclassificeerd bleek een 
positievere attitude te krijgen ten aanzien van digitale televisie door aan het onderzoek mee 
te werken en de set-top-box en digitale televisie in werkelijkheid te kunnen uitproberen 
(Klein, Karger, Sinclair, 2004: 17). Ook Heiman en Muller (1996: 422; 427) vonden een 
duidelijke bevestiging van de positieve impact van productdemonstraties voor een brede 
waaier van producten (waaronder pc’s).  

 
In heel wat van de studies waarin trialability als adoptiedeterminant getest werd, kon men 
echter geen bevestiging vinden voor het veronderstelde positieve verband tussen trialability 
en innovativiteit en adoptie(-intentie) (Chen, Gillenson, Cherrel, 2002; Lin, 1998, Plouffe, 
Vandenbosch, Hulland, 2001; Karahanna, Straub, Chervany, 1999). Onder meer Chen, 
Gillenson en Cherrel (2002: 708) wijzen op deze inconsistentie op basis van een meta-analyse 
van determinanten in diffusiestudies. En ook Lin (1998: 97) stelde in een studie rond pc-
diffusie vast dat trialability geen significante determinant was; net zoals Plouffe, 
Vandenbosch en Hulland (2001: 79-80) de impact van trialability op adoptie-intentie niet 
consistent konden bevestigen voor elektronische betaalsystemen.  
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Observeerbaarheid, Communiceerbaarheid 
 

bservability’ is de vijfde determinerende innovatiekarakteristiek die vanuit het 
diffusionisme naar voor werd geschoven. Rogers heeft het daarmee over de mate 

waarin de resultaten van (het gebruik van) een innovatie zichtbaar zijn voor anderen 
(Rogers, 2003: 265; 1995: 244): ‘Observability is the degree to which the results of an 
innovation are visibile to others’ (Rogers, 2003: 266). De ene innovatie zal immers al 
makkelijker zichtbaar zijn voor anderen, of beter communiceerbaar/toonbaar zijn aan 
anderen dan andere innovaties (Ibid.: 258). Een i-Pod of gsm is bijvoorbeeld veel 
‘zichtbaarder’ dan bepaalde andere innovaties.  

 
In principe gaat het met ‘observability’ over de mate waarin men kan ‘uitpakken’ met de 
adoptie van een innovatie, en men aan anderen kan tonen dat men zich een bepaalde 
innovatie heeft aangeschaft. Met de ‘perceived observability’ of gepercipieerde 
observeerheid hebben we het over de mate waarin men denkt dat het gebruik en de 
effecten van een innovatie zichtbaar zijn voor andere leden van het sociaal systeem 
(Bouwman et al., 2002: 20). Dejonghe en De Bens (2004: 66) wijzen er in verband met de 
gsm bijvoorbeeld op dat de snobgebruiker er in de beginperiode veel belang aan hechtte 
“gezien en gehoord” te  worden terwijl ze luidruchtig en uitvoerig hun belangrijkheid 
etaleerden.  
 
Velen namen de diffusionistische benaming en definitie van Rogers over (Lin, 2003: 354; 
Trujilo, 2003; Meijer, Samuels, Terpstra, 2002: 2; Karahanna, Straub, Chervany, 1999: 188; 
Sameer, 1999: 30; Parker, 1994; Hillenbrand, 1994: 38-39; Easingwood, Lunn, 1992: 74-75); 
maar sommigen hadden het liever over ‘result demonstrability’ (Choi et al., 2003: 168) of 
‘visibility’ (Heres, Mante-Meijer, Pires, 2002: 57). De meesten hebben het in één adem over 
‘visibility’ en ‘result demonstrability’, maar sommigen - zoals Karahanna, Straub en Chervany 
(1999: 188) - blijven een strikt onderscheid maken tussen beide. Visibility is voor hen ‘the 
degree to which the innovation is visible’, en Result Demonstrability ‘the degree to which the 
results of adopting/using the IT innovation are observable and communicable to others’. Ook 
Plouffe, Vandenbosch en Hulland (2001: 68) en Moore en Benbasat (1991) maakten in hun 
conceptuele determinantenmodel nog een duidelijk onderscheid tussen enerzijds ‘visibility’ 
en anderzijds ‘result demonstrability’. De invulling van deze observeerbaarheidsdeterminant 
kende bij sommigen met andere woorden een uitbreiding van de aanvankelijke 
‘zichtbaarheid’ naar ‘communiceerbaarheid’ van die visibiliteit.  
 
Ook uit de operationalisering blijkt dat het onderscheid tussen ‘visibility’ en ‘result 
demonstrability’ zelden gemaakt wordt. In hun onderzoek naar de adoptie-intentie voor iTV 
hadden Choi et al. (2003: 168) het bijvoorbeeld enkel over ‘result demonstrability’. Zij 
omschreven die als de mate waarin de adopter zicht kan krijgen op het uiteindelijke resultaat 
van zijn aanvaardings- of verwerpingsbeslissing, en die ook naar anderen toe kan 
communiceren; en operationaliseerden die aan de hand van de volgende twee items:   
 
- I will communicate with others about the strenghts and weaknesses of interactive tv 

service 
- After using interactive tv service, I will talk to others about the effect 
 
Moore en Benbassat (1991: 210; 216) maakten in hun schaal voor ‘observability’ wel de 
opsplitsing in de twee meer specifieke constructen visibility (geoperationaliseerd in 5 items) 
en result demonstrability (4 items). Voor de operationalisering van deze twee constructen in 
hun onderzoek naar de determinanten voor adoptie-intentie van een elektronisch 
betaalsysteem baseerden onder meer Plouffe, Vandenbosch en Hulland (2001: 68) zich op 
dit werk van Moore en Benbassat (1991: 216). ‘Result Demonstrability’ werd 
geoperationaliseerd aan de hand van de volgende drie items:  
 

‘O 
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1. ‘I would have no difficulty telling others about my experience using ………’ 
2. ‘I believe I could communicate to others the consequences of using ………’ 
3. ‘The impact of using ……… is apparent to me.’ 
 
‘Visibility’ werd geoperationaliseerd aan de hand van de volgende twee items: 
 
1. ‘In my community, I see many people using ………’ 
2. ‘………is not very visible in my community’ 

 
Ongeacht de precieze conceptualisering of het al dan niet onderscheiden van verschillende 
dimensies; gaat het met deze observeerbaarheidsdeterminant over de mate waarin de 
adoptie (en het gebruik) van een technologie zichtbaar is voor anderen uit de omgeving. 
Men gaat hierbij uit van de assumptie dat een duidelijke zichtbaarheid en 
communiceerbaarheid van de voordelen adoptie en diffusie stimuleert (Green, 2002: 34; 
Ostlund, 1974: 24). Innovaties met een hoge visibiliteit of met duidelijk zichtbare voordelen 
worden verondersteld sneller geadopteerd te worden (Rogers, 2003: 258; Sameer, 1999: 21; 
Shuster, 1998: 13; Frambach, Hillebrand, 1994: 38).  
 
Zowel voor het algemene observability-concept als voor de opsplitsing 
demonstrability/visibility; kende deze assumptie de nodige empirische bevestiging. 
Karahanna, Straub en Chervany (1999: 187-189) maakten bijvoorbeeld wel de opsplitsing 
tussen ‘visibility’ en ‘result demonstrability’, en vonden in hun onderzoek naar de adoptie-
intentie voor Windows 3.1. voor beiden een bevestiging van de impact op adoptie-intentie. 
Anderen hadden het slechts over één observability-dimensie, maar vonden evenzeer een 
bevestiging van het verband. In de EURESCOM-studie (1999-2000) naar het 
adoptiepotentieel van nieuwe breedbanddiensten (via gsm en internet) (n: 9079 + 36 
focusgroepen, in 9 EU-landen) bijvoorbeeld, werd de significante impact van de 
adoptiedeterminant ‘visibility’ bevestigd (Heres, Mante-Meijer, Pires, 2002: 65; Mante-Meijer, 
Ling, 2001). Choi et al. (2003) onderschreven dan weer de impact van ‘result 
demonstrability’. Ook voor het succes van de schotelantennes in het Verenigd Koninkrijk was 
de zichtbaarheid of observability één van de doorslaggevende adoptiedeterminanten 
(Easingwood, Lunn, 1992: 75). 
 
Niet alle studies bevestigden echter deze relatie. Lin (1998: 97) kon de impact bijvoorbeeld 
niet bevestigen in haar studie naar pc-diffusie, net zoals Chen, Gillenson en Cherrel (2002: 
708) dat niet konden doen in hun ruimere meta-analyse van determinanten in 
diffusiestudies.  
 
 
Gepercipieerd Risico, Onzekerheid en Betrouwbaarheid 
 

nnovaties houden voor elke consument een zeker niveau van onzekerheid, een zekere 
vorm van ‘angst’ of risico in (cf. supra) (Rogers, 2003; Ziamou, 2003: 365; Liebermann, 

Stashevsky, 2002: 292; Eastin, 2002: 251, 254; Venkatesh, 2000: 349; Higgins, Shanklin, 1992: 
6; Weisman, Kridel, 1990: 68; Gatignon, Robertson, 1989: 17, 26; Holak, Lehmann, Sultan, 
1987: 245; Metcalfe, 1986: 42; Kalish, 1985). Zeker in het geval van discontinue innovaties 
(Veryzer, 2003: 845; 1998: 144). Het gaat immers om nieuwe, onbekende zaken waar men 
niet (zo goed) mee vertrouwd is. De mate waarin deze risico’s of onzekerheden zich 
voordoen, variëren sterk van persoon tot persoon. Innovators en early adopters zijn 
doorgaans diegenen die met betrekking tot de specifieke innovatie het minste risico 
percipieerden of de minste onzekerheid ervaarden. De assumptie is dan ook duidelijk: 
naarmate het gepercipieerde risico groter is, is de adoptiekans kleiner, gaat men moeilijker tot 
een adoptiebeslissing over en verloopt de de diffusie trager (Brown et al., 2003: 384; Green, 
2002: 35; Higgins; Shanklin, 1992: 7; Gatignon, Robertson, 1989: 17; Ostlund, 1974: 24; 
Dickerson, Gentry, 1983: 225).  
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De meeste auteurs onderschrijven deze assumptie, en integreren deze determinant ook in 
hun onderzoeken en modellen. Over de invulling en operationalisering van deze risico- of 
onzekerheidsdeterminant bestaat er weinig consistentie. Op zich is ‘gepercipieerd risico’ of 
‘onzekerheid’ een te vaag containerbegrip om als determinant an sich te worden 
meegenomen. De gepercipieerde risico’s of onzekerheden kennen immers diverse dimensies 
(Green, 2002: 35; Dodgson, 2000: 99; Higgins, Shanklin, 1992: 7). In de meeste gevallen gaat 
het om de dimensies van financiële risico’s en sociale risico’s (Meijer, Samuels, Terpstra, 2002: 
2; Parker, 1994; Easingwood, Lunn, 1992: 75). In het eerste geval gaat het om de 
onzekerheid en het gepercipieerde risico met betrekking tot de te maken ‘monetaire’ 
investering of de ‘return on investment’-afweging die we reeds bij de ‘gepercipieerde 
kostprijs’ (relatief voordeel) aanhaalden. In het tweede geval gaat het om de onzekerheid of 
het risico dat de adoptie van de innovatie niet geaccepteerd wordt door de sociale omgeving 
van de adopter. Omdat deze twee voornaamste vormen van ‘gepercipieerd risico’ of 
onzekerheid reeds elders als aparte determinant worden behandeld (‘financieel risico’ als één 
van de dimensies van relatief voordeel (kost); en ‘sociaal risico’ als de determinant ‘sociale 
druk’ of subjectieve norm’) gaan we er hier niet dieper op in.  
 
Naast deze twee voornaamste risico-dimensies zijn er ook nog andere dimensies die met 
andere determinanten overlappen. Frambach en Hillebrand (1994: 38) onderscheiden zo 
bijvoorbeeld ook nog een ‘implementatierisico’ naast financiële en sociale risico’s. Daarmee 
doelen zij op de kosten die verbonden zijn aan het in gebruik stellen van de innovatie. Dat 
kan dan zowel om kosten gaan in termen van compatibiliteit met reeds bestaande 
infrastructuur, of om de tijd die men zal moeten investeren om met de innovatie te leren 
werken; maar dat overlapt dan met de reeds aangehaalde determinanten van technische 
compatibiliteit en complexiteit.  
 
Naast implementatie, sociale en financiële risico’s onderscheiden Frambach en Hillebrand 
(1994: 38) ook nog een vierde dimensie: nl. ‘prestatierisico’, ‘functioneel risico’ (Ram, Sheth, 
1989: 8) of de onzekerheid of de innovatie daadwerkelijk zo goed zal functioneren als de 
adopter dat verwacht op het moment van adoptie. Dodgson (2000: 99) heeft het over 
‘technological risks’, en ook anderen (Parasuraman, Colby, in Rockbridge Associates, 2004b; 
Eastin, 2002: 252; Dearing et al., 1994) halen deze dimensie van risico aan, vaak onder de 
benaming van ‘(gepercipieerde) betrouwbaarheid’, en benadrukken de impact in functie van 
de adoptie van ‘risky innovations’ zoals ICT. Naarmate innovaties als meer risicovol 
gepercipieerd worden, zal het in de introductiestrategie ook belangrijker zijn deze 
betrouwbaarheid meer te benadrukken. In de huidige convergentietrend, waarin we met 
almaar meer internet-gebaseerde technologieën en toepassingen geconfronteerd worden, 
speelt de gepercipieerde betrouwbaarheid, of meer specifiek zelfs de gepercipieerde 
veiligheid (ivm transacties) een niet te onderschatten en groeiende rol (Gibbs, Kraemer, 
Dedrick, 2003: 15). Typerend hiervoor is bijvoorbeeld een Amerikaanse studie die aangaf dat 
3 op de 5 Amerikaanse consumenten zich zorgen maakten omtrent de veiligheid op het 
internet, en daardoor minder online activiteiten gingen uitvoeren (Eastin, 2002: 254). 
 
In tegenstelling tot de andere risico-dimensies, overlapt deze ‘betrouwbaarheid’ of dit 
‘prestatierisico’ niet met andere determinanten. Daarom behandelen wij deze risico- of 
betrouwbaarheidsdimensie verder als een aparte productgerelateerde adoptiedeterminant. 
In een onderzoek naar de adoptie-intenties voor een op spraakherkenning-gebaseerde 
technologie operationaliseerde Ziamou dit risico aan de hand van de volgende twee items 
(9ptn-schalen):  
 
1. How likely do you think it is that the speech recognition technology used in this 

product will work as promised? 
2. How certain are you that the speech recognition technology used in this product will 

perform as described? 
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Naast deze belangrijkste vier vormen van risico’s (financieel, sociaal, implementatie, prestatie), 
worden af en toe ook nog andere risico’s in rekening gebracht. Zo hebben het Ram en Sheth 
(1989: 9) het over fysische en gezondheidsrisico’s (denken we maar aan de stralingsrisico’s 
die mensen er van weerhielden een gsm of laptop te adopteren; of de ‘iPod die gevaarlijk kan 
zijn voor het gehoor’ (Dupont, 2005-12-21: 8)), hebben Sabavala en Gautschi (1994: 31) het 
over kosten en risico’s op het vlak van de psyche en toegang; en hebben Mante-Meijer en 
Ling (2001: 2) het over ‘switching costs’.  
 
In het samenvattend determinantenmodel (cf. infra) zal blijken dat wij ‘gepercipieerd risico’ of 
‘gepercipieerde onzekerheid’ niet als aparte determinant meenemen, omdat de meeste risico-
dimensies met andere determinanten overlappen. Zo hebben we het eigenlijk over 
‘gepercipieerd sociaal risico’ wanneer we het over sociale druk en invloeden hebben; en over 
‘gepercipieerde kost’ als ‘gepercipieerd financieel risico’. Net zoals we dat voor deze ‘proxy’s’ 
konden vaststellen, blijkt ook uit onderzoek waarin deze risico-dimensies wel als aparte 
determinanten werden meegenomen, dat de assumptie van een negatieve correlatie niet 
consistent kan worden bevestigd (Higgins, Shanklin, 1992: 11). De enige risicodimensie die 
we wel als aparte en nieuwe determinant meenemen is ‘gepercipieerde’ betrouwbaarheid. 
 
 
Perceived ‘Enjoyment’ 
 

n hun ‘decomposed TPB-model’ beschouwden Venkatesh en Brown (2001: 74) ‘hedonic 
outcomes’ als een determinant voor de Attitude-component in het TPB-model. In hun 

studie naar pc-adoptie omschreven zij die als ‘the pleasure derived from PC use’ (in termen 
van enjoyment, fun, pleasure, games, ... ) (Venkatesh, Brown, 2001: 82). Daarmee doelde 
men op de ‘perceived enjoyment’ (Choi et al., 2003: 168; Chang, Cheung, 2001: 2; Randolph, 
1999: 738; Igbaria, Parasuraman, Baroudi, 1996: 128, 130: Mundorf, Westin, 1996) of het 
plezier dat men als gebruiker verwacht te ontlenen aan de consumptie of het gebruik van 
het product. Anderen hebben het over ‘perceived delight’ (Kwon, Chidambaram, 2000) of 
‘pleasantness’ (Mundorf, Westin, 1996: 162) of ‘anticipated satisfactions’ (Garramore, Harris, 
Pizante, 1986: 446-448). Ook in het ‘Book of Visions’ over de toekomst van draadloze 
netwerken stelde het WWRF of The Wireless World Research Forum (Pedersen, Methlie, 
2002: 4) dat ‘It will become more and more important how the users perceive the service and 
the emotional aspect and pleasure that the service creates and maintains.’  

 
De assumptie met betrekking tot de relatie met adoptie-intentie is die van een positieve 
impact (Venkatesh, Brown, 2001: 77; Pajo, 2000: 3). Wegens de consistente invulling van 
deze determinant in het beperkt aantal bronnen dat deze determinant aanhaalt, bestaat er 
ook over de operationalisering weinig onenigheid. In hun onderzoek naar de adoptie-
intentie voor iTV operationaliseerden Choi et al. (2003: 168) deze determinant als volgt: 

 
1. I will certainly enjoy interactive tv service 
2. Interactive tv service will relax my mind 
3. Interactive tv service will give me a good feeling 
 
In zijn studie naar adoptie-intentie voor web-based technologieën voor afstandsleren vond 
Pajo (2000: 5) bijvoorbeeld bevestiging voor de veronderstelde significant positieve impact 
op adoptie-intentie.  
 
 

I 
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4.3.2.1.2.2.2. Adopter-gebonden determinanten of persoonlijkheidskarakteristieken  
 

e toename van de kritiek op het diffusionisme omwille van zijn technologisch 
determinisme, deed ook de aandacht voor adoptiedeterminanten toenemen die minder 

direct aan de technologie en zijn karakteristieken gerelateerd waren. Dit vertaalde zich in een 
verdere decompositie van de persoonlijkheidskarakteristiek innovativiteit; en een uitbreiding 
van persoons- of adoptergebonden adoptiedeterminanten (voluntariness, self-efficacy, 
optimisme, sociale beïnvloeding, ...). In onderstaande paragrafen trachten we daar een 
overzicht van te geven.  
 
Net zoals er auteurs zijn die de voorkeur blijven geven aan de traditionele 
innovatiegebonden determinanten, zijn er ook auteurs die het eerder voor deze 
adoptergebonden determinanten hebben. Volgens Boiarsky (1997: 114) bijvoorbeeld, wordt 
het succes van een innovatie niet zozeer bepaald door de mogelijkheden of beperkingen van 
de technologie an sich, maar veeleer door de karakteristieken, mogelijkheden en 
beperkingen eigen aan de gebruiker of de adopter.  
 
 
Innovativiteit 
 

erder in deze scriptie wezen we reeds op het noodzakelijke onderscheid tussen 
‘innovativiteit in termen van gedrag of adoptiesnelheid’ en ‘innovativiteit als 

onafhankelijke persoonlijkheidskarakteristiek(en)’. We wezen ook reeds op de vele dimensies 
die binnen deze persoonlijkheidskarakteristiek onderscheiden worden: ‘venturesomeness’, 
‘novelty seeking’, ‘kosmopolitanisme’, ‘dogmatisme’, ‘opinion leadership’, ‘sociale mobiliteit’, 
‘involvement’, ‘information seeking’, ‘risicobereidheid’, ‘variety seeking’, ‘uniqueness seeking’, 
‘sensation seeking’, ... (cf. supra). Voor meer over deze dimensies, conceptualiseringen en 
operationaliseringen verwijzen naar de eerdere paragrafen over innovativiteit (4.3.2.1.2.1.).  
 
Naast de ‘grote’ innovativiteit als afhankelijke variabele, is ook het persoonlijkheidskenmerk 
innovativiteit duidelijk een multidimensioneel construct. Sommigen concretiseerden dit 
construct als ‘innate innovativeness’; anderen als ‘inherent innovativeness’ of ‘inherent 
novelty seeking’. Deze laatste conceptualiseringen werden geïntroduceerd door Midgley en 
Dowling (1978) en Hirshman (1980). Midgley en Dowling (1978: 235) hadden het over 
‘innate innovativeness’ als ‘the degree to which an individual makes innovation decisions 
independently of the communicated experience of others’. Deze ‘communicated experience’ 
slaat op de uitgewisselde informatie tussen consumenten over (de eigenlijke ervaring met) 
het product. Een conceptualisering van innovativiteit als ‘consumer independent judgment 
making’ (CIJM) die impliceert dat consumenten verschillen in de mate waarin ze berusten op 
anderen voor informatie en ondersteuning bij het maken van adoptiebeslissingen (Manning, 
Bearden, Madden, 1995: 330). Hirschman (1980: 285) van zijn kant stelde innovativiteit gelijk 
aan ‘inherent novelty seeking’ en definieerde dat als ‘the desire to seek out for the new and 
different’. In zijn beperktere of minder abstracte vorm kan deze ‘inherent novelty seeking’ 
vertaald worden naar een ‘consumer novelty seeking’ (CNS) of de mate waarin een 
consument zelf actief op zoek gaat naar informatie over innovaties of nieuwe producten 
(Manning, Bearden, Madden, 1995: 330). Specifiek voor deze twee dimensies van 
‘innovativiteit als persoonlijkheidskarakteristiek’ (CIJM en CNS) ontwikkelden Manning, 
Bearden en Madden (1995) een meetinstrument. Zij gingen hierbij van start met een 
uitgebreid literatuuronderzoek, wat hen samen met een eigen aanvulling van items, deed 
starten met een initiële itembatterij van 134 items (60 voor CNS en 74 voor CIJM). Op basis 
van diverse kwalitatieve (expert judgments) en kwantitieve selectierondes werden de schalen 
voor deze twee concepten uiteindelijk gereduceerd tot een zestal items voor ‘Consumer 
Independent Judgment Making’ en acht items voor ‘Consumer Novelty Seeking’; twee 
schalen die zeer hoge interne betrouwbaarheid bleken te hebben over verschillende 
onderzoeken. 

D 
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Figuur: CNS en CIJM items (Manning, Bearden, Madden, 1995: 334) 
 
Consumer Novelty Seeking (CNS) 
1. I often seek out information about new products and brands 
2. I like to go to places where I will be exposed to information about new products and brands 
3. I like magazines that introduce new brands 
4. I frequently look for new products and services 
5. I seek out new situations in which I will be exposed to new and different sources of product information 
6. I am continually seeking new product experiences 
7. When I go shopping, I find myself spending very little time checking out new products and brands 
8. I take advantage of the first available opportunity to find out about new and different products 
Consumer Independent Judgment Making (CIJM) 
1. Prior to purchasing a new brand, I prefer to consult a friend that has experience with the new brand 
2. When it comes to deciding to purchase a new service, I do not rely on experienced friends or family members 
for advice 
3. I seldom ask a friend about his or her experiences with a new product before I buy the new product 
4. I decide to buy new products and services without relying on the opinions of friends who have already tried 
them 
5. When I am interested in purchasing a new service, I do not rely on my friends or close acquaintances that have 
already used the new service to give me information as to whether I should try it. 
6. I do not rely on experienced friends for information about new products prior to making up my mind about 
whether or not to purchase 
 
Ongeacht men daartoe deze operationalisering van Manning et al. (1995) al dan niet 
gebruikte, kwam men in de meeste onderzoeken tot een duidelijke bevestiging van de sterke 
impact van de persoonlijkheidskarakteristiek innovativiteit op de innovativiteit als afhankelijke 
variabele (adoptie-intentie of adoptiegedrag) (Li, 2004: 187; Li, 2001; Li; Yang, 2000; Busselle 
et al., 1999; Atkin, Jeffres, Neuendorf, 1998: 485; Lin, 1998; Lin, Jeffres, 1998: 349). Zelden of 
nooit wordt de impact van deze innovativiteit niet bevestigd. Uitgesplitst naar zijn 
verschillende dimensies is die consistente bevestiging echter al niet zo evident meer (Wright, 
Charriet, 1995: 34). Zelf wees Rogers in 1983 reeds op die inconsistentie voor de 
persoonlijkheidskarakteristiek ‘dogmatisme’. Cannon en Yaprak (2002: 47; 49) en Atkin, 
Neuendorf en Jeffres (1998: 484) deden dat op hun beurt van de karakteristiek van het 
cosmopolitisme. 
 
 
Opinieleiderschap 
 

pinion leadership’ is één van de zopas aangehaalde innovativiteitsdimensies. Omdat 
die ook geregeld als aparte en directe adoptiedeterminant wordt meegenomen, gaan 

we in deze paragrafen ook apart op dit opinieleiderschap in. Als concept bestaat de ‘opinion 
leader’ reeds langer dan de meeste determinantenliteratuur. Het werd reeds meer dan een 
halve eeuw terug geïntroduceerd door Lazarsfeld, Berelson en Gaudet (1944) om aan te 
tonen hoe bepaalde individuen mediaboodschappen filteren en doorgeven aan anderen. Als 
adoptiedeterminant werd het concept onder meer geïncorporeerd door Rogers (1962) 
omwille van de determinerende rol die deze ‘opinion leaders’ spelen in het doorgeven van 
informatie omtrent de innovatie aan anderen, en bijgevolg ook de adoptie van de innovatie 
door die anderen (Marsden, 1981: 1203; Lin, 2003: 352). Met opinieleiderschap of ‘opinion 
leadership’ hebben we het dus over de mate waarin een individu in staat is op een informele 
manier de opinies, attitudes of het openlijke gedrag van anderen te beïnvloeden ‘in a desired 
way with relative frequency’ via informele, interpersoonlijke kanalen (Rogers, 2003: 362; 
1995: 281). Woolgar (1996: 92) heeft het over de ‘opinion leader’ die een soort van ‘lezing’ 
overdraagt: ‘They intervene in the interpretation (reading) of the technology by the user 
through their comments on the product’s nature, capacity, use and value.’ Doorgaans gaat 
men er van uit dat opinion leaders hun invloed laten gelden via interpersoonlijke 
communicatie (Frambach, Hillebrand, 1994: 41), maar Oxley en Nancorrow (2003: 40) 
wijzen er op dat die invloed ook mogelijk is via wat men ‘vicarious opinion leadership’ noemt: 
de invloed die van hen uitgaat zonder dat ze communiceren maar louter doordat ze 

‘O 



Diffusie van ICT-innovaties : accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 
 

 
Deel 4 : Inzicht via segmentatie en forecasting 

94 

geobserveerd worden: ‘what experts and the ‘in-crowd’ do, wear or possess is often observed 
and can be very influential’.  
 
Lang niet iedereen slaagt er immers in om op eigen houtje een nieuwe technologie of een 
innovatie op een objectieve manier naar waarde te schatten op basis van de voor hem 
beschikbare informatie. Veel mensen baseren zich op de subjectieve evaluaties die hen 
worden ‘doorgefluisterd’ door hun ‘near peers’, die de technologie reeds adopteerden of 
getest hebben, of er tenminste van op de hoogte zijn (Rogers, 1995: 18). Die subjectieve 
beïnvloeding gaat dan uit van wat veel auteurs opinion leaders noemen; personen met een 
centrale plaats in het sociale netwerk, die als competente en betrouwbare experts terzake 
worden beschouwd. Sommigen hebben het over bekende ‘peers’ of ‘collega’s (Leonard-
Barton, Deschamps, 1988); anderen over ‘lead users’ (Lin, 2003: 352), ‘administrative leaders’ 
(Schmitz, Fulk, 1991), ‘salient others’ (Fulk, 1993, Lin, 2003: 352) of ‘key communicators’ 
(Rogers, 1988, in Lin, 2003: 352), maar in termen van adoptersegmenten hebben ze wel 
allen innovators en early adopters voor ogen wanneer ze het over ‘opinion leaders’ hebben. 
De invloed die van deze innovators en early adopters uitgaat, kan zowel positief als negatief 
zijn. Het spreekt voor zich dat men er in de praktijk alle belang bij heeft de earlier adopters zo 
positief mogelijk te stemmen in verband met de technologie, zodat ze de latere adopters 
enkel ‘positief’ beïnvloeden. Twee recente voorbeelden van een ‘potentieel negatieve 
invloed’ van deze earlier adopters vinden we bij de iPod en DTV. Met betrekking tot de iPod 
onstond er eind 2005 bijvoorbeeld heel wat heisa (zelfs processen tegen Apple en websites 
en fora om ongenoegen te uiten) onder de fanatieke Apple- en iPod-adepten omwille van de 
zeer krasgevoelige iPods van bepaalde reeksen (Meeus, 2005-10-26: 3). De earlier adopters 
waren misnoegd, maar een negatieve invloed hiervan werd door Apple snel in de kiem 
gesmoord door de fout meteen toe te geven, de slechte reeksen terug te roepen en 
beschermhoesjes aan te bieden. Met het DTV-voorbeeld doelen we op het voorbeeld van 
Telenet in Vlaanderen. Begin 2006 - een half jaar na introductie - kwam Telenet pas met de 
Digicorder (Digibox + harde schijf) op de markt. Op een moment dat de meeste fanatieke 
innovators en early adopters dus reeds tot adoptie van de Digibox (zonder harde schijf) 
waren overgegaan. We kunnen er echter van uitgaan dat die mensen ook geïnteresseerd 
zijn in een harde schijf en PVR-toepassingen, maar dat ze niet staan te springen om de pas 
gekochte Digibox aan de kant te schuiven en meteen een nieuwe investering van €299 
zullen maken om een Digicorder te kopen. Daar waar Belgacom wel meteen met een 
‘inruiloplossing’ kwam voor de mensen die hun initiële set-top-box voor een Digicorder 
wensten in te ruilen, had Telenet dat niet (meteen). Hierin schuilt dan ook het risico een deel 
van de innovators en early adopters te misnoegen, met eventuele negatieve impact op de 
potentiële latere adopters tot gevolg.  
 
Uit de toelichting van het diffusionisme onthouden we dat de zogenaamde ‘opinion leaders’ 
een centrale rol vervullen in sociale netwerken en diffusieprocessen binnen die netwerken, 
omwille van het aanzien en de invloed die ze genieten omwille van hun ervaring met en 
kennis over een bepaald domein (informatie- en communicatietechnologieën in ons geval). 
Vaak gebruikt men ook de term ‘market mavens’ (Steenkamp, Gielens, 2003: 380; McDonald, 
Alpert, 1999: 4; Feick, Price, 1987: 95) voor de zogenaamde ‘opinion leaders’ of informele 
beïnvloeders en informatieverspreiders. Volgens Price, Feick en Higie (1987: 330) en Feick en 
Price (1987: 83) is dit echter niet geheel terecht en dient er een strikt onderscheid gemaakt te 
worden tussen beide termen. ‘Opinion leaders’ en ‘market mavens’ lijken wel op elkaar in die 
zin dat ze beiden zelf actief op zoek gaan naar informatie over nieuwe producten; en dat er 
op beiden ook een beroep wordt gedaan door anderen om advies in te winnen; maar er is 
ook een verschil. ‘Opinion leaders’ zijn specialisten voor één specifieke productcategorie of 
één specifiek product (Price, Feick, Higie, 1987: 331), terwijl de ‘market maven’ over meer dan 
één specifieke productcategorie veel kennis en informatie heeft. Market mavens zijn 
algemene marktkenners: ze weten veel over verschillende producten, ze weten waar de 
producten het best gekocht worden, etc ... (Ibid.: 332).  
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Los van het onderscheid tussen ‘opinion leaders’ en ‘market mavens’, is het duidelijk dat er 
een invloed verondersteld wordt van mensen die belangrijk worden geacht omwille van hun 
kennis en ervaring. Het is echter niet zo dat iedereen met een grote kennis en ervaring 
meteen ook een opinieleider is. Indien dat wel zo zou zijn geweest, zou de 
kennisdeterminant gelijk kunnen worden gesteld aan de opinieleiderschapsdeterminant. Om 
opinieleider te zijn is het immers niet voldoende om veel kennis en ervaring te hebben; men 
moet ook nog eens gedreven zijn die aan anderen in de sociale omgeving door te geven en 
anderen te beïnvloeden. Uit het werk van Fill (1995: 33-34) en Gatignon en Robertson (1989: 
61) die op zoek gingen naar de motivaties van opinieleiders en wat hen nu precies 
onderscheidt van anderen, kunnen we de volgende motivaties voorop schuiven:  
 
1. Product Involvement: mensen hebben de neiging om te praten over zaken die voor 

hen zeer aangenaam of onaangenaam zijn. Ze doen dit omdat dit voor hen een soort 
van ‘herbeleving’ van de situatie is.  

2. Self Involvement: Praten over de adoptie van een bepaald product is een middel voor 
het bevestigen van een bepaald bezit (cognitieve dissonantie-motivatie), en straalt naar 
de ontvanger bepaalde signalen van prestige en status uit.  

3. Other Involvement: Producten kunnen ook hulpmiddelen zijn in functie van bepaalde 
motivaties om anderen te helpen en gevoelens van genegenheid ten opzichte van 
anderen te tonen. 

4. Message Involvement: Een laatste motivatie komt van de boodschappen rond het 
product. Reclameboodschappen zijn vaak al genoeg om bepaalde conversatie en 
mond-tot-mond-aanbevelingen los te weken. 

 
Gatignon en Robertson (1989) brachten daarbij niet alleen de motivaties voor ‘opinion 
leaders’ en ‘opinion followers’ in kaart, maar ook de mogelijke drempels of kosten voor 
opinieleiderschap. Zij gingen immers uit van een ‘kosten-baten-analyse’ tussen deze 
motivaties en kosten. De nadelen of de kosten die een vroege adopter er kunnen van 
weerhouden om informatie te geven, zijn drieledig volgens Gatignon en Robertson (1989: 
40). Als hij ervaart dat de relatie te eenzijdig is en hij er niks voor terug krijgt, kan het teveel 
als een sociale verplichting overkomen. En naast de tijd die dergelijke informatieverstrekking 
vergt, loopt hij ook het gevaar verantwoordelijk gesteld te worden voor eventuele foute 
informatie die hij heeft verstrekt. Als mensen uit zijn omgeving, op zijn aanraden, tot 
aanschaf zijn overgegaan, maar achteraf ontevreden blijken te zijn over de aanschaf, kan hij 
aan een verlies van sociale status lijden. 
 
Ook voor deze determinant gaat men uit van de assumptie van een positief verband tussen 
opinieleiderschap enerzijds en innovativiteit en adoptie-intentie anderzijds (Venkatraman, 
1990: 60). Een relatie die ook bevestiging kent (Venkatraman, 1990: 60; Ricci, 2000: 160); 
maar niet altijd even consistent. Onder meer Steenkamp en Gielens (2003: 380) en Oxley en 
Nancorrow (2003: 43) vonden geen empirische ondersteuning voor het effect van 
opinieleiderschap en stelden dat het effect van deze determinant in sterke mate context-
afhankelijk is, en daarom niet gegeneraliseerd kan en mag worden. Ook anderen (McDonald, 
Alpert, 1999: 4) wijzen op de inconsistente bevestigingen van de assumptie met betrekking 
tot opinieleiderschap. Innovators en early adopters blijken immers niet altijd duidelijk hoger 
te scoren op opinieleiderschap. 
 
Een vaak gebruikt instrument voor de operationalisering van opinieleiderschap (o.a. in Flynn, 
Goldsmith (1993)) is de schaal van Childers (1986) die op zijn beurt een herwerking is van de 
opinieleiderschaps-schaal van King en Summers (1970). Ze bestaat uit zeven items: 
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Figuur: Revised opinion leadership scale (1986: 186) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In functie van een prior-to-launch meting van opinieleiderschap, leveren de meeste 
operationaliseringen van opinieleiderschap (zoals die van Childers) wel het probleem dat niet 
alle items of vragen gesteld kunnen worden vooraleer de introductie heeft plaats gevonden. 
Vooraleer Telenet of Belgacom met zijn DTV-aanbod op de Vlaamse markt is gekomen, had 
het weinig zin te peilen naar de mate waarin men over één van concrete producten gepraat 
heeft in de laatste zes maanden. Dit ‘probleem’ kan wel worden opgelost door een ruimer 
concept als ‘DTV in het algemeen’ of nog ruimer ‘ICT’ in de zinnen in te vullen, maar dan 
zitten we met de vraag in welke mate we nog opinieleiderschap meten en niet ‘market 
mavinism’?  
 
Net zoals Steenkamp en Gielens (2003: 380) gaan ook Oxley en Nancorrow (2003: 40-41) er 
van uit dat het effect van opinieleiderschap relatief en context-afhankelijk is, en zeker niet 
mag worden veralgemeend. Om het opinion-leadership-effect correct te kunnen inschatten 
in functie van de algemene diffusie van innovaties en met het oog op een eventuele 
targeting van de belangrijkste opinion leaders wijzen Oxley en Nancorrow (2003: 40-41) er 
dan ook op dat niet alleen de detectie van opinion leaders belangrijk is, maar dat er ook moet 
gepeild worden naar (a) de grootte van het sociale netwerk; en de (b) intensiteit waarin men 
in dat netwerk actief is en dus ook een invloed uitoefent. Om de grootte van het sociale 
netwerk in te schatten verwijzen zij naar een eenvoudige test van Gladwell waarbij 
respondenten in een lijst van 100 meest voorkomende (familie)namen moeten aangeven 
met hoeveel ze persoonlijk vertrouwd zijn. Voor het meten van de intensiteit van het sociale 
contact stellen zij voor om op wekelijkse basis na te gaan met hoeveel mensen zij persoonlijk, 
per mail of per telefoon in contact staan, en dit verdeeld voor week/weekend (Oxley, 
Nancorrow, 2003: 41). 
 
 
Kennis 
 

roductkennis’ haalden we onrechtstreeks reeds aan bij de traditionele diffusionistische 
segmentatiecriteria (cf. supra). De eerste, meer innovatievere, adoptersegmenten worden 

immers verondersteld zich door een grotere productkennis te laten typeren omwille van hun 
groter mediagebruik, hun hogere opleiding en hun betere toegang tot informatie. Omdat de 
‘kennis’- en ‘awareness’-determinanten ook in heel wat determinantenmodellen (als directe 
determinant) worden meegenomen, komen we er ook binnen dit hoofdstuk nog eens op 
terug.  
 
 ‘Kennis’ en ‘awareness’ mogen echter niet als synoniemen worden beschouwd. Het tweede 
is slechts één dimensie van het eerste. Met ‘awareness’ (Atkin et al., 2003: 161; Dupagne, 
1999; Gatignon, Robertson, 1989: 25) gaat het om het bewustzijn van (het bestaan van) de 

‘P 

1. In general, do you talk to your friends and neighbors about …..  
(5pt scale very often (5)– never (1)) 

2. When you talk to your friends and neighbors about …..; do you  
 (5pt scale: (5) give a great deal of information – (1) give very little information) 
3. During the past six months, how many people have you told about …. 
 (5pt scale: told a number of people(5)– told no one (1)) 
4. Compared with your circle of friends, how likely are you to be asked about …. 
 (5pt scale very likely to be asked (5)– not at all likely to be asked (1)) 
5. In a discussion of ……. would you be most likely to: 
 (5pt scale: listen to your friends’ ideas (5)– convince your friends of your ideas (1)) 
6. In discussions of ……….., which of the following happens most often? 
 (5pt scale: you tell your friends about ….. (5)– your friends tell you about …. (1)) 
7. Overall in all of your discussions with friends and neighbors are you: 
 (5pt scale: often used as a source of advice (5)– not used as a source of advice (1)) 
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innovatie. Iemand kan logischerwijs pas tot adoptie overgaan, als hij zich bewust is van het 
bestaan van de innovatie. Hierbij kan nog eens een onderscheid worden gemaakt tussen 
‘spontane bekendheid/awareness’ en ‘geholpen bekendheid/awareness’.  
 
Maar deze ‘awareness’ vormt slechts één aspect van het ruimere kennisconstruct. Het is niet 
omdat men weet dat een innovatie bestaat, dat men ook weet waarvoor die innovatie 
precies staat, wat ze betekent en hoe ze werkt. Naarmate men meer weet over de 
(technische) werking, functionering en toepassingen van een technologie, heeft men ook 
een grotere kennis. Ook binnen deze kennis kan nog eens het onderscheid worden gemaakt 
tussen ‘gepercipieerde kennis’ en ‘objectieve/effectieve kennis’ (Flynn, Goldsmith, 1993), 
want er is vaak een groot verschil tussen de kennis die men denkt te hebben, en de kennis 
die men effectief ook heeft. Kennis is met andere woorden meer dan bekendheid en 
‘awareness’ alleen (Dudley et al., 1993); het gaat ook om de kennis over de werking en het 
functioneren van de technologie. Op het domeinspecifieke niveau wordt deze kennis 
gedetermineerd door de ervaring die men heeft met technologieën in het algemeen.  
 
Een grotere kennis, impliceert ook een grotere familiariteit met de nieuwe technologie; en 
bijgevolg minder onzekerheid. In het geval van een lage kennis en lage familiariteit wijst 
Veryzer (1998: 144; 2003: 845) er op dat mensen adoptiebeslissingen vaak op een zeer 
irrationele manier gaan maken en gaan laten afhangen van verrassende productattributen 
zoals ‘product aesthetics’ (cf. supra). Eerder wezen we er ook reeds op dat consumenten 
nieuwe, onbekende innovaties meestal in termen van ‘het reeds bekende’ gaan evalueren. 
Voor de evaluatie van een innovatie gaat men zich beroepen op technologieën of 
referentiekaders waar men reeds een zekere familiariteit mee heeft (Fidler, 1997: 15; Perse, 
Courtright, 1993; Neuendorf, Atkin, Jeffres, 1998: 83; LaRose, Atkin, 1992: 415). Naar 
determinantenonderzoek toe loont het dus zeker ook de moeite met deze familiariteit 
rekening te houden (Fidler, 1997: 15); en naar introductiestrategie toe lijkt het van groot 
belang om - waar mogelijk – een dergelijke familariteit (vertrouwde referentiekaders) te 
proberen oproepen. Meer innovatieve gebruiken van de technologie wachten dan beter tot 
de gebruiker een zekere familiariteit met de innovatie heeft opgebouwd (Fidler, 1997: 16). Zo 
is SMS er pas gekomen nadat men een zekere familiariteit met de gsm had opgebouwd via 
de vertrouwde belfunctie. En zo heeft een applicatie als de EPG een hefboomwerking voor 
DTV omwille van zijn familiariteit met het referentiekader van tv-magazines en teletekst.  
 
Ten aanzien van adoptie-intentie geldt dus de assumptie dat de kans op adoptie positief 
gecorreleerd is met een grotere kennis en ervaring met (de) ICT-innovatie (Moreau, 
Lehmann, Markman, 2001: 27; Chau, Tam, 1997: 17; Fichman, Kemerer, 1997: 1345; Dudley 
et al., 1993; Flynn, Goldsmith, 1993; Wilton, Pessemier, 1981). Moreau, Lehmann, en 
Markman (2001: 27) wijzen er echter op dat de relatie tussen deze ‘kennis’ en adoptie-
intentie complexer is dan traditioneel in de literatuur verondersteld wordt. Er is volgens hen 
een duidelijk verschil in de impact van product(categorie)kennis op adoptie-intentie voor 
continue innovaties, en voor discontinue innovaties. De positieve relatie tussen beide geldt 
volgens hen enkel voor continue innovaties (Moreau, Lehmann, Markman, 2001: 27). In 
verschillende casestudies (o.a. voor digitale camera’s) vonden zij immers bewijs voor hun 
hypothese dat de informatieverwerking in verband met continue innovaties in een groter 
begrip en meer gepercipieerde voordelen resulteerde voor mensen die reeds enige ervaring 
en kennis hadden in het domein van de fotografie en camera’s in het algemeen. Voor 
discontinue innovaties daarentegen stelden zij net het omgekeerde vast: ‘kennisexperten’ en 
‘ervaringsdeskundigen’ op het vlak van ‘klassieke fotografie’ met een grotere kennis en 
ervaring in een basisdomein (bv. klassieke fotografie) hebben het vaak moeilijker om de 
nieuwe innovatie (digitale fotografie) te begrijpen en er de relatieve voordelen van in te zien 
(omdat ze vanuit een referentiekader redeneren waarmee ze digitale fotografie eigenlijk niet 
kunnen vergelijken). 
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Het onderzoek van Moreau, Lehmann en Markman (2001) ontstond vanuit de motivatie een beter 
inzicht te verwerven in de psychologische processen die aan de basis van adoptiegedrag liggen. 
Het perspectief dat daarbij gehanteerd werd is dat van het ‘knowledge transfer paradigm’, waarbij 
ervan wordt uitgegaan dat de bestaande kennis en de mate van continuïteit (of familiariteit) van 
een innovatie cruciale determinanten zijn voor het maken van de adoptiebeslissing (Moreau, 
Lehmann, Markman, 2001: 14). ‘Prior knowledge’ wordt verondersteld een positieve impact te 
hebben op (1) ‘consumers’ comprehension of new products’, en (2) ‘consumers’ perceptions of the 
product’s relative advantages and risks’; en ook de adoptie-intentie wordt hoger verwacht bij een 
hogere ‘comprehension’ en ‘perception’ en lagere gepercipieerde risico’s (Moreau, Lehmann, 
Markman, 2001: 14).  
 
Figuur: Factors influencing the formation of preferences (Moreau, Lehmann, Markman, 2001: 15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
‘Attribute Mutability’ slaat op de mate waarin innovaties ontstaan uit een verandering/eliminatie 
van attributen. De mate waarin consumenten hun bestaande kennis en referentiekaders kunnen 
aanwenden om een innovatie en verschillen tussen de innovatie en ‘gekende producten’ te 
duiden, bepaalt in grote mate hoe ‘continu’ een innovatie door die consument gepercipieerd 
wordt (Ibid.: 15). ‘Nieuwe producten’ worden met ‘bestaande producten’ vergeleken op een reeks 
belangrijke features. ‘Mutability’ wordt omschreven als ‘conceptual transformability of different 
features or attributes in a category schema’ (Ibid.: 15) en slaat dan op de mate waarin bepaalde 
features van de gekende producten ‘mutable’ of transfereerbaar zijn naar het nieuwe product. 
Naarmate meer features/vergelijkingspunten ‘mutable’ zijn, is de innovatie slechts een 
verandering van bestaande features en is er sprake van een meer continue innovatie (vandaar de 
positieve relatie tussen mutability en continuity). Naarmate een feature minder ‘mutable’ is, is een 
innovatie meer discontinu, en is het voor de consument moeilijker om dat nieuwe product binnen 
bestaande referentiekaders te plaatsen (Moreau, Lehmann, Markman, 2001: 15). De continuïteit 
van de innovatie wordt dus bepaald in functie van de bestaande kennis over bestaande 
producten/productcategorieën. Deze kennis wordt in dit model de ‘primary base domain 
knowledge’ genoemd. Het gaat hier uiteraard om kennis over de producten die het meest 
gelijkaardig zijn aan de innovatie, en waarmee de innovatie dus goed kan worden vergeleken 
(Moreau, Lehmann, Markman, 2001: 15). Door de bestaande kennis van deze ‘primary base’ te 
transfereren (knowledge transfer !) naar de innovatie leert men over het nieuwe product. Dit 
leerproces doorloopt doorgaans drie fasen: access-mapping-transfer (Moreau, Lehmann, 
Markman, 2001: 16). In de ‘access’-fase wordt een potentieel relevant ‘base domain’ geactiveerd in 
het geheugen van de consument en kan die als bron van informatie en referentiekader dienen 
voor de innovatie(-evaluatie)58. Na de activering van een dergelijk kennisdomein of 
referentiekader gaat de consument mappings maken: vergelijkingen tussen het ‘base domein’ en 

                                                      
58 Bij het zien van een reclame voor een digitale camera zal op basis van gelijkenissen een bepaald kennisdomein 
geactiveerd worden: voor mensen die nog geen ervaring hebben met digitale camera’s kan dat een 
kennisdomein zijn rond ‘traditionele camera’s met filmrolletjes’; voor anderen kan dat een kennisdomein zijn rond 
digitale camera’s. 

Attribute 
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Innovation 
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advantage – Risk) 
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+ 
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het ‘target domain’ (de innovatie) (Moreau, Lehmann, Markman, 2001: 16). De vergelijkingen die 
hier gemaakt worden, kunnen zowel attribuut-gerelateerd zijn als relatie-gerelateerd. Bij de 
vergelijking van de digitale camera met het referentiekader van ‘gewone camera’s’ kan bv. de 
attribuut-gerelateerde vergelijking worden gemaakt dat de digitale camera een ‘extra knop’ bezit. 
Een relatie-gerelateerde vergelijking zou dan kunnen zijn ‘de extra knop dient om het 
afsluitschermpje voor de lens te openen’ of ‘de extra knop dient om in te zoomen’. ‘Experten’ of 
mensen met meer kennis terzake hebben meer de neiging in termen van relatie-gerelateerde 
termen te evalueren, terwijl ‘leken’ of mensen met minder kennis zich eerder op ‘attribuut-
gebaseerde’ aspecten baseren (Moreau, Lehmann, Markman, 2001: 16).  
 
De positieve impact van ‘continuity’ naar ‘comprehension’ en ‘net benefits’ wordt als volgt 
verklaard: bij continue innovaties (hogere score op continuity) gaat het slechts om kleine 
veranderingen op een aantal attributen die men reeds in het ‘primary base domain’ kent; 
waardoor kennis/expertise in het ‘base domain’ zich automatisch ook vertaalt in een 
expertise/kennis in het nieuwe ‘target domain’ (de innovatie), met als gevolg dat de ‘expert’ in het 
geval van continue innovaties de innovatie veel beter zal begrijpen en ook veel beter de voordelen 
van de innovatie zal kunnen inschatten (Moreau, Lehmann, Markman, 2001: 16).  
 
In het geval van discontinue innovaties is er minder kennis transfereerbaar van het ‘base domain’ 
naar het ‘target domain’. Er zijn meer ‘immutable features’ en kennis in het ‘base domain’ 
impliceert niet automatisch kennis in het ‘target domain’. Experten - die de voorkeur geven aan 
beoordelingen op basis van relatie-gerelateerde aspecten - gaan sneller dan leken de relatie-
gerelateerde verschillen herkennen (Moreau, Lehmann, Markman, 2001: 16). Deze leken, die meer 
op attribuut-gebaseerde mappings berusten, gaan de verschillen niet zo snel ontdekken; 
waardoor de stap naar de innovatie voor hen minder groot wordt. In het geval van digitale 
camera’s bijvoorbeeld, blijven er heel wat attribuut- en feature-gerelateerde gelijkenissen voor de 
‘leken’ tussen het ‘target domain’ (de digitale camera) en het ‘base domain’ (klassieke fotografie 
met filmrolletjes) waardoor deze ‘leken’ toch een stuk van hun beperkte ‘base domain knowledge’ 
naar het ‘target domain’ kunnen transfereren (Moreau, Lehmann, Markman, 2001: 17). Volgens 
eenzelfde redenering kunnen we ook concluderen dat een hogere kennis bij ‘experten’ ook 
positief gecorreleerd is met meer ‘net benefits’ voor continue innovaties; en net andersom voor 
‘discontinue innovaties’ (Moreau, Lehmann, Markman, 2001: 17).  
 
In dit model doet de benaming van ‘primary’ basiskennis ook vermoeden dat er ook zoiets als 
‘secondary’ basiskennis bestaat. ‘Primary domain knowledge’ is dan kennis van het domein waarin 
de innovatie te situeren valt (bv. kennis omtrent fotografie voor de digitale fototoestellen). In het 
geval van discontinue innovaties - en zeker in de huidige ICT-omgeving die zich door een 
toenemende convergentie kenmerkt - komt het echter vaak voor dat die niet duidelijk binnen één 
bepaalde productcategorie te plaatsen vallen, waardoor ook kennis uit aanvullende domeinen het 
adoptiebeslissingsproces kan beïnvloeden (bv. additionele domeinen als computer, spelconsoles, 
gsm’s om de Nokia N-Gage te boordelen). Deze additionele domeinen zijn dan de ‘secondary’ of 
‘supplementary base domain knowledges’ (Moreau, Lehmann, Markman, 2001: 17). In het geval 
van digitale camera’s zal de evaluatie in eerste instantie gebeuren aan de hand van een 
vergelijking met het referentiekader of ‘primary base domain knowledge’ omtrent bestaande 
klassieke fotografie op basis van filmrolletjes. Maar dit laat echter geen volledige vergelijking toe, 
de vergelijking met dit ‘base domain’ laat niet toe om informatie te verwerven omtrent het 
verwerkingsproces van beelden. Daarvoor kan een appellatie aan het supplementaire ‘base 
domain’ van de computers, grafische sofware en beeldverwerking interessant zijn (Moreau, 
Lehmann, Markman, 2001: 17). 

 
De bevindingen van Moreau, Lehmann en Markman (2001) wijzen misschien niet direct op 
de inconsistentie van het veronderstelde verband tussen kennis en adoptie-intentie, maar 
manen tenminste aan tot enige voorzichtigheid in de veralgemening van deze assumptie en 
het gebruik ervan als predictief of segmentatiecriterium (Moreau, Lehmann, Markman, 2001: 
14). Ook Punie (2000: 339) maant aan tot een dergelijke voorzichtigheid door te stellen dat 
‘informatierijkheid’ of een goede ICT-kennis niet automatisch ook een optimisme of positieve 
attitude ten aanzien van ICT en technologische ontwikkelingen impliceert, en dus ook niet 
automatisch een adoptie-intentie inhoudt. 
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Bij veel van de studies die tot een bevestiging van het causale verband tussen kennis en 
adoptie-intentie komen, kunnen ook vragen gesteld worden omdat die onderzoeken ‘post-
launch’ gebeurden. Meer concreet kunnen daarbij vragen gesteld worden omtrent de 
richting van het causaal verband. Is het immers steeds zo dat een grote ICT-kennis leidt tot 
een snellere of beter adoptie van die ICT? Of wordt die kennis pas achteraf opgebouwd, 
eenmaal men de innovatie geadopteerd heeft. In het laatste geval is er wel nog steeds een 
samenhang tussen kennis en adoptie/bezit/gebruik, maar kan kennis zeker niet als 
determinant van adoptie beschouwd worden. Hoeveel mensen zijn er niet die pas nadat ze 
zich een internetaansluiting hebben aangeschaft, echt kennis omtrent het internet zijn gaan 
opbouwen, en pas achteraf applicaties als chatten, e-banking, online shopping, online 
gaming … gaan ontdekken.  

 
De operationalisering van deze kennisdeterminant tenslotte, is zeer eenvoudig. De 
‘awareness’-component wordt doorgaans nagegaan aan de hand van de eenvoudige vraag 
‘Kent u ‘innovatie X’?’, waarmee naar de ‘geholpen awareness’ gepeild wordt. Aan de hand 
van een aantal productspecifieke Waar/Vals-vragen of aan de hand van een open vraag die 
peilt naar wat die innovatie precies inhoudt, kan dan dieper op deze productspecifieke kennis 
worden ingegaan. Deze methode van open vragen wordt ook vaak gebruikt om de 
spontane productkennis na te gaan. Atkin et al. (2003: 166) deden dat bijvoorbeeld in hun 
onderzoek rond digitale televisie. 
 
In de meeste gevallen blijft de kennispeiling echter beperkt tot het domeinspecifieke niveau, 
waarbij aan de hand van een lijst Likertstatements of Waar/Vals-vragen naar de algemene 
kennis in het ICT-domein gepeild wordt (Moreau, Lehmann, Markman, 2001; Punie, 2000: 
320). Vaak gebruikt men hiervoor ook een lijstje van technologieën en toepassingen waarbij 
de respondent moet aanvinken welke hij wel en niet kent. Punie (2000: 325) deed dat in zijn 
doctoraatsonderzoek bijvoorbeeld door een lijstje van acht technologieën voor te leggen 
(gsm, antwoordapparaat, fax, bieper, VCR, audiocd, pc, cdr). Met deze methoden meet men 
dan de ‘objectieve of effectieve kennis’. De ‘gepercipieerde kennis’ daarentegen wordt 
nagegaan met statements als ‘Ik weet veel af van ....’ of ‘In vergelijking met mijn vrienden 
weet ik veel af van ...’ zoals die bijvoorbeeld in de DSI-schaal van Goldsmith en Hofacker 
(1991) zijn geïntegreerd (cf. infra). Voor de operationalisering van de familiariteitsdimensie 
tenslotte, kunnen we verwijzen naar een case rond de predictie van adoptie-intenties voor 
een op spraakherkenning gebaseerde technologie, waarin Ziamou (2002: 368) de volgende 
drie vragen (9pntn-schalen) gebruikte: 
 
1. How familiar are you with products that incorporate speech recognition technology? 
2. Would you consider yourself informed or uninformed about products that use speech 

recognition technology? 
3. Would you consider yourself knowledgeable about products that use speech 

recognition technology? 
 
 
Controle: Self-efficacy, voluntariness, ... 
 

ieuwe informatie- en communicatietechnologieën worden alsmaar gesofisticieerder en 
complexer. Omdat niet iedereen ‘technisch’ even sterk onderlegd is, komen deze 

technologieën voor de één al heel wat complexer over dan voor de ander. Als één van de 
productgerelateerde adoptiedeterminanten haalden we daarom reeds de ‘gepercipieerde 
complexiteit’ aan. Naarmate innovaties als complexer ervaren worden, zullen zij minder snel 
geadopteerd worden. Maar deze ‘gepercipieerde complexiteit’ mag niet als een determinant 
‘op zich’ worden beschouwd. Deze productgerelateerde determinant moet immers in nauwe 
synergie met een adoptergebonden determinant worden beschouwd: nl. ‘self-efficacy’ of het 
zelfvertrouwen en de mate van controle die men meent te hebben om op een goede manier 
met de nieuwe technologie overweg te kunnen (installeren, gebruiken, ...).  

N 
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Bij de bespreking van het TAM (Technology Acceptance Model) konden we reeds vaststellen 
dat deze ‘self-efficacy’ gesuggereerd werd als uitbreiding van TAM/TPB en concretisering van 
de PU- en PEOU-constructen (Venkatesh, 2000: 346; Igbaria, Iivari, 1995: 588; Lee, Baek, 
2001: 1; Randolph, 1993: 739; Igbaria, Chakrabarti, 1990; Compeau, Higgins, 1995). Hiermee 
gaat het om de ‘gepercipieerde interne controle’ (Venkatesh, 2000: 346) of individuele 
overtuiging de nieuwe technologie te kunnen beheersen en er op een goede manier mee te 
kunnen omgaan: ‘an individual’s belief about their ability to competently use ...’ (Pajo, 2000: 
2) of ‘the belief that one has the capability to perform a particular behavior’ (Compeau, 
Higgins, 1995: 189). Een soort zelfvertrouwen met andere woorden dat men zichzelf in staat 
acht met een bepaalde technologie overweg te kunnen, en waarbij men zichzelf een 
bepaalde deskundigheid toedicht (Eastin, 2002: 255; Bandura, 1986: 391) 
 
Indien niet hoog genoeg, kan deze ‘self-efficacy’ een serieuze drempel voor adoptie vormen. 
De assumptie is dat adoptiekans en -intentie groter worden naarmate de self-efficacy groter is 
(Brown et al., 2003: 385; Lee, Baek, 2001: 3-4; Ostlund, 1974: 24). Mensen met een groter 
zelfvertrouwen op het vlak van de technologische innovaties, zullen meer zelfverzekerd zijn 
in hun adoptiebeslissing en zich minder laten afschrikken door potentiële drempels als 
complexiteit (Lin, 2003: 351). Aangezien de impact van deze self-efficacy belangrijker wordt 
naarmate de technologieën technologisch meer geavanceerd worden (Hill, Smith, Mann, 
1986: 419), heeft deze determinant in de huidige ICT-omgeving ongetwijfeld aan belang 
gewonnen.  
 
De pleidooien voor de uitbreiding van determinantenmodellen met deze self-efficacy-
determinant zijn uiteraard telkens gestaafd geweest met de nodige empirische 
ondersteuning van deze assumptie. Venkatesh, 2000), Igbaria en Iivari (1995: 587) en 
Compeau en Higgins (1995: 189, 201) bekwamen die voor de adoptie van computers, terwijl 
Hill, Smith en Mann (1986: 419; 1987: 307) dat eerder reeds deden voor de adoptie van 
computers, computersoftware, en ICT in het algemeen. Niet alle onderzoeken bevestigden 
de positieve correlatie echter even consistent. In zijn onderzoek naar de adoptie-intentie voor 
web-based technologieën voor afstandsleren onder academici slaagde Pajo (2000: 5) er 
bijvoorbeeld niet in de veronderstelde impact van self-efficacy te bevestigen. 
 
In elk van deze onderzoeken werd ‘self-efficacy’ op een gelijkaardige manier 
geoperationaliseerd. Binnen het domein van informatie- en communicatietechnologieën, 
ontwikkelden Compeau en Higgins (1995) daarvoor bijvoorbeeld de ‘Internet self-efficacy’- (5 
items) en ‘Computer self-efficacy’-schaal (10 items). 
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Figuur: Computer Self-Efficacy Measure (Compeau, Higgins, 1995: 210) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de ontwikkeling van dit meetinstrument toonden Compeau en Higgins (1995: 195-196) 
(n: 1020) aan dat een aantal verschillende dimensies in het self-efficacy-construct moeten 
worden onderscheiden. Elk van deze dimensies illustreert de verwevenheid met andere 
determinanten (tussen haakjes): 
- ‘aanmoediging door anderen’: verbale aansporingen door mensen uit de naaste 

omgeving (‘reference group’) om de innovatie uit te proberen (~ ‘sociale druk’)  
- ‘het gebruik van/door anderen’: naarmate meer mensen uit de naaste 

omgeving/’reference group’ de technologie gebruiken, zal de ‘self-efficacy’ hoger 
liggen (~vicarious trial) 

- ‘support’: naarmate er meer support/ondersteuning/hulp inzake computergebruik in 
de omgeving of in het bedrijf bestaat of gepercipieerd wordt, zal de self-efficacy hoger 
liggen (meso: ~technology support) 

- ‘outcome expectations’: positieve impact (~relatief voordeel) 
- ‘anxiety’: negatieve impact (~complexiteit) 

 
Voor Choi et al. (2003) volstonden vier items als operationalisering van ‘self efficacy’ in hun 
onderzoek naar adoptie-intentie en –determinanten voor iTV:  
 
1. I can use interactive tv service without any help 
2. With interactive tv, I can easily find my favorite tv programs and services 
3. I will use interactive tv service perfectly 
4. I can control most functions of interactive tv service 

 
Door de ‘self-efficacy’-determinant te omschrijven als de ‘gepercipieerde interne controle’ 
maakte Venkatesh (2000: 346) duidelijk dat deze vorm van controle ook nog van een andere 
vorm van controle moet worden onderscheiden; nl. een ‘externe controle’-determinant die 

Often in our jobs we are told about software packages that are available to make work easier. 
For the following questions, imagine that you were given a new software package for some 
aspect of your work. It doesn’t matter specifically what this software package does, only that it is 
intented to make your job easier and that you have never used it before. 
The following questions ask you to indicate whether you could use this unfamiliar software 
package under a variety of conditions, please indicate whether you think you would be able to 
complete the job using the software package (Yes/No). Then, for each condition, please rate 
your confidence about your first judgment, by circling a number from 1 to 10, where 1 indicates 
‘not at all confident’, 5 indicates ‘moderately confident’ and 10 indicates ‘totally confident’ 
 
I Could complete the job using the software package …. 

1. … if there was no one around to tell me what to do as I go 
2. … if I had never used a package like it before 
3. … if I had only the software manual for reference 
4. … if I had seen someone else using it before trying it myself 
5. … if I could call someone for help if I got stuck 
6. … if someone else had helped me get started 
7. … if I had a lot of time to complete the job for which the software was 
provided 
8. … if I had just the built-in help facility for assistance 
9. … if someone showed me how to do it first 
10. … if I had used similar packages before this one to do the same job 
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hij onder de noemer van ‘facilitating conditions’’59 ziet samengevat. Maar ook met 
‘voluntariness’ hebben we al meer met een ‘externe controle’ te maken ... 
 
 
Voluntariness 
 

en aparte dimensie of vorm van ‘self-efficacy’ of interne controle is ’volitional control’ of 
‘perceived voluntariness’ (Moore, Benbasat, 1991: 195; Taylor, Todd, 1995: 138; Plouffe, 

Vandenbosch, Hulland, 2001: 68; Choi et al., 2003): de mate waarin men de 
adoptiebeslissing als vrijwillig of verplicht percipieert: ‘the extent to which the adoption of an 
innovation is perceived to be under an individual’s volitional control’ (Plouffe, Vandenbosch, 
Hulland, 2001: 68). Veel meer dan in de residentiële gebruikerscontext, is het vooral in de 
‘werksfeer’ dat de adoptie van technologieën (computers, SAP, ....) als ‘verplicht’ (door een 
externe partij) kan worden ervaren. 
 
In termen van sociale beïnvloedingsprocessen (sociale druk, subjectieve norm) haalden we 
dit onrechtstreeks reeds aan met het ‘compliance’-beïnvloedingsproces. Venkatesh en Davis 
(2000: 187-189) haalden deze ‘voluntariness’-determinant reeds aan als uitbreiding van het 
TAM om beter rekenschap te geven aan de determinerende invloed van ‘subjectieve norm’. 
Wanneer een individu een zekere druk of verplichting ervaart om een bepaald 
(adoptie)gedrag te stellen (en de adoptiebeslissing dus zeker geen vrijwillige keuze is), en die 
sociale actor ook bij machte is hem/haar daarvoor te belonen spreekt men van ‘compliance’. 
Op die manier modereert ‘voluntariness’ het effect van subjectieve norm op intentie.  
 
Maar niet alleen binnen de op de TAM of sociale psychologie gebaseerde modellen wordt 
deze ‘voluntariness’ geïnitieerd. Ook in het op het diffusionisme gebaseerde 
determinantenmodel van Sameer (1999: 30) werd voluntariness toegevoegd als de mate 
waarin een individu zijn adoptiebeslissing vrijwillig neemt, of de mate waarin hij zelf de 
controle heeft over die adoptiebeslissing, en niet onder druk van anderen uit zijn omgeving 
staat. Ook Plouffe, Vandenbosch, Hulland (2001: 68) integreerden ‘voluntariness’ in hun 
conceptuele determinantenmodel en vonden, net als anderen (Lee, Baek, 2001: 5; Choi, 
2003), ook een duidelijke bevestiging van de veronderstelde impact van ‘voluntariness’ op de 
adoptie-intentie voor elektronische betaalsystemen (Plouffe, Vandenbosch, Hulland, 2001: 
79-80). Andere studies daarentegen, zoals die van Taylor en Todd (1995: 149), slaagden er 
niet in deze impact te bevestigen. Ook in zijn kwalitatief onderzoek naar het 
adoptiebeslissingsproces voor ‘compact disc players’ stelde Lowrey (1991: 647) vast dat het 
een duidelijk onafhankelijk proces was, waarbij de uiteindelijke adoptiebeslissing zonder al te 
veel ‘externe invloeden’ werd genomen. De hoge graad van ‘voluntariness’ bleek onder meer 
uit het volgende statement van één van de respondenten: ‘My friend reinforced what I 
already felt about it. The decision to buy was totally mine’. De externe invloeden zijn er dus 
wel degelijk, maar deze gelden louter voor het zoekproces dat de adoptiebeslissing vooraf 
gaat. De adoptiebeslissing zelf was iets wat men zelf onafhankelijk en onder eigen controle 
wilde doen. 
 
Aangezien deze ‘voluntariness’ of ‘gepercipieerde vrijwilligheid/verplichting’ om te 
adopteren vooral binnen de werksfeer relevant werd geacht, werd deze determinant vooral 
in onderzoeken naar de adoptie van nieuwe technologieën binnen organisaties en bedrijven 
meegenomen. Ook in de operationalisering van de determinant vertaalt zich dit. De meeste 
onderzoeken (Sameer, 1999: 49-50; Plouffe, Vandenbosch, Hulland, 2001: 79) baseerden 
zich bijvoorbeeld op de schaal die Moore en Benbasat (1991: 216) hiertoe ontwierpen (vier 
items):  
 
 

                                                      
59 Ruim gedefinieerd in termen van beschikbaarheid van kennis, middelen en opportuniteiten.  

E 
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- My superiors expect me to use ……… 
- My use of ……… is voluntary 
- My boss does not require me to use ……… 
- Although it might be helpful, using ……… is certainly not compulsory in my job 
 
 
Sociale beïnvloeding 
 

et ‘sociale beïnvloeding’ doelen we op de sociale druk om te adopteren of de 
determinerende invloed op de adoptiebeslissing die uitgaat van het sociaal systeem 

waarin men functioneert. Niemand functioneert als een geïsoleerd individu in de 
hedendaagse ICT-omgeving en iedereen wordt bij het maken van zijn/haar adoptiebeslissing 
in meerdere of mindere mate beïnvloed door de verwachtingen en de druk die van dat 
systeem uitgaan. De actoren in dat systeem van dewelke die druk kan uitgaan kunnen zowel 
vrienden, familie, collega’s, peers, specialisten binnen de sociale omgeving, management in 
het bedrijf, ... zijn (Choi et al., 2003; Karahanna, Straub, Chervany, 1999: 187-189). De sociale 
druk om ‘erbij te horen’ is bijvoorbeeld één van de sterke determinanten achter de massale 
adoptie (door jongeren) van nieuwe technologieën als SMS, MP3-speler, messenger, .... 
 
Vanuit de schoot van het diffusionisme werd vooral via het concept van de 
‘netwerkexternaliteiten’ op de invloed van de sociale omgeving gewezen. Maar de grootste 
bijdrage omtrent impact en werking van deze sociale druk en beïnvloeding op adoptie-
intentie en adoptiegedrag werd vanuit de sociale psychologie aangereikt. Het TAM werd 
bijvoorbeeld uitgebreid met een determinant om beter rekening te houden met de 
determinerende invloed van subjectieve norm of sociale beïnvloeding (Taylor, Todd, 1995b; 
Igbaria, Iivari, 1995; Vankatesh, Davis, 2000: 187-188 Karahanna, Straub, Chervany, 1999: 
189). In zijn originele vorm werd deze subjectieve norm (SN) omschreven als ‘a person’s 
perception that most people who are important to him think he should of should not 
perform the behavior in question’ (Fishbein, Ajzen, 1975: 302). Met ‘subjectieve norm’ gaat 
het met andere woorden om de sociale druk die een individu ervaart om zich op een 
bepaalde wijze te gedragen (bv. om al dan niet tot adoptie over te gaan). Door deze ‘sociale 
druk’ gaan mensen soms toch een bepaald gedrag stellen (adoptie), terwijl ze in feite niet zo 
positief staan ten opzichte van dat gedrag en zijn gevolgen (Venkatesh, Davis, 2000: 187). 
Deze subjectieve normen worden bepaald door de normatieve overtuigingen en meningen 
van anderen (die men belangrijk vindt), de mate waarin men denkt dat die het 
(adoptie)gedrag goed- of afkeuren; en de waarde die er aan de mening van elk van die 
‘belangrijke anderen’ gehecht wordt (Lau, Yen, Chau, 2001: 60; Karahanna, Straub, 
Chervany, 1999: 189).  
 
Anderen volgden minder strikt het onderscheid tussen ‘normatieve overtuigingen’ en 
‘subjectieve normen’, maar pleitten wel voor een determinant die de sociale druk 
weerspiegelt: ‘social pressure’ (Igbaria, Parasuraman, Baroudi, 1996: 128; Chang, Cheung, 
2001: 11; Higgins, Shanklin, 1992; 7), ‘sociale invloeden’ (Kraut et al., 1998: 437), ‘social 
relevance’ (Dowling, 1999: 112), ‘social factors’ (Chang, Cheung, 2001: 9) of ‘peer influence’ 
(Lau, Yen, Chau, 2001: 60). In elk van de gevallen blijft het wel om dezelfde invloed gaan: de 
impact van de perceptie die potentiële adopters hebben van wat zijn naasten van hem/haar 
verwachten inzake adoptie, en zijn/haar motivatie om aan die verwachting tegemoet te 
komen (Choi et al., 2003: 168; Brown et al., 2003: 384; Karahanna, Straub, Chervany, 1999: 
189; Chang, Cheung, 2001: 2). Meer concreet gaat het bijvoorbeeld om jongeren die de 
adoptie van een nieuwe spelconsole of gsm-type in grote mate gaan laten afhangen van de 
mening van hun vrienden; of om de mensen die de keuze tussen Telenet en Belgacom voor 
breedbandinternet of digitale televisie voor een deel laten afhangen van wat er ‘op het werk’ 
over verteld wordt.  
 

M 
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Voor de uitwerking van deze sociale beïnvloeding baseerden velen (Venkatesh, Davis, 2000: 
187-189; Malhotra, Galetta, 1999; Karahanna, Straub, Chervany, 1999: 189; Davis, Bagozzi, 
Warshaw, 1989; Plouffe, Vandenbosch, Hulland, 2001: 68) zich op de eerder aangehaalde 
theorie van Kelman (1958, 1961), waarin een drietal niveaus van sociale beïnvloeding 
worden onderscheiden: ‘compliance’, identification’ en ‘internalization’.  
 

(1) Wanneer men niet zozeer adopteert omdat men in de innovatie gelooft; maar eerder om er 
gewoonweg bij te horen, door de omgeving beloond te worden, en (sociale) 
bestraffing/veroordeling door die omgeving te vermijden, hebben we het over een sociale 
beïnvloeding in termen van compliance. In de ‘pursuit of social rewards’ of het vermijden van 
‘social rejection’ (Fischer, Price, 1992: 477; Higgins, Shanklin, 1992: 7) gaat men toegeven aan de 
sociale druk. In de residentiële context hebben we bijvoorbeeld diegenen die een gsm 
adopteerden omdat iedereen er gewoon van uitgaat dat je er een hebt (‘Heb jij nu nog altijd 
geen gsm?’, ‘Geef me je gsm-nummer eens, dan bel ik je terplekke wel om af te spreken’); in de 
context van de werksfeer is er bijvoorbeeld de adoptie van nieuwe mail- of boekhoudkundige 
software om promotiekansen te behouden of sociaal afkeurend gedrag door werkgever en 
collega’s te vermijden.  
 
(2) Van identification is sprake wanneer men adopteert als een soort van identiteits-statement. 
Adoptie om uiting te geven aan zijn relatie tot anderen of bepaalde groepen. Een typisch 
voorbeeld daarvan is de personalisering van gsm-toestellen met onder meer ringtones als een 
uiting van (culturele) identiteit (Meeus, 2004-0528: 16). Met deze vorm van sociale beïnvloeding 
gaat het in zekere zin om wat we verder als de ‘status- ’ of ‘imago’-determinant zullen bespreken. 
Men adopteert om een bepaald imago te uiten of hoog te houden, of zich tegen een bepaald 
imago af te zetten. De determinerende invloed gaat uit van de mate waarin men adoptie als 
status- of imagoverhogend percipieert (Venkatesh, Davis, 2000: 189; Plouffe, Vandenbosch, 
Hulland, 2001: 68). De meer innovatieve groepen (innovators, early adopters) adopteren vaak 
om een bepaalde identiteit te uiten en zich van anderen te differentiëren. De latere adopters, de 
zogenaamde ‘imitators’ gaan dit gedrag dan imiteren om ‘erbij te horen’ (Fisher, Price, 1992: 
477). De ‘earlier adopters’ adopteren dus eerder omwille van identificatie, de latere adopters 
omwille van ‘compliance’. 
 
(3) Internalization tenslotte, is het hoogste niveau van adoptie door sociale beïnvloeding: 
adoptie omdat het overeenstemt met het eigen waardensysteem. We spreken van internalisatie 
wanneer iemand van externe bronnen uit zijn sociale omgeving informatie aanneemt, en die 
integreert in zijn eigen cognitief systeem (Karahanna, Straub, Chervany, 1999: 189). Men heeft 
de attitude van de omgeving ten aanzien van de innovatie volledig tot de zijne/hare gemaakt, 
en adopteert de innovatie bijgevolg omdat men er zelf echt van overtuigd is. 

 
Minder direct als vanuit sociaalpsychologische hoek, werd deze sociale beïnvloeding ook 
vanuit diffusionistische hoek aangereikt. In de concipiëring van het diffusieproces als een 
sociaal proces had men het bijvoorbeeld over de impact van netwerkexternaliteiten. Het 
gepercipieerde nut of de gepercipieerde waarde van ICT-adoptie is proportioneel gerelateerd 
aan het aantal anderen (uit de sociale omgeving) dat die technologieën gebruikt: ‘the 
change in the benefit, or surplus, that an agent derives from goods when the number of 
other agents consuming the same kind of goods changes’ (Tvede, Ohnemus, 2001: 58). Een 
groter aantal adopters in de sociale omgeving reduceert immers de onzekerheid (Gatignon, 
Robertson, 1989: 36). De waarde van adoptie stijgt met andere woorden met de grootte van 
de ‘installed base’ (Katz, Shapiro, 1992: 55). Mooie voorbeelden daarvan zijn mobiele 
telefonie en het internet (Mante-Meijer, Ling, 2001: 7); en met de toenemende graad van 
‘interactiviteit’ van ICT-innovaties in de hedendaagse ICT-omgeving (cf. deel 2) lijkt de impact 
van deze (gepercipieerde) netwerkexternaliteiten alsmaar belangrijker te worden (Schilling, 
2002: 387; Tvede, Ohnemus, 2001: 58; Schoder, 2000: 182; Kraut et al., 1998: 437; 
Padmanabhan, Rajiv, Srinivasan, 1997: 456; Katz, Shapiro, 1985: 424; Lievrouw, 2002: 187; 
Gatignon, Robertson, 1989: 5; Gruber, 2001b: 151; Fildes, Kumar, 2002: 499, Fichman, 1992: 
1; Shapiro, Varian, 2002: 5)60. 
                                                      
60 We hebben hier enkel over de ‘directe netwerkexternaliteiten’ als de sociale beïnvloeding door het aantal 
andere gebruikers in de sociale omgeving (demand side user externalities). Deze moeten onderscheiden worden 
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Binnen de conceptualisering van het diffusieproces als een sociaal proces had men het 
binnen het diffusionisme -naast ‘netwerkexternaliteiten’- ook over de (inter)persoonlijke 
invloed als adoptiedeterminant (Gatignon, Robertson, 1985: 850; Cestre, Darmon, 1998: 
123). Doorgaans in termen van de invloed die uitgaat van interpersoonlijke communicatie 
(Krishnan, Bass, Kumar, 2000: 270; Valente, Davis, 1999: 56-57; McDonald, Alpert, 1999: 3; 
Mahajan, Muller, Bass, 1990; Gatignon, Robertson, 1985: 849; 1989: 25). Uit onderzoek naar 
213 toepassingen van het diffusiemodel van Bass bleek deze interpersoonlijke invloed zelfs 
een zwaardere impact te hebben dan de inherente persoonlijkheidskarakteristiek 
innovativiteit (Sultan, Farley en Lehmann, 1990: 75). Ook Lee, Lee en Schumann (2002: 22) 
bevestigen het effect van (inter)persoonlijke communicatie, maar zij merken daar wel meteen 
bij op dat er niet mag vanuit gegaan worden dat die zich automatisch manifesteert. Ze 
wijzen er op dat die geïnitieerd moet worden door de supplier.  
 
Met elk van deze processen van sociale beïnvloeding blijft het echter om invloeden gaan die 
van de mensen van het sociale systeem uitgaan: ‘primaire’ sociale beïnvloeding met andere 
woorden door vrienden, familie, kennissen, collega’s, ... . Sommigen (Venkatesh, Brown, 
2001: 82; Venkatesh, Davis, 2001) onderscheiden dit ook van een ‘secundair’ niveau van 
sociale beïnvloeding: beïnvloeding via media als krant en televisie. Ook Shapiro en Varian 
(1999) en Pedersen en Methlie (2002: 5) wijzen op de impact van ‘verwachtingen’ die via de 
massamedia gecommuniceerd worden. Weber en Evans (2002: 346) vonden in de ‘media 
coverage’ bijvoorbeeld een verklaring voor het verschil tussen de succesvolle diffusie van 
digitale televisie in GB en de tegenvallende adoptie in de US en Australië. In de (12) 
maanden vóór de introductie van digitale televisie stelden de onderzoeker in de drie landen 
een identieke trend vast: nl. een eenzijdig technologisch deterministisch beeld dat in de 
media coverage over DTV werd opgehangen. DTV als de logische ontwikkeling van zaken, 
iets ‘onweerstaanbaars’, als iets ‘onontwijkbaars’ (Weber, Evans, 2002: 450). De negatieve of 
‘exclusionaire’ gevolgen van digitale televisie werden daarbij genegeerd. In elk van de drie 
landen was dat alvast voldoende voor een snelle adoptie door innovators en wat early 
adopters (Ibid.: 453). Na de introductie was er echter een duidelijk verschil merkbaar in de 
berichtgeving in de UK enerzijds en US en Australië anderzijds. In de UK werd het positieve 
deterministische discours immers aangehouden. Vooral de media van het Murdoch-concern 
bleven in de jaren na introductie een zeer positief deterministisch discours ophangen rond 
digitale televisie (Weber, Evans, 2002 449). In de US en in Australië, waar digitale televisie 
geen succes werd, stelden Weber en Evans (2002 453) vast dat de berichtgeving over 
digitale televisie snel taande na de introductie en het positieve deterministische discours dus 
niet aangehouden werd in de berichtgeving. 
 
Maar de kern van deze sociale beïnvloeding blijft uiteraard de primaire sociale druk en 
invloed die uitgaat van onze naasten in onze sociale omgeving. Zoals we bij de verschillende 
sociale beïnvloedingsprocessen reeds duidelijk maakten, verwacht men dat de ‘earlier 
adopters’ vooral een sociale druk ondervinden in termen van identificatie; en dat compliance 
zich pas bij de latere adopters voordoet (Fischer, Price, 1992: 485). Deze latere adopters 
worden sterker afhankelijk geacht van normatieve invloeden, en adopteren daarom trager 
(Mahajan, Muller, Srivastava, 1990: 43). Eenmaal die invloed dan geldt, wordt van de 
assumptie uitgegaan dat een grotere sociale beïnvloeding of sociale druk, positief 
gecorreleerd is met adoptie (Davis, Bagozzi, Warshaw, 1989: 986). Diverse studies vonden 
hiervoor een duidelijke bevestiging (Karahanna, Straub, Chervany, 1999: 187-189; Malhotra, 
Galetta, 1999: 8; Punie, 2000: 438; Fischer, Price, 1992: 477; Moore, Benbasat, 1991). Ook 
specifiek in studies rond gsm (Wei, 2001: 713-714); videotelefonie (Kraut et al., 1998); een 
Windows NT-gebaseerde MS-Exchange applicatie (Malhotra, Galetta, 1999: 8) of Windows 

                                                                                                                                                                      
van de ‘indirecte netwerkexternaliteiten’ of de ‘supply side user externalities’ (Schoder, 2000: 182; Gupta, Jain, 
Sawhney, 1999: 396). Ook vanuit supply-side kan een netwerkexternaliteit-impact uitgaan via bijvoorbeeld de 
creatie van schaalvoordelen of complementaire goederen, en een ‘sponsoring effect’. De keuze van de 
Hollywood-filmindustrie had bijvoorbeeld een sponsorende impact op de VHS-VCR-diffusie, en lijkt ook nu weer 
bepalend te worden als sponsor voor de nieuwe DVD-generatie ... 
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3.1 (Karahanna, Straub, Chervany, 1999: 188); en breedband (Lee, O’Keefe, Yun; 2003: 89) 
werd de impact van sociale beïnvloeding aangetoond.  
 
Maar ook voor deze determinant worden geregeld inconsistente resultaten gevonden 
(Taylor, Todd, 1995b: 150). Malhotra en Galetta (1999: 8) vonden algemeen wel een 
bevestiging voor de impact van sociale invloed, maar konden deze conclusie niet blijven 
handhaven wanneer die invloed uitgesplitst werd naar de verschillende niveaus van 
‘psychological attachment’: ze vonden immers geen bevestiging voor de relatie met 
‘compliance’, terwijl ze die wel vonden voor internalisatie en identificatie. Ook anderen zoals 
Lau, Yen en Chau (2001: 63), Mathieson (1991: 185) of Davis, Bagozzi en Warshaw (1989) 
konden geen direct significant verband vaststellen tussen ‘subjectieve norm’ en ‘adoptie-
intentie’. Ook voor de veronderstelde invloed van interpersoonlijke invloed en communicatie, 
wijzen onder andere Valente en Davis (1999: 56) en McDonald en Alpert (1999: 3-4) er op 
dat die niet altijd even consistent ondersteund wordt door onderzoek.  
 
Met betrekking tot de operationalisering van deze ‘sociale beïnvloeding’ stellen we vast dat 
men zich in de meeste studies vooral op de sociaalpsychologische redenering baseert. 
Meestal gaat het om items die een conceptualisering zijn van de ‘subjectieve norm’, en vaak 
ook de normatieve overtuigingen. In de studie van Choi et al. (2003: 170) naar adoptie-
intentie voor iTV (cf. supra) werden deze bijvoorbeeld geoperationaliseerd aan de hand van 
de volgende items: 
 
- My family will think that we should use interactive tv service 
- My friends will think that I should use interactive tv service 
- People who are important to me will think that I should use interactive tv service 
- People who affect me expect me to use interactive tv service 
 
 
Optimistische attitude 
 

et de sociaalpsychologische inbreng kwam ook ‘attitude’ als determinant voor 
adoptie(intentie) prominent op de voorgrond te staan. Maar ‘attitude’ op zich blijft 

natuurlijk een vaag en algemeen begrip; een vlag waaronder vele ladingen schuil gaan. Eén 
van de meest concreet gespecifieerde ladingen in dit verband is de ‘optimistische attitude’. 
Men gaat daarbij uit van de assumptie dat een postieve, optimistische attitude samenhangt 
met meer adoptie, bezit en gebruik van ICT’s (Parasuraman, Colby, 2001; Wei, 2001; 
Neuendorf, Atkin, Jeffres, 1998: 83; Punie, 2000: 215; 232, 331, 392). De meesten beperken 
dit optimisme tot een optimisme ten aanzien van de nieuwe technologie(ën), maar ook een 
meer algemene optimistische levensingesteldheid wordt verondersteld positief gecorreleerd 
te zijn met adoptie van en adoptie-intentie voor innovaties (Neuendorf, Atkin, Jeffres, 1998: 
85). 
 
In de meeste gevallen wordt een snellere adoptie dus gelinkt aan een optimisme ten aanzien 
van nieuwe technologieën61. Positieve, optimistische attitudes werken een hogere adoptie-
intentie in de hand (Choi et al., 2003; Parasuraman, Colby, 2001; Neuendorf, Atkin, Jeffres, 
1998; Dudley et al., 1993). Op een open vraag naar het waarom van de non-adoptie van 
telefonisch bankieren, vond Punie (2000: 273) bijvoorbeeld 21% met een negatieve attitude 
ten opzichte van (communicatie)technologie. Technologieën zijn te onpersoonlijk voor hen, 
en vormen een bedreiging voor persoonlijk/menselijk contact. Punie (2000: 329) maakt voor 
ICT het onderscheid tussen de optimistisch ingestelde technofielen, en de pessimistisch 

                                                      
61 We benadrukken dat het om het optimisme ten opzichte van technologieën in het algemeen gaat, omdat deze 
attitude meer constant is dan de attitude ten aanzien van specifieke technologieën. Naarmate een technologie 
langer bestaat, goedkoper wordt, meer toepassingen kent en door meer mensen gebruikt wordt, worden 
attitudes automatisch positiever (Wei, 2001: 715). Denken we maar aan de mensen die een aantal jaar terug nog 
pessimistisch ten opzicht van gsm of het internet stonden.  
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ingestelde technofoben. Een onderscheid dat parallel loopt met het onderscheid tussen de 
respectievelijke aanhangers van ‘boom-’ en ‘doomscenario’s’ (Burgelman, 1993; 71) met 
betrekking tot de toekomstvisies voor technologieën. In de boomscenarios van de 
technofielen zorgen de communicatietechnologische innovaties voor een maatschappelijk 
hogere orde, of een soort ‘computopia’ waarbij iedereen met iedereen in contact staat en 
persoonlijk contact van het hoogst mogelijke niveau is; terwijl de doomscenarios van de 
technofoben vrezen dat er een nieuwe ‘elektronische brave world’ op komst is waarin de 
werkende klasse nog beter gecontroleerd wordt, communicatie nog onpersoonlijker wordt, 
en bestaande tegenstellingen en conflicten nog verscherpt worden.  
 
‘Optimisme ten aanzien van ICT’ als determinant voor de adoptie van ICT-innovaties slaat op 
het geloof in en de overtuiging van de voordelen van een nieuwe technologie (Rockbridge 
Associates, 2004b). Het is een vlag die een brede lading dekt: het geloof dat nieuwe 
technologieën meer controle over het leven bieden, dat ze makkelijker zijn, dat ze flexibeler 
en langer werken toelaten en daardoor ook de jobefficiëntie verhogen, ... Voor een stuk 
hangt dit geloof uiteraard samen met demografische variabelen als leeftijd (jongeren 
optimistischer) (Reese, Shoemaker, Danielson, 1986: 681, Wei, 2001: 705); maar volgens Choi 
et al (2003) wordt dit optimisme vooral gedetermineerd door de volgende vijf andere 
determinanten: ‘gepercipieerd nut (relatief voordeel)’, ‘result demonstrability’, ‘trialability’, 
‘imago’ en ‘enjoyment’.  
 
In de de ‘Technology Readiness’-schaal van Parasuraman en Colby (2001) nam deze 
‘optimisme’-determinant met vijf items alvast een prominente plaats in: 
 
- ‘Technology gives more control over lives’ 
- ‘The newest technologies are more convenient’ 
- ‘Computers extend the hours of commerce’ 
- ‘Technology increases job efficiency’ 
- ‘Computers are easier to deal with than people’ 
 
Maar het is, zoals gezegd, niet alleen de ‘attitude ten aanzien van ICT’ die wordt 
verondersteld samen te hangen met adoptie-intenties. Ook een meer algemene attitude, of 
mate van optimisme (of pessimisme), wordt verondersteld samen te hangen met de adoptie-
intenties inzake nieuwe communicatietechnologieën. In de overtuiging dat attitudinale 
variabelen betere determinanten zijn dan de traditionele demografische variabelen, stelden 
Atkin et al. (1996: 159) bijvoorbeeld de rol van ‘affective sensations’ zoals de zin voor humor, 
en ‘gemoedsgesteldheden’ zoals depressies, en een levenskwaliteitsperceptie voorop als 
attitudinale determinanten voor adoptie-intenties. Dit vanuit de veronderstelling dat inzicht 
in de zin voor humor en iemands gemoedsgesteldheid, ook een inzicht biedt in iemands 
georiënteerdheid naar de toekomst toe, en bijgevolg ook in de invloed ervan op het 
gepercipieerde nut van nieuwe technologieën en adoptie-intenties (Atkin et al., 2003: 160). 
Neuendorf, Atkin en Jeffres (1998: 85) hebben het in dit verband over de ‘quality of life’-
indicator, of de ‘way things are going in one’s life’. Naar onderzoek toe, wordt deze ‘quality 
of life’-factor door hen geoperationaliseerd aan de hand van een zevental items waarop ze 
aan de hand van tienpuntenschalen nagaan hoe goed men de eigen leefomgeving 
beoordeelt, hoeveel vertrouwen men in de lokale scholen, politie en media heeft, en hoe 
men tegenover zaken als aids, seksuele intimidatie en de economie staat (Ibid.: 86). 
 
 
Status/Prestige/Imago 
 

ij de determinant ‘relatief voordeel’ stelden we reeds dat bepaalde van de dimensies 
waarop dit relatief voordeel zich kan manifesteren, geleidelijk aan de ‘paraplu’ van het 

relatieve voordeel ontgroeiden en een min of meer ‘zelfstandige’ determinant werden. Eén 
van die aspecten is het relatieve voordeel in termen van de mate waarin men denkt aan 
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‘sociale status’ te winnen door de innovatie te adopteren (Choi et al., 2003: 168; Rogers, 
2003: 230; Plouffe, Vandenbosch, Hulland, 2001: 68; Vankatesh, Brown, 2001: 77; Lee, Baek, 
2001: 4; Venkatesh, Davis, 2000: 189; Karahanna, Straub, Chervany, 1999: 188; Moore, 
Benbasat, 1991: 195; Sheth, Newman, Gross, 1991: 161). In navolging van Gabriel Tarde 
(1903) was Rogers (2003: 230) er immers van overtuigd dat individuen vaak de motivatie tot 
adoptie vinden in het verlangen om aan sociale status te winnen.  
 
Deze status-motivatie wordt vooral zeer determinerend geacht voor innovators, early 
adopters en early majority (Rogers, 2003: 231), maar ook het imitatiegedrag vindt volgens 
Rogers een drijfveer in het streven naar sociale status (cf. supra, ‘identificatie’). In een pleidooi 
voor een uitbreiding van het TAM met ‘sociale beïnvloedingsdeterminanten’, wezen 
Venkatesh en Davis (2000: 189) ook op de indirecte impact van de subjectieve norm via de 
imago-determinant. Van subjectieve norm veronderstelt men een impact op deze imago-
determinant, aangezien men er van uitgaat dat wanneer bepaalde belangrijke personen uit 
de sociale omgeving bepaalde gedragsverwachtingen hebben ten aanzien van jou, en je dat 
gedrag ook uitvoert, dat een positieve impact zal hebben op je status/imago binnen de 
sociale groep. De mate waarin de adoptie van een innovatie als status- of imago-verhogend 
gepercipieerd wordt is vaak determinerend voor adoptie omdat individuen vaak aan 
normatieve invloeden trachten te beantwoorden om een bepaald imago hoog te houden of 
te verwerven binnen een bepaalde referentiegroep. Vandaar dat de imago-determinant ook 
werd meegenomen in de DTPB-modellen van Venkatesh en Brown (2001: 74, 82) en 
Karahanna, Straub en Chervany (1999: 188). 

 
De drijfveer achter de impact van deze imagodeterminant is nauw gerelateerd met het 
eerder aangehaalde sociale beïnvloederingsproces dat we ‘identificatie’ noemden (Malhotra, 
Galetta, 1999; Kelman, 1966) (cf. supra): het proces waarbij men tot adoptie overgaat om 
uiting te geven aan zijn/haar relatie tot anderen62.  
 
Deze status- of prestigemotivatie voor ICT-adoptie hangt ook samen met de ‘tangibles’-
determinant. Eerder wezen we bijvoorbeeld reeds op het segment van mensen dat 
‘adopteert omwille van het directe gebruiksnut met differentiatie als leidmotief’ dat door 
Punie (2000: 422) onderscheiden werd op basis van de dimensies functionaliteit en 
symboliek. Deze groep gaat immers snel tot de adoptie over van dure, mooie 
innovaties/gadgets/speeltjes omwille van een identiteitsconstructie die ook een zekere 
‘status’ inhoudt omdat men zich als innovator of early adopters onderscheidt. 
 
De operationalisering van deze determinant ligt dan ook voor de hand. Illustratief hiervoor is 
het onderzoek van Choi et al. (2003: 168) naar de adoptie-intentie voor iTV, waarin deze 
statusdeterminant geoperationaliseerd werd in de volgende drie items:  
 
1. Using interactive tv service will enhance my social status 
2. Using interactive tv service will give me more privileges than others using ordinary tv 
3. I think that using interactive tv is a symbol of high class society 
 
Heel wat onderzoeken baseerden zich ook op de operationalisering van Moore en Benbasat 
(1991). Plouffe, Vandenbosch en Hulland (2001: 68) deden dat bijvoorbeeld in hun 
onderzoek naar de adoptie-intentie voor een elektronisch betaalsysteem. Zij bedienden zich 
daarvoor van de volgende drie items:  

 
 

1. ‘People who use ………have more prestige than those who do not.’ 
2. ‘People who use ………have a higher profile than those who do not.’ 

                                                      
62 Wanneer die imago-uiting of identificatie-uiting geen onafhankelijk spontaan initiatief is (maar omwille van een 
groepsdruk), spreken we eerder van een sociale beïnvloeding, dan een adoptie omwille van imagoverhogende 
motieven. 
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3. ‘Having ………is a status symbol’ 
 
Op basis van bovenstaande operationalisering kwamen Choi et al. (2003) tot een bevestiging 
van de assumptie inzake de impact van ‘gepercipieerde statusverhoging door adoptie’ op de 
effectieve adoptie-intentie. Plouffe, Vandenbosch en Hulland (2001: 79-80) zagen de impact 
van imago op adoptie-intentie bevestigd voor elektronische betaalsystemen; net zoals 
Venkatesh en Brown (2001: 71) voor pc-adoptie. In dit laatste onderzoek bleek het zelfs de 
belangrijkste determinant (Ibid.: 84). Maar deze relatie werd helaas niet altijd even consistent 
bevestigd. Karahanna, Straub en Chervany (1999: 187-189) konden bijvoorbeeld geen 
significante invloed vinden voor deze imagodeterminant op attitude en adoptie-intentie voor 
Windows 3.1. 
 
Met deze imago-determinant gaat het dus duidelijk om de impact van ‘perceptie van adoptie 
op de eigen status en imago van de adopter’ of het imago van de adopter. Deze invulling 
van de imago-determinant op het microniveau moet echter duidelijk worden onderscheiden 
van de impact van een andere invulling van de imagodeterminant op het mesoniveau. 
Sommigen veronderstellen immers ook een duidelijk invloed van het imago van het product 
of de producent (cf. infra) (Dodgson, 2000: 3; Dowling, 1999: 112; Quinn, 1992). Van het 
merkimago met andere woorden. Vooral voor de onzekere en twijfelende majority zou dit 
belangrijk zijn: uit onzekerheid zouden zij dan de voorkeur hebben voor een ‘sterke 
merken’63.  
 
 
‘Willingness-to-pay’ en ‘ability-to-pay’ 
 

ij de innovatiegerelateerde determinanten hadden we het reeds over de ‘gepercipieerde 
kost(prijs)’ als innovatie-gebonden determinant. Prijsverlagingen, en laag gepercipieerde 

prijzen zijn positief gecorreleerd met adoptie en diffusie. Naarmate de kostprijs als hoger/’te 
hoog’ wordt gepercipieerd, wordt de adoptiedrempel hoger. Ook al heeft de innovatie in 
kwestie duidelijk relatieve voordelen of een duidelijke meerwaarde. De mate waarin de 
kostprijs als ‘aanvaardbaar’ of ‘te hoog’ wordt gepercipieerd’ is enerzijds afhankelijk van de 
mate waarin de innovatie relatieve voordelen heeft in de ogen van de eindgebruiker (en 
men de ‘waar voor mijn geld’-afweging kan maken); maar anderzijds ook van 
adoptergebonden karakteristieken als de ability to pay en de willingness-to-pay. Men moet 
het niet alleen de moeite vinden om voor de innovatie te betalen (relatief voordeel), men 
moet het ook kunnen betalen (ability) en ook willen betalen (willingness).  
 
Met betrekking tot de eerste dimensie, ‘ability-to-pay’ (Talukdar, Sudhir, Ainslie, 2002: 97) of 
‘affordability’ (Busselle et al., 1999: 46) gaat het dus om de mate waarin men zich de 
innovatie kan permitteren of veroorloven. In sommige determinantenmodellen neemt men 
de ‘financiële resources’ mee als determinant op het microniveau (Venkatesh, Brown, 2001; 
Lin, 1998: 98). In relatie tot de ‘gepercipieerde kostprijs’ geldt de assumptie dat de innovatie 
sneller als ‘te duur’ gepercipieerd zal worden wanneer men minder te besteden financiële 
middelen heeft. Het onrechtstreeks veronderstelde verband met adoptie is dan dat men 
minder snel tot adoptie zal overgaan, naarmate de ‘ability-to-pay’ lager is. Een assumptie die 
perfect overeenstemt met de sociodemografische profielassumptie op het vlak van inkomen 
(cf. supra) 64. 
 
Met ‘willingness-to-pay’ (Talukdar, Sudhir, Ainslie, 2002: 102; Jiang, 2002: 181; Ricci, 2000: 
156; Busselle et al., 1999: 46; Lennstrand, 1998b: 8; Heiman, Muller, 1996: 422; Gatignon, 
Robertson, 1989: 25) gaat het dan om ‘de maximale prijs die een consument bereid is te 
betalen voor een gegeven kwantiteit van een product’ (Wertenbroch, Skiera, 2002: 228). 
                                                      
63 Onder andere in de eHUB-case vonden we hiervoor een duidelijke bevestiging. 
64 Aangezien deze ‘ability-to-pay’ reeds aan bod kwam bij deze sociodemografische en –economische 
determinanten, integreren we deze dimensie niet meer in het samenvattende determinantenmodel (cf. infra) 
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Men moet een innovatie niet alleen ‘de moeite vinden’ en ‘kunnen’ betalen, maar ook ‘willen’ 
betalen. Simon Hochhauser (ceo Video Networks) is er bijvoorbeeld van overtuigd dat VOD 
niet ‘technology driven’ is en wel degelijk iets is wat de gebruiker wil, maar merkt daar wel bij 
op But the question remains –who will pay for it?’ (Kenny, 2002b: 20). Ook Fatsis (1994: 8) 
stelde dat ‘The big mystery is how much consumers will pay for interactive information and 
entertainment’. 
 
‘Willingness-to-pay’ wordt pas relevant als determinant van zodra de innovatie enige 
meerwaarde of relatief voordeel te bieden heeft aan de consument (Gatignon, Robertson, 
1989: 26), maar een gepercipieerd voordeel impliceert daarom nog niet automatisch ook een 
‘willingness-to-pay’. Het ene voordeel zal de consument al meer waard zijn dan het andere 
voordeel. Voor het ene voordeel zal de consument al meer bereid zijn te betalen dan voor 
het andere voordeel. Het gepercipieerde voordeel van de Europese HDTV-versie (HD-MAC) 
was bijvoorbeeld voor niemand van die aard om er een substantiële meerprijs voor te willen 
betalen (Dejonghe, 2002: 123). Zolang de waargenomen waarde (gepercipieerd voordeel) 
de financiële waarde overtreft, is men bereid die prijs te betalen (Kalish, 1985: 1569)65. 
Plasmaschermen hebben voor heel wat mensen wel een duidelijke waargenomen waarde, 
maar die woog lange tijd niet op tegen de financiële waarde of de kostprijs ervan. Pas vanaf 
2006 lijkt de waargenomen waarde voor een eerste deeltje van de populatie de financiële 
waarde te gaan overtreffen. Met betrekking tot de operationalisering van deze ‘willingness-
to-pay’ wordt dan ook vaak de koppeling gemaakt tussen deze waargenomen waarde 
(relatief voordeel in termen van features/applicaties) en financiële waarde. Jeffres en Atkin 
(1996: 322) deden dat bijvoorbeeld als volgt: 

 
“Even if it costs more, I’d like to have a cable system that had 500 channels.” 

 
Een ander voorbeeld komt uit een grootschalige Europese studie (1995, 1997) naar de 
bereidheid om een meerprijs te betalen voor nieuwe toepassingen in de 
‘informatiesamenleving’ (Ricci, 2000: 156): 
 

“And could you please indicate for which of these you would be ready to pay a monthly 
subscription/access right of (equivalent of 10 ECU in domestic currency) in addition to 

communication costs?” 
 
Dergelijke operationaliseringen geven dan misschien wel een inzicht in het al of niet 
aanwezig zijn van een ‘willingness-to-pay’, maar daarmee is nog geen antwoord gegeven op 
de vraag hoeveel men dan precies bereid is (meer) te betalen. Voor een goede 
introductiestrategie is het dan ook van cruciaal belang op voorhand een concreter inzicht te 
verwerven in deze willingness-to-pay (Dholakia, Mundorf, Dholakia, 1996: 5), om te 
voorkomen dat een innovatie te hoog geprijsd wordt. In eerste instantie komt het er voor 
deze strategie op aan de juiste relatieve voordelen te detecteren. Een ‘aanbod op maat’ 
brengt immers een gevoelige verhoging van de ‘willingness-to-pay’ met zich mee (Franke, 
Schreier, 2002: 229; Sabavala, Gautschi, 1994: 36). Bij gebrek aan een duidelijk relatief 
voordeel, is een lage prijszetting de enige optie. Is er wel een duidelijk relatief voordeel, dan is 
dat echter nog geen garantie op succes. De introductieprijs moet nog steeds van een 
aanvaardbaar niveau blijven. Daarom komt het er in tweede instantie ook op aan het juiste 
niveau van ‘willingness-to-pay’ te detecteren om er voor de zorgen dat de prijs het merendeel 
van de markt niet afschrikt, en van een dergelijk niveau is dat het een kopieermechanisme 
blijft mogelijk maken. Aitkin et al. (2003: 159) benadrukten daarom bijvoorbeeld de nood aan 
inzicht in ‘willingness-to-pay’ voor DTV, en ook voor UMTS wijst Dejonghe (2002: 179-180) 
op de vraag ‘Hoeveel zal voor die diensten kunnen gevraagd worden, daar waar 
internetgebruik vanop een vaste plaats praktisch gratis is geworden?’. 

                                                      
65 In sommige gevallen is dat gepercipieerde voordeel zo groot dat men toch bereid is de kostprijs op 
te hoesten, niettegenstaande men het eigenlijk niet kan veroorloven (Busselle et al., 1999: 46).  
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Los van de operationalisering in concrete items zoals dat voor alle andere determinanten 
gedaan wordt, wordt ‘willingness-to-pay’ (wtp) ook op verschillende andere manieren 
nagegaan. Wertenbroch en Skiera (2002: 228) hebben het bijvoorbeeld over het 
onderscheid tussen ‘transactions data’ en ‘survey data’. In het geval van ‘transactions data’ 
wordt de wtp afgeleid uit het werkelijke gedrag van de respondent, en de keuzes die hij/zij in 
een real-life-context, of onder realistische marketingmix-condities maakt. Deze ‘transactions 
data’ kunnen op verschillende manieren verworven worden: via scannerdata, via 
testmarktsimulaties, e.d., ... (Wertenbroch, Skiera, 2002: 229), of via laboratorium- of 
veldexperimenten (Bolton, 1994: 192). Op basis van ‘survey data’ daarentegen wordt de wtp 
in minder realistische omstandigheden achterhaald, en gaat het om meer hypothetische 
voorkeuren van de consument. Het kan dan om itemoperationaliseringen gaan zoals we 
hierboven twee voorbeelden gaven, maar ook om ‘conjuncte analyse’ (cf. infra) (Fildes, 
Kumar, 2002: 499); ‘monadische concept testen’ en ‘discrete keuzemodellen’ (Bolton, 1994: 
190). De monadische concept testen zijn eigenlijk de prijsvragen zoals we die het best 
kennen: er wordt de respondent een ‘single service concept’ voorgelegd aan een 
vastgelegde prijs, waarvoor hij/zij moet aangeven in welke mate hij/zij die innovatie aan die 
prijs denkt aan te schaffen. Deze vraag kan uiteraard meerdere malen gesteld worden voor 
verschillende concepten, en verschillende prijsniveaus (Bolton, 1994: 188). Bij ‘discrete choice 
models’ of ‘discrete keuze modellen’ (Bolton, 1994: 189; Weerahandi, Hisiger, Chien, 1994: 
158) wordt een nieuw concept aan de respondent voorgesteld en wordt hem achteraf een 
soort van ‘bestelformulier’ voorgelegd, waarop een aantal diensten/applicaties (van het 
multi-featured aanbod) en hun prijzen staan afgebeeld. Op dat formulier dient de 
respondent aan te geven welke diensten of applicaties hij zou aanschaffen, indien die op dat 
moment beschikbaar zouden zijn. Veelal worden aan de respondent een reeks van 
‘bestelformulieren’ voorgelegd, waarbij sommige diensten/applicaties dezelfde zijn als op 
vorige bestelformulieren, en waarbij anderen compleet nieuw zijn (Bolton, 1994: 189). Op 
die manier krijgt de onderzoeker een inzicht in het effect van de aan- of afwezigheid van 
bepaalde features in het aanbod aan bepaalde prijzen. De twee grote nadelen van deze 
methoden zijn (1) dat de forecasts gemaakt zijn op basis van een datacollectiemethode 
waarbij de respondent is blootgesteld aan een volledige informatie omtrent de innovatie 
(wat in praktijk zelden het geval is op het moment van aankoopkeuze), en (2) dat het nog 
steeds om keuzes tussen concepten (op papier) gaat en niet om het echt uitproberen van 
een innovatie (Bolton, 1994: 190). Methoden die de wtp-meting in verband met dit laatste 
punt van kritiek een stuk realistischer maken zijn ‘Vickrey Auctions’ en de methode van 
Becker, De Groot en Marschak (BDM) (Wertenbroch, Skiera, 2002: 228). Bij de ‘Vickrey 
Auctions’ hangt men niet vast aan een methode van hypothetische voorkeuren via survey 
data, maar wordt (eventueel in het echte verkoopspunt) een echte ‘veiling’ georganiseerd 
waarbij de respondent het product ook echt moet kopen als zijn/haar bod de veiling wint. In 
de praktijk is dergelijk onderzoek echter moeilijk toe te passen, en kunnen vragen gesteld 
worden bij het realiteitsgehalte van de ‘point-of-purchase’-context; en de 
generaliseerbaarheid van het ‘aanvaardbare prijsplafond’ dat uit deze veilingen naar voor 
komt. De methode van Becker, De Groot en Marschak (BDM) heeft daarom de bedoeling de 
wtp-meting een stuk makkelijker en realistischer te maken (Wertenbroch, Skiera, 2002: 230). 
Aan at random gekozen respondenten wordt verteld dat ze de kans hebben het product te 
kopen, zonder daarbij meer geld uit te geven dan ze willen doen. Ze worden gevraagd 
hoeveel ze zouden willen uitgeven aan het voorgelegde product, en kunnen die ook nog 
bijstellen. Achteraf wordt de ‘verkoopsprijs’ onthuld. Wanneer deze lager is dan de geuitte 
wtp is men verplicht het product effectief aan te kopen.  
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4.3.2.1.2.2.3. Marketingstrategie 
 

ok de marketingstrategie (in al zijn aspecten of P’s) is een belangrijke determinant voor 
de individuele adoptiebeslissing (Steenkamp, Gielens, 2003: 380; Jankowski, Van Selm, 

2001: 222; Bouwman, de Jong, 1996: 166; Weisman, Kridel, 1990: 68; Sultan, Farley, 
Lehmann, 1990: 73; Sultan, Farley, Lehmann, 1990: Gatignon, Robertson, 1985: 850), en 
wordt dan ook in diverse modellen expliciet als determinant meegenomen. 
Marketingstrategie is wel een duidelijke supply-side-gebonden factor, waardoor sommigen 
deze factor eerder op het meso-niveau situeren (Heres, Mante-Meijer, Pires, 2002: 75); maar 
het is evident dat marketing naar de residentiële markt ook zijn effect op de adoptiebeslissing 
van de eindgebruiker heeft (kan hebben). Net als Bouwman et al. (2000: 23) behandelen wij 
deze determinant daarom liever op het microniveau.  
 
Traditioneel geldt dat een innovatief product op zich niet volstaat om tot een succes uit te 
groeien (Sandberg, 2002: 184). Daarvoor is ook een efficiënte marketingstrategie 
noodzakelijk. Meestal wordt daarbij van een betere diffusie en snellere adoptiebeslissingen 
uitgegaan wanneer er meer marketinginspanningen worden geleverd en er meer 
geadverteerd wordt (Green, 2002: 34). In 1994 stelden Bouwman, Hammersma en Peeters 
(1994: 39) bijvoorbeeld dat ‘het succes van de CD-I vooral zal afhangen van de bereidheid 
van de producenten om veel in marketing te investeren’. Dat betekent echter niet dat 
‘zomaar meer communiceren en zomaar het marketingbudget gaan opdrijven’ automatisch 
in een betere adoptie en diffusie resulteert. Steenkamp en Gielens (2003: 380) waarschuwen 
bijvoorbeeld ook voor zoiets als over-communicatie. Dat kan als een teken van wanhoop 
geïnterpreteerd worden en in negatieve associaties resulteren. Bryant en Love (1996: 97) 
hebben het over het gevaar dat de creatie van een marketing-hype het vertrouwen kan 
ondermijnen.  
 
Als we de marketing dan even iets enger in zijn communicatiecomponent interpreteren, 
kunnen we stellen dat er dus in voldoende mate gecommuniceerd moet worden, maar ook 
op een efficiënte manier. Dat houdt onder meer in dat er verschillende marketing- en 
communicatiestrategieën zullen moeten worden uitgewerkt ‘op maat’ van de verschillende 
segmenten (Easingwood, Lunn, 1992: 73; Tzokas, Saren, 1992; 74; 77); en dat een inzicht in 
de segmentspecifieke determinanten daar niet onbelangrijk bij is. Op de vraag hoe dan dat 
kan gebeuren, gaan we in deel 6 dieper in.  

4.3.2.1.3. Conclusie 

eer en inconsistenter. Dat is in twee woorden de conclusie die we aan dit hoofdstuk 
over adoptiedeterminanten op het microniveau kunnen verbinden. Sedert Rogers’ 

formulering van de ‘klassieke’ vijf innovatiekarakteristieken (a) kende het aantal 
determinanten dat voor de adoptiebeslissing (voor ICT-innovaties) van de residentiële 
adopter relevant geacht wordt, een meer dan gevoelige uitbreiding. (b) Op basis van studies 
waarin deze determinanten onderzocht worden, leren we dat die echter niet altijd even 
consistent meer bevestigd worden. In functie van het maken van prior-to-launch 
adoptersegmentaties op basis van de determinantenassumpties hebben deze twee 
vaststellingen de respectievelijke implicatie dat (a) het geheel aan adoptiedeterminanten te 
groot is geworden om nog als basis voor een werkbaar segmentatie-instrument te kunnen 
dienen; en dat (b) deze adoptiedeterminanten ook niet betrouwbaar genoeg meer zijn om 
als uitgangspunt voor adoptersegmentatie te dienen. 
 
Aanvankelijk werd er, zowel in het diffusionisme als in het domesticatieperspectief, niet zo 
veel aandacht besteed aan adoptiedeterminanten of de motivaties voor adoptie en afwijzing 
van ICT-innovaties (Punie, 2000: 412). Het toenemend aantal falingen zorgde echter voor 
een toename van de aandacht voor drempels en drijfveren voor adoptiebeslissingen; en met 

O 

M 
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de kruisbestuiving vanuit de sociale psychologie kwam het domein van de 
determinantenstudie tot zijn volle ontwikkeling. Met de opgang van wat we de ‘ICT-
omgeving’ noemden, liep dan ook een gevoelige uitbreiding van het aantal 
adoptiedeterminanten parallel (Easingwood, Lunn, 1992: 69, 80; Al-Gahtani, 2003: 766). In 
zo’n mate zelfs dat we vandaag de dag met een min of meer onoverzichtelijke wildgroei aan 
determinanten en modellen geconfronteerd worden. Het aantal determinantenmodellen en 
determinanten kende een exponentiële toename, waarin het vaak zoeken is naar enige 
consistentie. Steeds gaat het om varianten op varianten, wijzigingen, of de suggestie van 
nieuwe determinanten. Een evolutie die het overzicht en de vergelijkbaarheid van 
determinanten en resultaten uiteraard niet ten goede komt.  
 

“There is no consistent model of innovation adoption” 
(Busselle et.al, 1999: 46) 

 
Deze toename van determinanten zorgt er ook voor dat het alsmaar moeilijker wordt het 
overzicht te behouden over al deze determinanten. De vele bijdragen omtrent 
adoptiedeterminanten kenmerken zich niet alleen door hun onderlinge inconsistentie, maar 
stuk voor stuk ook door hun onvolledigheid. Als we de ruime waaier aan determinanten 
(4.3.2.1.2.) tegenover de voornaamste theoretische bijdragen en modellen inzake 
determinanten (4.3.2.1.1.) zetten, stellen we vast dat er geen enkel model of geen enkele 
studie is die het geheel aan determinanten dekt. Telkens gaat het om een fragmentarische 
kijk op de adoptiedeterminanten. Ook Randolph (1999: 740) stelt vast dat ‘no one theory 
stands out as providing the best hope for a comprehensive explanation of the antecedents of 
innovative behavior’ en dat verder onderzoek nodig is om tot één geïntegreerd geheel van 
determinanten te komen. Vooral op het residentiële niveau, of het niveau van de 
huishoudelijke sfeer dringt deze nood zich op (Venkatesh, Brown, 2001: 72). Met 
bovenstaand overzicht trachtten we het onderzoek en de bevindingen op dit niveau daarom 
te structuren langs de dimensies van innovatiegebonden determinanten, adoptergebonden 
determinanten en de marketingdeterminant. Bij wijze van conclusie van dit overzicht 
proberen we deze determinanten op het residentiële niveau ook in een overzichtelijk model 
samen te vatten. Onder meer Hadjimanolis (2003: 559) wees er recent nog op dat er tot op 
heden niet echt een conceptueel raamwerk voorhanden is dat al deze factoren integreert. 
Daarom stelden we ons naast het gestructureerde overzicht van determinanten, ook tot doel 
een conceptueel model voor adoptiedeterminanten op het residentiële niveau op te stellen. 
Voor een goede lezing van dit model benadrukken we nogmaals de afbakening van onze 
scope: nl. enkel determinanten op het microniveau van de individuele residentiële gebruiker; 
en voor de adoptiebeslissing (niet voor gebruik) van die gebruiker, wat meteen ook de 
beperking tot prior-to-launch determinanten met zich mee brengt. 

 
Met dit overzicht en conceptueel model hopen we meteen ook tegemoet te komen aan 
doelstelling 2.A. om een ‘overzicht van adoptiedeterminanten voor ICT-innovaties’ te geven. 
Zowel voor het opzetten van effectievere marketingcommunicatiestrategieën, als voor de 
ontwikkeling van segmentatie-instrumenten drong de nood aan dergelijk overzicht zich 
nadrukkelijk op (Moreau, Lehman, Markman, 2001: 14). In hun studie naar de adoptie-
intentie voor iTV benadrukten Choi et al. (2003: 163) deze nood in functie van de 
ontwikkeling van een efficiënte marketing. Roehrich (2004: 676) benadrukte de nood aan 
een geïntegreerd model in functie van de ontwikkeling van betere segmentatie-
instrumenten. Op basis van een vergelijking van innovativiteitschalen kwam Roehrich (2004) 
immers tot de conclusie dat er weinig consistentie bestaat in de dimensies waarop die 
schalen gebaseerd zijn; en dat de ontwikkeling van nieuwe methodes zich opdrong. 
 

                                                      
66 Al-Gahtani (2003: 7) verwijst naar Davis die zelfs opriep additionele constructen aan het door hem ontworpen 
TAM toe te voegen.  
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Figuur: Conceptueel model van adoptiedeterminanten op het microniveau 
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Centraal in dit model staat de adoptie-intentie als afhankelijke variabele, als ‘proxy’67 voor de 
effectieve ‘time-based innovativeness’ of het uiteindelijke innovatieve gedrag in de betekenis 
van effectieve adoptie of adoptiebeslissing. Ondanks het feit dat deze intentie wel een goede 
proxy is voor effectief adoptiegedrag, mogen beide concepten niet aan elkaar gelijk worden 
gesteld. De adoptie-intentie of attitude, gevormd op basis van determinanten op het 
microniveau, kan immers nog steeds worden beïnvloed door determinanten op het meso- of 
macroniveau. Niettegenstaande we dit model duidelijk tot het microniveau afbakenden, 
nemen we het geheel van meso- en macrodeterminanten wel mee als mediërende factoren 
op de relatie tussen adoptie-intentie en effectief adoptiegedrag. 
 
In de opbouw van dit model hebben we ook getracht de opdeling in adoptergebonden vs. 
innovatiegebonden determinanten + marketingstrategie te behouden. In totaal resulteert dit 
in 19 directe (hoofd)determinanten voor de adoptiebeslissing op het microniveau: 10 
innovatiegebonden determinanten en 8 adoptergebonden determinanten, aangevuld met 
de marketingstrategie als determinant. In het model zijn die weergegeven door de dikke 
gekleurde pijlen. In totaal telt dit model echter meer dan 50 constructen. Naast de 19 
hoofddeterminanten, geven we in dit model immers ook de voornaamste subdeterminanten 
of dimensies van hoofddeterminanten weer. Onder de ‘trialability’-determinant gaan 
bijvoorbeeld twee subdimensies schuil (fysisch en vicarious). Innovativiteit dekt een veelheid 
van subdimensies en onder sociale beïnvloeding verstaan we niet alleen de impact van 
netwerkexternaliteiten en interpersoonlijke communicatie, maar ook de sociale 
beïnvloedingsprocessen van ‘compliance’, ‘identification’ en ‘internalization’. Aan sommige 
van deze dimensies of subdeterminanten wordt zelfs zo’n belang gehecht, dat het soms 
onduidelijk is of die louter als een dimensie van een hoofddeterminant moeten worden 
beschouwd, of als een ‘verzelfstandigde’ hoofddeterminant. Voor de innovatiegebonden 
determinanten ‘kost’ en ‘tangibles’ en voor ‘opinion leadership’ aan adoptergebonden kant, 
gingen we bijvoorbeeld van de impact als hoofddeterminant uit. Verder worden er naast de 
impact van hoofddeterminanten op adoptie-intentie, en de impact van subdeterminanten op 
hoofdeterminanten, in de literatuur ook heel wat relaties tussen de verschillende 
determinanten onderling gesuggereerd. De voornaamste van deze onderlinge 
determinantenrelaties gaven we weer aan de hand van stippellijnen. De gepercipieerde 
imago-impact wordt bijvoorbeeld beïnvloed door de ‘tangibles’. Het gepercipieerde voordeel 
staat onder invloed van de gepercipieerde complexiteit.   
 
Eén van de auteurs die we als pleitbezorger voor een dergelijk geïntegreerd model van 
adoptiedeterminanten aanhaalden, is Roehrich (2004). Hij achtte dit onder meer 
noodzakelijk om als basis te dienen voor de ontwikkeling van nieuwe, betere 
innovativiteitsschalen (Roehrich, 2004: 676). De meeste schalen zijn op verschillende 
determinantenassumpties en stuk voor stuk slechts op een paar van de belangrijkste 
determinanten gebaseerd (Souitaris, 2003: 513). Geprojecteerd op ons model houdt dat in 
dat geen enkele schaal op de 19 voornaamste determinanten of innovativiteitsdimensies 
gebaseerd is. Elk van deze schalen is slechts op een paar van deze determinanten gebaseerd 
(cf. infra). Het pleidooi van Roehrich was er dan één voor een segmentatie-instrument of 
innovativiteitsschaal die gebaseerd is op alle 19 determinanten samen. Het aantal 
determinanten is intussen echter zo sterk toegenomen dat het haast onmogelijk is geworden 
om een ‘praktisch werkbaar’ instrument te ontwikkelen dat een operationalisering is van alle 
determinantendimensies (Easingwood, Lunn, 1992: 71). Als elk van de dimensies zich nog 
maar in twee of drie items laat operationaliseren wordt de schaal al veel te lang om nog 
praktisch werkbaar te zijn. Indien we ons op onze 19 hoofddeterminanten zouden baseren, 
zou dit bijvoorbeeld reeds in een schaal van meer dan 50 items resulteren. Zowel in surveys 
als interviews neemt dit te veel tijd in beslag. Het zou ook indruisen tegen het 
segmentatieprincipe dat er naar ‘parsimoniousness’ of een zo beperkt mogelijk aantal 
significante segmentatievariabelen moet worden gestreefd (Grant, 2002: 120). Net zoals we 

                                                      
67 Cf. sociaalpsychologische determinantenmodellen. 
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ons niet konden scharen achter de holistische segmentatieoplossing in deel 4A (cf. supra) 
kunnen we dat ook hier niet met betrekking tot adoptiedeterminanten.  
 
Los van de inconsistentie in het aantal determinanten en welke determinanten er precies in 
overweging moeten worden genomen, stelt er zich in verband met deze determinanten ook 
een tweede vorm van inconsistentie, nl. een inconsistente bevestiging van de assumpties met 
betrekking tot deze determinanten (Chang, Cheung, 2001: 3). Uit de bespreking van 
determinanten leerden we dat er traditioneel van een vaste relatie tussen determinant en 
innovativiteit (zowel in termen van adoptie-intentie als gedrag) wordt uitgegaan. In 
onderstaande tabel vatten we die nogmaals samen. 
 

Determinant Verwachte relatie 
met innovativiteit 

(intentie & gedrag) 
Directe impact van hoofddeterminanten 
Innovatiegebonden karakteristieken (percepties) 
Relatief Voordeel + 
Kost - 
Tangibles + 
Compatibiliteit + 
Trialability + 
Visibiliteit + 
Observeerbaarheid + 
Enjoyment + 
Complexiteit - 
Betrouwbaarheid + 
Adoptergebonden karakteristieken 
Innovativiteit + 
Opinieleiderschap + 
Kennis + 
Optimisme + 
Imago/Prestige + 
Willingness-to-pay + 
Controle + 
Sociale Beïnvloeding + 
Marketingstrategie 
Marketingstrategie + 
 
Voor visibiliteit en controle wordt bijvoorbeeld van een positief verband met innovativiteit en 
adoptie-intentie uitgegaan. Een hogere zichtbaarheid en gepercipieerde controle worden 
bijvoorbeeld verondersteld samen te gaan met een grotere adoptie-intentie; en bijgevolg 
hoger te zijn bij innovators en early adopers dan bij late majority en laggards. In de 
afzonderlijke bespreking van elk van deze 19 hoofddeterminanten konden we echter 
vaststellen dat deze veronderstelde relaties niet altijd meer bevestigd konden worden. Studies 
vinden niet altijd een significante bevestiging van de relaties, of vinden soms zelfs het 
tegendeel. De relatie met ‘kennis’ is bijvoorbeeld niet altijd een positieve. Soms creëert een 
hogere kennis ook een drempel ten aanzien van discontinue innovaties. Dat maakt dat deze 
adoptiedeterminanten en de assumpties omtrent deze determinanten ook alsmaar minder 
geschikt zijn om als basis voor adoptersegmentaties te dienen. Adoptersegmenten vertonen 
alsmaar meer een inconsistente aard (Wright, Chariett, 1995: 39), en de assumpties kunnen 
niet altijd even makkelijk meer veralgemeend worden over verschillende technologieën. Tot 
op de dag van vandaag wordt er zowel in theorie als praktijk nog al te veel van een te 
gesimplifieerde situatie van homogene adopterprofielen en veralgemeenbare assumpties 
uitgegaan (McMeekin, Tomlinson, 1998: 873). 
 
Naast de verwijzing naar de afzonderlijke bespreking van iedere determinant, illusteren we 
deze inconsistente bevestiging van determinantenassumpties ook aan de hand van 
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onderstaande tabel die een overzicht van determinantenstudies in de ICT-omgeving omvat. 
In deze tabel beschrijven de eerste twee kolommen de auteur en het onderwerp van de 
studie; en wordt in de overige kolommen aan de hand van de kleuren groen, oranje en rood 
aangegeven in welke mate de assumptie in verband met de determinanten bevestigd werd. 
‘Groen’ wijst op een significante bevestiging van de assumptie; ‘oranje’ geeft aan dat er geen 
bevestiging werd gevonden voor de assumptie; en ‘rood’ geeft een significante bevinding 
aan van een resultaat dat het tegendeel beweert van de assumptie. Niet ingekleurde cellen 
geven aan dat deze determinant niet onderzocht werd in het desbetreffende onderzoek.  
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(p: .000) 
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(NS) 
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Busselle et al. 
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p:0.140 

 0.243 
p:0.001 

 0.097 
(p:0.140)° 

0.070 
(p:0.280 

    0.132 
(p:0.020) 

 

Brown et. al 
(2003) 
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Li (2003) Adoptie-
intentie 
‘electronic 
newspapers’ 

0.041 
(NS) 

            

Adoptie-
intentie 
Internet 
Shopping 

0.121 
p<0.001 

            Li (2004) 

Adoptie-
intentie  
Cable 
television 
shopping 

0.101 
P<0.001 
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- Holak; Lehmann (1990): Studie waarbij het eerder beschreven determinantenmodel van Holak en Lehmann getest werd voor 19 ‘durables’ (waarvan 16 ICT-innovaties) (cf. supra). De 130 
respondenten werden van productbeschrijvingen voorzien. De determinanten werden aan de hand van zespuntenschalen gemeten. De afhankelijke variabele ‘adoptie-intentie’ (intentie voor de 
komende twee jaar) op basis van een vijfpuntenschaal. In bovenstaande tabel zijn de ‘first-order partial correlations’ tussen de attributen/determinanten en de intentie weergegeven.  
- Lin (1998): Studie waarbij op basis van telefonisch (CATI) survey bij 561 mensen een onderscheid werd gemaakt tussen adopters, non-adopters en likely adopters voor PC’s. Ten opzichte van deze 
adoptercategorisatie als afhankelijke variabele werden vier determinantenfactoren (na factoranalyse op 18 items (vijfpuntenschalen)) geregresseerd. De eerste factor betrof de ‘kostprijs’ of de 
resources’: op basis van drie items werd gemeten in welke mate de kostprijs van pc, printers, etc als te hoog gepercipieerd werd. De innovativiteitsfactor was samengesteld op basis van acht items, 
‘relatief voordeel’ op basis van vier items, en de ‘gepercipieerde complexiteit’ op basis van drie items.  
- Busselle et al. (1999): Onderzoek waarbij in grote lijnen het onderzoeksopzet van Lin (1998) werd overgenomen, maar met een ander onderzoeksobject: adoptie en gebruik van internet ditmaal 
(ipv computer). Ook hier gaat het om een ‘post-launch’ studie bij adopters (n: 296) van het internet. Vier determinanten werden in rekening gebracht: complexiteit (geoperationaliseerd aan de hand 
van 3 items), relatief voordeel (vier items), ‘resources’ (komt neer op ‘gepercipieerde kost’, geoperationaliseerd aan de hand van drie items: ‘the cost of internet software is too high’, ‘the cost of a 
personal computer is too high’, ‘the cost of internet access is too high’); en de ‘need for innovativeness’ (innovativiteit in termen van ‘venturesomeness’: (4 items) ‘i am willing to learn new ideas’, ‘I am 
willing to take a risk’, ‘I like to keep up with new technologies’, ‘I am willing to explore new technologies’. 
- Eastlick, Lotz (1999): onderzoek met betrekking tot interactief elektronisch shoppingmedium via postale enquête bij 1117 respondenten (Amerikaanse kabelabonnees). Het onderzoek baseerde zich 
op het conceptuele determinantenmodel van Gatignon en Robertson (1985). De familiarisatie gebeurde op basis van een ‘story board’ met 9 frames met een uitgeschreven teleshopping scenario + 
illustraties. De determinanten werden gemeten op basis van 5pt-Likertschalen. De adoptie-intentie op basis van een vierpunts-Likertschaal. Op basis van deze laatste werd een onderscheid gemaakt 
tussen innovators, early adopters en followers, en in bovenstaande tabel staat weergegeven of de determinanten significant discriminerend zijn tussen deze groepen. 
- Pajo (2000): Onderzoek naar de adoptie van technologie voor ‘distance learning’ of afstandsleren binnen universiteiten. Meer specifiek ging hij de impact na van (1) computer ‘self-efficacy’, (2) 
‘personal computer-related innovativeness’, (3) ‘computer experience’, en (4) ‘computer enjoyment’ op zowel het huidige gebruik van Web-based technologieën, als op hun intenties om dergelijke 
technologieën te adopteren in de toekomst (Pajo, 2000: 1).Via een survey waarin deze vier determinanten werden geoperationaliseerd aan de hand van ‘geijkte en gevalideerde schalen’, werden 
250 academici van de ‘MasseyUniversity’ in Nieuw-Zeeland (Pajo, 2000: 3) bevraagd. In de tabel zijn de regressie-gewichten van de vier determinanten (voor dewelke de interne consistentie telkens 
hoog genoeg lag) op de adoptie-intentie voor Web-based technologieën voor afstandsleren weergegeven. 
- Heres, Mante-Meijer, Pires (2003), Heres, Mante-Meijer, Ling (2001): bespreking van de Eurescom-studie naar de adoptie en aanvaarding van mobiele telefonie en internet en West-Europa bij + 15-
jarigen. De studie is gebaseerd op kwalitatief onderzoek, meer specifiek 36 focus-groep-interviews; en kwantitatief onderzoek aan de hand van 3000 face-to-face interviews. Concrete 
onderzoeksresultaten werden in de papers niet meegegeven, maar compatibiliteit (technisch én lifestyle), relatief voordeel, gepercipieerde complexiteit en kostprijs in termen van ‘affordability’ 
werden als significante determinanten naar voor geschoven.  
- Plouffe, Vandenbosch, Hulland (2001): onderzoek naar adoptie-intentie voor elektronisch betaalsysteem (the Exact Card) op basis van het eerder beschreven conceptuele determinantenmodel met 
acht determinanten: relatief voordeel, compatibiliteit, complexiteit (ease-of-use), trialability, visibility, result demonstrability, imago en controle (hier in termen van voluntariness). In totaal werden 352 
gebruikers bevraagd: bij 167 gebeurde dat na een korte trial-periode; en bij 185 respondenten werd naar de adoptie-intentie en hun adoptie-intentie gepeild zonder een dergelijke trial-periode. In 
bovenstaande tabel zien we beide resultaten in twee aparte lijnen uitgesplitst. 
- Wei (2001): studie naar de adoptie-intentie voor gsm in Hong Kong bij de ‘not-haves’. ‘Compatibiliteit’ werd gedefinieerd in termen van compatibiliteit met hun huidige telefoniegedrag (vaste 
telefonie), complexiteit werd gedefinieerd in termen van moeilijk om mee te werken, en weinig keuze uit verschillende modellen. ‘Relatief Voordeel’ tenslotte is in deze tabel een samenvatting van 
twee determinanten in het onderzoek van Wei: enerzijds (a) de ‘absence of benefits’ (3 items: ‘it’s useless to you’, ‘you have no need for it’ en ‘you have no opportunity to use it’) en anderzijds (b) 
‘relative disadvantages’ (‘you have to turn it off in class/meetings’, ‘you don’t like to be interrupted’ en ‘cell phone usually has bad transmission’) 
- Eastin (2002): studie naar adoptiedeterminanten voor e-commerce-activiteiten (‘online shopping’, ‘online banking’, ‘online investing’ en ‘online services’), waarbij de impact (post-launch) van de 
volgende determinanten werd onderzocht: ‘perceived risk’, ‘self-efficacy’, ‘internet use’ (eerdere ervaring met het internet voor andere toepassingen), ‘perceived convenience’ (de mate waarin de 
internetdienst als gebruiksvriendelijk en gemakkelijk wordt gepercipieerd, tegenpool van gepercipieerde complexiteit en daarom onder een zelfde noemer te plaatsen68), en ‘perceived financial 
benefits’ (relatief voordeel dus specifiek in termen van financieel voordeel).  
- Brown et al. (2003): Post-launch onderzoek bij mobiele telefoniegebruikers (n: 162) in Zuid-Afrika naar het potentieel voor ‘cell phone banking’. Als determinanten werden ‘relatief voordeel’, 
compatibiliteit, complexiteit, trialability, gepercipieerd risico en voluntariness meegenomen. In het artikel werd enkel aangegeven welke determinanten significant waren. Op concrete 
onderzoeksresulaten werd niet ingegaan.  
- Li (2003): Onderzoek op basis van 1006 telefonische interviews (juli 2000) naar de adoptiedeterminanten voor ‘elektronische kranten’ in Taiwan. Voor vier determinanten’blokken’ werd de impact 
nagegaan: demografische variabelen, massamedia-gebruik, technologiebezit en innovativiteit. In het kader van dit hoofdstuk rond persoons- en adoptergebonden adoptiedeterminanten gaat onze 
interesse enkel naar deze laatste uit. Innovativiteit was een samengestelde variabele van zes items.  
- Li (2004): Gelijkaardig onderzoek als dat van 2003: dezelfde blokken determinanten voor adoptie-intentie werden onderzocht, maar ditmaal voor ‘cable television shopping’ enerzijds, en ‘internet 
shopping’ anderzijds’. Voor dit onderzoek werden 1227 telefonische interviews afgenomen. 

                                                      
68 Aangezien de complexiteitsfactor in dit onderzoek in termen van gebruiksvriendelijkheid gepercipieerd wordt, worden hier positieve correlaties verwacht in plaats van 
negatieve. 
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Naar een deel van deze onderzoeken werd reeds verwezen bij de afzonderlijke bespreking 
van determinanten, maar ook dit (beperkt) overzicht van resultaten doet ons concluderen (a) 
dat de assumpties met betrekking tot adoptiedeterminanten niet consistent worden 
bevestigd69 en (b) dat de assumpties met betrekking tot adoptiedeterminanten niet zomaar 
mogen worden veralgemeend70 voor verschillende markten en verschillende technologieën; 
en dat het gevaarlijk is zich zomaar, zonder bijkomend productspecifiek onderzoek, van deze 
traditionele assumpties te bedienen voor het opzetten van segmentatie- of 
marketingstrategieën voor nieuwe technologieën.  
 
Hiermee is meteen ook een antwoord gegeven op de doelstelling 2.B. (en 1.C.71) die we 
formuleerden als ‘Nagaan in welke mate de assumpties met betrekking tot deze 
determinanten nog consistent en dus betrouwbaar genoeg zijn om als basis voor prior-to-
launch adoptersegmentaties te dienen’. Niettegenstaande deze inconsistentie voor de ene 
determinant duidelijker was dan voor de andere, zijn er toch voldoende 
onderzoeksresultaten die ons toelaten om tot een zekere inconsistentie te besluiten. Dat 
maakt deze determinanten dan ook minder betrouwbaar als segmentatiecriterium voor 
adoptersegmentaties. Samen met de vaststelling dat het aantal determinanten inmiddels ‘te 
groot’ is geworden om in een ‘werkbaar’ segmentatie-instrument geïntegreerd te kunnen 
worden, maakt ook deze inconsistentie duidelijk dat het segmenteren op 
adoptiedeterminanten geen goede oplossing meer is. De determinantenassumpties zijn niet 
betrouwbaar genoeg meer als criterium voor prior-to-launch adoptersegmentaties.  
 
 

                                                      
69 Ook Chen, Gillenson en Cherrel (2002: 708) kwamen op basis van meta-analyse naar adoptiedeterminanten in 
diffusiestudies tot de conclusie dat niet alle determinanten even consistent blijken. Van alle traditionele 
diffusionistische determinanten beschouwden zij enkel ‘relatief voordeel’, ‘complexiteit’ en ‘compatibilteit’ als 
consistent. Bovenstaand overzicht toont aan dat ook daar vragen bij kunnen worden gesteld.  
70 Ook Montoya-Weiss en Calantone (1994: 414) stelden dat ‘Perhaps there is not a single set of success/failure 
factors, but rather, the set of key determinants of performance may depend upon the type of innovation ...’. 
Adoptiedeterminanten moeten met andere woorden productspecifiek worden nagegaan (Lee, Lee, Baek, 2001: 
5), en determinantenassumpties mogen niet meer op voorhand voor verschillende innovaties worden 
veralgemeend (Eastlick, Lotz, 1999: 220).  
71 Doelstelling 2.B. en 1.C. zijn dezelfde; maar werden omwille van de goede structurering van de doelstellingen 
toch 2x geformuleerd in de inleiding. Met doelstelling 1.C. hadden we het louter over de diffusionistische 
determinantenassumpties omdat doelstelling 1 enkel het diffusionisme betrof. Met doelstelling 2 hadden we het 
over het geheel van determinantenassumpties (dus ook niet-diffusionistische) en daarin zitten dus ook de 
diffusionistische (doelsteling 1.C.) vervat. 
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Determinanten op het MESO- en MACRO-niveau 
 
MESO 
 

et de adoptiedeterminanten op het microniveau hadden we het over de adopter- en de 
(gepercipieerde) innovatiegebonden karakteristieken die bepalend zijn voor de adoptie 

van ICT-innovaties. De ‘demand side’-gerelateerde determinanten met andere woorden. Op 
het mesoniveau daarentegen, hebben we te maken met de aanbieder-gebonden 
adoptiedeterminanten of de ‘supply-side’-gerelateerde determinanten. Niettegenstaande we 
onze focus tot het microniveau beperkten, geven we toch een korte toelichting bij de 
voornaamste determinanten op dit niveau. We hebben het daarbij over de onontbeerlijke 
‘content’, het imago van de aanbieder of de ‘firm innovativeness’, de organisatie in termen 
van de mate waarin het innovatie-ontwikkelingsproces gedragen wordt door 
crossfunctionele teams, de patenten-politiek, de mate van concurrentie, 
samenwerkingsverbanden, ‘facilitating conditions’ zoals technische ondersteuning, en ‘last 
but not least’ de organisatie van de tussenhandel of het retailniveau72. 
 
 
Content 
 

n deel 2 leerden we dat het ‘gebrek aan content’ een vaak aangehaalde oorzaak is voor 
succes of falen van ICT-innovaties. In datzelfde deel bleek het belang van ‘content’ ook uit 

de toenemende convergentie in termen van fusie- en concentratiebewegingen tussen de 
hardware- en de contentindustrie. Hoe mooi en gesofisticeerd een nieuwe technologie ook 
moge zijn, voor een succesvolle diffusie blijft een voldoende beschikbaarheid van 
aantrekkelijke content een cruciale factor. Iets wat momenteel opnieuw ‘pijnlijk’ duidelijk 
wordt voor technologieën als UMTS, HDTV en (interactieve) DTV. Denken we in verband met 
digitale televisie maar aan de inspanningen van Belgacom om de uitzendrechten op het 
Belgische voetbal binnen te rijven en het nadeel dat het ondervond met de verwijdering van 
Ka2 en VT4 uit zijn pakket. Wallace (1999: 85) wijst er dan ook niet voor niets op dat ‘getting 
the programming right is the key to successfully launching and growing a pay-TV operation’.  
 
‘Content availability’ en een goede distributie zijn cruciaal voor een succesvolle diffusie 
(Bouwman, Hammersma en Peeters, 1994: 31), en daarbij is een intense samenwerking 
tussen hard- en softwareleveranciers onontbeerlijk geworden. Het klassieke voorbeeld voor 
de illustratie van het belang van goed uitgebouwde distributiekanalen voor software 
(content) is het VHS/VCR-verhaal. Deze diffusie werd niet zozeer gedreven door een dalende 
prijs, maar wel door het aantal verhuurpunten van videocassettes en beschikbaarheid van 
vele titels. Een verhaal dat zich momenteel voor de nieuwe generatie DVD’s lijkt te herhalen 
(cf. supra). 
 
Ondanks het besef van het belang van deze content, stellen we in de praktijk vaak een soort 
van ‘kip-ei-probleem’ vast. Zolang er onvoldoende aanbod is zal het gebruik en de adoptie 
zich niet ontwikkelen. Anderzijds zal het aanbod zich niet gaan ontwikkelen zolang er 
nauwelijks gebruikers zijn (Bouwman, Hammersma, Peeters, 1994: 32). In het geval van 
HDTV zitten de Pioneer’s en Philips’en van deze wereld te smeken om ‘content’; terwijl de 
contentleveranciers de kat voorlopig wat uit de boom kijken, en de dure investering in HDTV-
opnamemateriaal liever uitstellen tot ze zeker zijn van hun afzetmarkt voor HDTV-content. 
Ook in de eerder aangehaalde DLNA (Digital Living Network Alliance) is men zich bewust 
van de noodzakelijke beschikbaarheid van content (Van Dormael, 2004-07-14: 59); maar 
                                                      
72 Ook de ‘marketing’ is een determinant die duidelijk supply-side gebonden is, en door velen op dit meso-niveau 
gesitueerd wordt; maar zoals we reeds te kennen gaven behandelen we die liever op het microniveau.  

M 
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wordt tegelijk ook gewezen op het probleem dat zich daaromtrent stelt in de huidige ICT-
omgeving. Veel content-leveranciers eisen immers een waterdichte kopieerbeveiliging van 
de hardwarekant, maar beseffen dat dit een moeilijk te garanderen iets is. De elektronica- en 
pc-industrie erkent het ‘digital rights management’ dan ook als een van de meest complexe 
problemen die ze ooit hebben moeten oplossen (Löhneysen, Wolff, 2004: 63). Stacey Smith is 
er ook van overtuigd dat de software-kant –met de les van de muziekindustrie indachtig- niet 
zal blijven dwarsliggen op dit punt.  
 
 
Patenten 
 

et de evolutie naar een kennis- en informatiemaatschappij, is ook het belang van 
‘intangibles’ als intellectuele eigendomsrechten sterk toegenomen (Dodgson, 2000: 

21). Sommigen hebben het daarom ook over ‘appropriability’ als determinant op het 
mesoniveau. Montugati, Kuetser en Robertson (2002: 29) omschrijven die als ‘the attributes 
of an innovation that allow the firm to capture profits from its innovative capacity’; of de mate 
waarin het bedrijf/de supplier in staat is zijn innovatie te beschermen op basis van 
geheimhouding van kennis of wettelijke bescherming. Veelal uit zich dit in een bescherming 
via patenten.  
 
Op het eerste zich wordt bescherming via patenten wellicht vooral geassocieerd met 
industrieën zoals de farmaceutische of de entertainmentindustrie, maar ook de ICT-markt 
kenmerkt zich door een hoge mate van ‘appropriability’. Bij Intel bijvoorbeeld, wordt de 
bescherming van de intellectuele eigendom bijzonder hoog in het vaandel gedragen. Een 
Amerikaans overzicht van bedrijven die het meeste patenten neerlegden (anno 1998) leert 
zelfs dat het vooral in de ICT-sector is dat patenten zeer belangrijk zijn. 
 
Figuur: International top ten patenting companies in the US patent system (1998) (Dodgson, 2000: 
191) 
 
 

 
 
‘Firm innovativeness’ 
 
Met ‘firm innovativeness’ gaat het om de innovativiteit van de aanbieder of supplier 
(Roehrich, 2004: 671). Deze innovativiteit kan zich in vele zaken uiten: de ondersteuning van 
innovatieve intiatieven door het management, het budget dat men aan innovatie-
ontwikkeling spendeert, de organisatie van het innovatie-ontwikkelingsproces via 
crossfunctionele teams (cf. infra), alsook in hun introductiestrategie. In verband met deze 
laatste wordt bijvoorbeeld vaak op de ‘entry timing’73 gewezen als kritische succesfactor voor 
NPD-succes (Di Benedetto, 1999: 533; Mahajan, Muller, 1996: 109; Mahajan, Wind, 1988: 
353; Kalish, Lilien, 1986). Het ‘first-mover advantage’ wordt hierbij veelal als motto voorop 
gesteld. Men gaat er van uit dat diegenen die het eerst op de markt zijn, de meeste kans op 

                                                      
73 De timing van het op de markt brengen van een innovatie.  

M 

Company Patents 
IBM 2682 
Canon 1963 
NEC 1725 
Samsung 1553 
Motorola 1426 
Sony 1351 
Hitachi 1322 
Toshiba 1271 
Fujitsu 1260 
Matsushita Electrical Industrial 1239 
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een succesvolle diffusie hebben. In deel twee stelden we echter reeds vast dat dit geen ‘altijd 
geldende’ regel is (cf supra). Het valt zeker niet te ontkennen dat er voor de eersten op de 
markt grandioze voordelen te rapen vallen, maar omwille van van de vaak gigantische druk 
om de ‘time-to-market’ te versnellen (De Benedetto, 1999: 533), maken managers wel eens 
de onherroepelijke fout een innovatie te vroeg op de markt te zetten. Ook Jensen (2003: 
113) benadrukt dat succesvolle en innovatieve bedrijven niet noodzakelijk die bedrijven 
hoeven te zijn die het eerste met een innovatie op de markt komen. Integendeel, in heel wat 
gevallen is het zelfs beter wat af te wachten en te profiteren van de ervaringen van de 
concurrentie die wel als eerste op de markt komt met de innovatie (en ook als eerste met de 
kinderziekten e.d. te kampen krijgt).  
 
Los van de verschillende dimensies van deze ‘firm innovativeness’, gaat het nog veel meer 
om de perceptie van die ‘firm innovativeness’. De mate waarin een bedrijf of merk als 
innovatief wordt gepercipieerd, kan immers een sterke impact hebben op de 
adoptiebeslissing. Bij de bespreking van de adoptergebonden determinanten op het 
microniveau haalden we imagoperceptie reeds aan in termen van de determinerende impact 
van de mate waarin men denkt dat adoptie een positieve impact heeft op zijn/haar imago. 
Hier gaat het echter om de impact van het imago en de reputatie van de onderneming 
(Montaguti, Kuester, Robertson, 2002: 34; Tzokas, Saren, 1992: 72; Baptista, 1999; Fildes, 
Kumar, 2002: 503; Dowling, 1999: 112; Quinn, 1992; Dodgson, 2000: 3; Lee, Baek, 2001: 4; 
Moore, Benbasat, 1991: 195). Een goede reputatie of een goed imago heeft immers een 
positief effect op de kwaliteitsperceptie en de verwachtingen van de potentiële gebruikers 
(Montaguti, Kuester, Robertson, 2002: 34). Zo gaat er van een sterk merkimago een 
onzekerheidsreducerend effect uit. Vooral voor de meer onzekere en twijfelende majority 
zou een sterk en innovatief merkimago belangrijk zijn: door van sterkere merken te 
adopteren trachten zij hun onzekerheid wat te reduceren.  
 
De impact van adoptie op het eigen imago, moet met andere woorden onderscheiden 
worden van het merkimago of het bedrijfsimago. Onderzoek van Forrester toonde in 2002 
bijvoorbeeld aan dat Philips en Sony qua naamsbekendheid niet voor elkaar moeten 
onderdoen in Europa, maar wanneer echter naar de voorkeur inzake elektronicaproducten 
gevraagd wordt, blijkt Sony ruimschoots de winnaar te zijn. Met ruim één op drie Europese 
consumenten die de voorkeur aan Sony bleek te geven, heeft Sony duidelijk het beste 
merkimago inzake elektronica. Slechts één op de vijf koos voor Philips74. Aangezien Sony 
daarbij ook nog eens extra populair bleek onder de zgn. ‘early adopters’, concludeerde men 
bij Forrester dat Philips beter geen moeite meer doet om de ‘verloren strijd’ om de earlier 
adopters aan te gaan met Sony, en dat zij zich beter meteen op de technologiepessimisten 
richten met een klemtoon op gebruiksgemak in de communicatie (MarketingOnline, 2002-
05-20). Een conclusie waartoe we ook op basis van de eHUB- en TV-studie kwamen, maar 
waarbij we toch verschillen vaststelden tussen verschillende landen (cf. infra). 
 
 
Crossfunctionele teams  
 

ij de toelichting van het innovatie-ontwikkelingsproces werd reeds op het belang van 
een gecontinueerd consumenteninzicht gewezen in elke fase van dat proces (cf. supra). 

Voor marketing- en marktonderzoeksafdelingen impliceert dit dat hun taak niet beperkt mag 
blijven tot het opzetten van de introductiestrategie aan het einde van dat proces. In elke fase 
van dat proces is hun bijdrage onder de vorm van het aanreiken van consumentenfeedback 
en –input, absoluut noodzakelijk. Het werk van de marktonderzoekers, ingenieurs en 
productontwikkelaars mag elkaar niet sequentieel opvolgen, maar moet parallel en verweven 
verlopen. In de eerste fases van het NPD-proces moeten marktonderzoekers bijvoorbeeld 
behoeften aanreiken, en de nodige input aan ingenieurs geven. Ook later in dat proces moet 

                                                      
74 Ook in onze eHUB- en TV-studie vonden we hiervoor een bevestiging. 

B 



Diffusie van ICT-innovaties : accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 
 

 
Deel 4 : Inzicht via segmentatie en forecasting 

126 

aan de hand van marktonderzoek worden onderzocht hoe goed de reeds ontwikkelde 
producten aan de behoeften tegemoet komen, zodat de ingenieurs de producten nog 
voldoende kunnen aanpassen. 
 
Voor het succes van innovaties beklemtonen alsmaar meer auteurs daarom het belang van 
‘crossfunctionele NPD-teams’ of de goede samenwerking en continue communicatie tussen 
R&D, productie en marketing (Dodgson, 2000: 166; Guiltinan, 1999: 510; Griffin, 1997b: 24; 
Griffin, Hauser, 1996; Frambach, Hillebrand, 1994: 39) als een van de belangrijkste dimensies 
van de zopas aangehaalde ‘firm innovativeness’. Door een ‘teveel naast elkaar werken’ en het 
‘onvoldoende op elkaar afgestemd zijn van gedachtenwerelden en taalgebruik’ van deze 
verschillende afdelingen, gebeurt het immers nog al te veel dat producten verkeerd of te laat 
op de markt worden gebracht (Leenders, Wieringa, 2002: 305). In een marktomgeving die 
gekenmerkt wordt door alsmaar korter wordende productlevenscyclussen, haalt Griffin 
(1997b: 24, 33) deze determinant ook aan in functie van de toenemende druk om ook de 
innovatie-ontwikkelingsprocessen korter te maken en innovaties sneller op de markt te 
kunnen brengen.  
 
Sommigen gingen ook concreter in op de manier waarop deze samenwerking en 
crossfunctionaliteit van teams bekomen kan worden. Leenders en Wieringa (2002: 305) 
haalden bijvoorbeeld een aantal initiatieven aan die reeds door bedrijven zijn ondernomen 
om dit cross-functionele integratieproces te stimuleren: sommigen gaan de fysieke afstand 
verminderen om de verschillende afdelingen op eenzelfde locatie onder te brengen. In veel 
gevallen is dat gekoppeld aan de oprichting van cross-functionele teams die op regelmatige 
basis samenkomen. Andere bedrijven opteren er voor een goede jobrotatie binnen en tussen 
de verschillende afdelingen te onderhouden. Nog anderen (Griffin, Hauser, 1996: 191-215) 
voegen daar nog andere zaken, zoals het onderhouden van informele sociale contacten en 
de ontwikkeling van stimulerende beloning- en reward-systemen, aan toe. In het belang van 
de goede communicatie en samenwerking tussen de verschillende afdelingen, is het volgens 
Lucas en Bush (1988: 266) zelfs belangrijk dat de mensen voor deze teams zelfs worden 
aangeworven op basis van gelijke persoonlijkheden en communicatieve vaardigheden. In 
essentie komen al deze pogingen neer op het versterken van de communicatie en de 
interactie tussen de afdelingen. Diverse studies toonden de toegevoegde waarde aan die 
een dergelijke cross-functionele integratie heeft voor het succes van een innovatie (Song, 
Parry, 1997: 11; Crawford, Di Benedetto, 2000: 26; Leenders, Wieringa, 2002: 311, 313). Ook 
het feit dat de verschillende partijen vaak verschillende terminologieën en verwachtingen 
hanteren, en bijgevolg vaak naast elkaar praten, zou door deze crossfunctionele 
samenwerking voor een groot stuk kunnen weggewerkt worden (McBurney, Parsons, Green, 
2002: 226). Voor marketingdepartementen is het immers vaak moeilijk ‘goed te doen’ voor 
alle partijen. Managers verwachten immers winstvoorspellingen, communicatiestrategen 
verwachten inhoudelijke input over de manier waarop men naar welke mensen moet 
communiceren, terwijl anderen dan weer informatie verlangen omtrent de manier waarop 
ze de innovatie moeten vorm geven. 
 
 
Competitieve reacties 
 

oewel men bij het introduceren van nieuwe producten voornamelijk van zijn eigen 
kracht en sterkte dient uit te gaan, is men geleidelijk aan ook meer aandacht gaan 

geven aan de determinerende invloed van competitieve reacties75. Deze kunnen immers 
serieuze schade berokkenen aan de eigen ‘new product performance’ (Hultink, Langerak, 
2002: 199).  
 

                                                      
75 Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de toegenomen integratie van concurrentiële reacties in 
diffusieforecastmodellen (cf. infra). 
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Meer algemeen gaat het met de impact van competitie en concurrentie om het feit dat 
diffusie van een innovatie sneller zal plaatsvinden in markten met een hoge graad van 
concurrentie (Koski, Kretschmer, 2003: 75; Gruber, 2001a: 32; Frambach, Hillebrand, 1994: 
41; Tzokas, Saren, 1992: 75). In tweede instantie, en ook het meest relevant in functie van 
marketingstrategieën, gaat het om de impact die concrete concurrentiële marketingacties 
van concurrenten Y en Z hebben op adoptiebeslissingen voor en prestaties van product X 
(Hultink, Langerak, 2002: 199; Gatignon, Robertson, 1985: 850). Op dit niveau van 
concurrentiële reacties op het concrete productniveau stelden Hultink en Langerak (2002: 
199-212) bijvoorbeeld vast dat76 nieuwe productlanceringen die als vijandig worden ervaren; 
sterke, maar niet echt snelle, competitieve reacties uitlokken van de reeds gevestigde spelers 
op de markt. Toen Sega in 1999 zijn nieuwe spelcomputer introduceerde, reageerde 
concurrent Nintendo ook niet onmiddellijk, maar nam het de tijd om een sterke reactie voor 
te bereiden. In oktober 2001 tenslotte brachten zij hun Gamecube op de markt. 
Productintroducties worden meestal als vijandig ervaren, wanneer het nieuwe product 
duidelijke voordelen blijkt te kunnen uitspelen (Hultink, Langerak, 2002: 208). Ervaren de 
gevestigde spelers echter dat de introductie van een nieuw product directe gevolgen 
(marktaandeel, …) voor hen zal hebben, zullen zij niet zolang wachten om te reageren. In dit 
geval mag veelal een snel, maar meestal minder krachtig antwoord verwacht worden. Vooral 
bij een brede targeting (direct volledige markt) is de concurrentie nogal snel geneigd directe 
gevolgen te vrezen (Hultink, Langerak, 2002: 208). 
 
Meestal wordt concurrentie echter nog steeds beschouwd als de verschillende aanbieders 
van gelijkaardige producten binnen eenzelfde markt. In de huidige ICT-omgeving is dit echter 
een te enge visie geworden. De vervaging van het lagenmodel en de opkomst van 
multimedia (cf. supra), maakt dat telefonie niet langer meer het exclusieve domein van de 
vaste en mobiele telefoons is, maar nu bijvoorbeeld ook via het internet mogelijk is. Net zoals 
het surfen, gaming, tv kijken of muziek beluisteren hun ‘oorspronkelijke’ toestellen ontgroeid 
zijn. Op het vlak van concurrentie heeft dit de implicatie dat concurrentie niet alleen meer 
binnen de grenzen van de traditionele productcategorieën bekeken mag worden (cf. deel 6).  
 
 
Samenwerkingsverbanden 
 

én van de krachtigste wapens om deze competitie of concurrentie het hoofd te kunnen 
bieden is het aangaan van samenwerkingsverbanden (Heres-Mante-Meijer en Pires, 2002: 

75; Bouwman et al., 2000: 23; Bouwman, de Jong, 1996: 166). ‘Intel Inside’ is wellicht één 
van de meest bekende samenwerkingsverbanden op het mesoniveau van de supply-side, die 
voor een succesvolle diffusie van ICT-innovaties (in dit geval microprocessoren) zorgt. Maar 
ook voor andere technologieën zien we dat het lot van bepaalde innovaties sterk afhankelijk 
geacht wordt van dergelijke samenwerkingsverbanden. In de strijd om de nieuwe DVD-
standaard stellen we bijvoorbeeld verwoede pogingen vast van beide kampen (Blu-Ray vs 
HD-DVD) om in de nieuwe generatie spelconsoles geïntegreerd te worden. Sony heeft voor 
zijn PS3 (logischerwijs) bijvoorbeeld een samenwerkingsverband met het ‘Blu Ray’-
consortium; waarmee de diffusie van Blu-Ray voor stuk ook afhankelijk wordt van de PS3-
diffusie. Eén van de voornaamste drijfveren voor dergelijke samenwerkingsverbanden is het 
zo snel mogelijk verwerven van een voldoende grote ‘installed base’.  
 
Met deze samenwerkingsverbanden kan de diffusie van de ene technologie profiteren van 
de diffusie van een andere technologie; maar bestaat ook het gevaar dat de 
‘samenwerkende’ partijen elkaar gaan belemmeren. De PS3 was bijvoorbeeld voor het 
voorjaar van 2006 gepland, maar de lancering werd uitgesteld tot november 2006. Reden: 
de beveilingstechnologie voor Blu-Ray staat nog niet op punt (RMe, 2006-03-17: 16). In de 

                                                      
76 Op basis van cross-sectioneel onderzoek bij 73 Nederlandse managers (verschillende productcategorieën). 
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strijd met de andere spelconsoles van de volgende generatie alvast een concurrentieel 
nadeel voor Sony.  
 
 
De tussenhandel 
 

at mensen in hun adoptiebeslissing niet alleen door percepties, maar ook door anderen 
worden beïnvloed, leerden we reeds met determinanten als ‘sociale beïnvloeding’ en 

‘opinieleiderschap’. Maar dergelijke ‘beïnvloeders’ of ‘gatekeepers’ hoeven zich niet steeds op 
het niveau van de sociale omgeving van de eindgebruiker te situeren. Ook van 
marktparticipanten op het mesoniveau, zoals het verkoopspersoneel of de retailer, gaat vaak 
een adoptiedeterminerende invloed uit (Atuahene-Gima, 2000: 436; Hultink, Atuahene-
Gima, 2000: 435; Ward, Davies, Wright, 1999: 89; Hultink, Thölke, Robben, 1999: 483; Thölke, 
Hultink, Robben, 1997: 1; Atuahene-Gima, 1997: 498; Plouffe, Vandenbosch, Hulland, 2001; 
Urban, Hauser, 1980: 44). Bij het opzetten van introductiestrategieën is het dan ook van 
kapitaal belang dit niveau van de retailer of de tussenhandel niet uit het oog te verliezen. 
Gezien ons doel precies in het verbeteren van deze introductiestrategieën ligt, besteden we 
aan deze ‘tussenhandel’, ‘retailers’ of ‘sales people’ iets meer aandacht dan aan de andere 
determinanten op het mesoniveau. Moriarty en Kosnik (1989, in Hultink, Atuahene-Gima, 
2000: 436) omschreven ‘sales people’ of verkoopspersoneel als ‘often the most important 
communication vehicle for launching a new product, particularly in high technology 
markets’. Met de determinerende impact van de ‘tussenhandel’ hebben we het over de 
impact die van de ‘verdeler’ uitgaat. Het gaat niet over de ‘producent van de innovatie’, maar 
om de verkoopspunten waar de residentiële gebruiker de innovatie kan aanschaffen. Voor 
een gsm, hebben we het dus niet over de producent Nokia of Siemens, maar om de 
verkoopspunten als de FNAC of de lokale elektrozaak waar u en ik onze gsm kopen.  
 
In eerste instantie hangt een goede diffusie op het residentiële niveau af van een goede 
diffusie op dit retail-niveau van de tussenhandel. Als de tussenhandel de innovatie al niet 
volledig adopteert, is de succesvolle diffusie op het residentiële niveau al bij voorbaat 
gehypothekeerd. Adoptie op dit retailniveau dient niet noodzakelijk als effectieve fysische 
aanschaf te worden beschouwd, maar eerder als een combinatie van ‘commitment’ en 
‘effort’ (cf. infra conceptueel model Atuahene-Gima, 1997). Hultink en Atuahene-Gima (2000: 
435) definieerden ‘sales force adoption’ dan ook als ‘the combination of the degree to which 
salespeople accept and internalize the goals of the new product (i.e. commitment) and the 
extent to which they work hard to achieve those goals (i.e. effort)’. Als de retailer en de 
verkopers op dit niveau niet in het product geloven, heeft de innovatie onmiddellijk al heel 
wat minder kans op succes bij de gewone gebruiker (Plouffe, Vandenbosch, Hulland, 2001: 
65). Vooraleer een innovatie tot bij de eindgebruiker kan geraken moet die eerst een plek op 
het ‘schap’ zien te verwerven. De tussenhandel is immers cruciaal voor de ‘access’, toegang 
of availability van/tot de innovatie (Montaguti, Kuester, Robertson, 2002: 24; Bouwman et al., 
2002: 143; Gatignon, Robertson, 1989: 25). Als we stellen dat het voor de consument 
moeilijker is geworden om een keuze te maken uit het alsmaar groter wordende en sneller 
op hem afkomende aanbod van gelijkaardige producten, dan is dat voor de retailers 
evenzeer zo. Voor deze retailers is het in de huidige ICT-omgeving dan ook onmogelijk om 
alles te gaan aanbieden, en om alle producten ‘schapruimte’ te geven. 30% tot 40% van de 
nieuwe ‘durables’ (duurzame goederen, waartoe ook ICT behoren) zou niet eens 
geadopteerd raken door de retailer, en dus geen schapruimte verwerven, waardoor 30% tot 
40% van de innovaties reeds hier tot falen gedoemd is (Hultink, Thölke, Robben, 1999: 484). 
Hultink, Thölke en Robben (1999: 483) stellen dan ook duidelijk dat ‘The role of retailers in 
obtaining new product success is important because they assume the role of a gatekeeper 
who decides which new products find their way to the shelves’. Voor de producent komt het 
er dus in eerste instantie op neer de ‘tussenhandel’ te overtuigen van de waarde en de 
voordelen van de innovatie. In vergelijking met de aanpak en benadering van de 
uiteindelijke eindgebruiker, impliceert dit een aparte aanpak en marketingstrategie voor dit 
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retailniveau; aangezien de determinanten op dit niveau grondig kunnen verschillen van die 
op het residentiële eindgebruikersniveau77. Maar ook voor deze strategie geldt evenzeer het 
noodzakelijke voorafgaande inzicht. In functie van een goede diffusie op het uiteindelijke 
niveau van de eindgebruiker, is dus ook een degelijk inzicht nodig op het niveau van de 
‘partners in marketing’, de zogenaamde retailers (Corstjens, Corstjens, 1995). 
 
Dat maakt dat men de focus dus niet alleen op het adoptie- of verkoopsproces tussen 
producent en afnemer mag hebben (Hultink, Thölke, Robben, 1999: 483; Thölke, 1996; 
Frambach, Hillebrand, 1994: 39). Er moet rekening gehouden worden met twee 
verschillende adoptie- of diffusieprocessen: een eerste tussen producent en tussenhandel, en 
een tweede tussen tussenhandel en uiteindelijke afnemer. Uiteindelijk gaat het bij diffusie 
wel om dit tweede proces, nl. de diffusie onder de uiteindelijke eindgebruiker, maar een 
verwaarlozing van het eerste proces, plaatst meteen een hypotheek op het goede verloop 
van het tweede proces. Een innovatie moet dus eigenlijk verschillende malen worden 
verkocht, of moet op verschillende niveaus een diffusieproces doorlopen. In de praktijk is 
men zich daar echter nog niet altijd even goed van bewust. Net zoals men er vanuit een 
‘field-of-dreams- en push-redenering’ nog vaak van overtuigd is dat de consument wel zal 
adopteren (‘if we build it, they will come’), gaan teveel bedrijven volgens Atuahene-Gima 
(1997: 498) ook nog verkeerdelijk uit van de assumptie dat het verkoopspersoneel de 
innovatie wel zal verkopen: ‘if we build it, they will sell’. Atuahene-Gima (1997: 498) stelt dan 
ook duidelijk dat ‘managers who hope to engender support for a new product would do 
well to view the salespeople as a first line of customers’. Atuahene-Gima (1997: 498) 
waarschuwt er dan ook voor dat dit niet als een vanzelfsprekendheid mag worden 
verondersteld, en dat een flinke dosis creativiteit, energie en inzicht nodig is om ook het 
verkoopspersoneel de innovatie te doen aanvaarden en op de goede manier aan de 
consument te doen overbrengen. Het verwerven van inzicht in de adoptiedeterminanten 
voor het verkoopspersoneel is hiertoe noodzakelijk (Atuahene-Gima, 1997: 498; Hultink, 
Thölke, Robben, 1999: 485). Atuahene-Gima (1997) ontwikkelde hiertoe een model dat als 
leidraad kan dienen voor het onderzoek naar deze determinanten78. 
 

                                                      
77 Thölke, Hultink en Robben (1997: 3) voerden reeds onderzoek naar deze adoptiedeterminanten op het niveau 
van de retailers of ‘market intermediaries’ (voor vier producten: ‘ICT’s’ als pc en autoradio, maar ook fietsen en 
waterketels). Factoranalyse (PCA) liet hen toe een lijst van 27 mogelijke determinanten naar een zestal te 
reduceren: (1) ‘the new product’s quality and service’ (perceptie inzake duurzaamheid, prijs/kwaliteit, 
betrouwbaarheid, ...), (2) ‘extent and support of product newness’ (innovativiteit van product, objectieve 
testresultaten, ...), (3) ‘market related variability’ (fase in PLC, seizoensfluctuaties, endorsement, ...), (4) ‘introduction 
strategy’, (5) ‘compatibility’ (met de bestaande ‘business practice’), en (6)’pressure’ (externe druk van 
consumentenrapporten, concurrentie, ... om product op te nemen). 
78 Aangezien onze focus niet op dit meso-niveau van determinanten ligt, geven we dit model louter ter informatie 
mee, en gaan we niet dieper in op de verschillende componenten van dit model. 
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Figuur: Conceptual framework of antecedents and outcomes of new product adoption by the sales 
force (Atuahene-Gima, 1997: 501) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze ganse problematiek moet de ‘supplier’ het retailniveau dus in eerste instantie zien te 
overtuigen de innovatie te aanvaarden en voldoende schapruimte te geven. Eenmaal dat het 
geval is, is op het retailniveau ook de opleiding van de verkoper van belang. In sommige 
gevallen wordt het falen van innovaties zelfs duidelijk geweten aan een verkeerde aanpak 
van het verkoopspersoneel (Rackham, 1998: 203; Atuahene-Gima, 1997: 498). Het 
zogenaamde ‘verkoopspraatje’ is voor een groot deel van de adopters immers nog steeds 
van belang. Zeker vanaf de early adopters, vanaf de segmenten die niet zo ‘technologisch 
innovatief’ meer zijn wordt nog steeds waarde gehecht aan wat de verkoper vertelt. Deze 
verkoper moet daarom goed opgeleid of geïnformeerd worden omtrent de mogelijkheden 
en toepassingen van de te verkopen innovatie, maar ook met betrekking tot de eventueel te 
gebruiken argumenten. Indien de verkoper op voorhand bepaalde profielen zou kunnen 
meekrijgen (voor die mensen dat aanbieden + die argumenten) of verteld zou kunnen 
worden welke ‘paar vragen’ hij eerst moet stellen om mensen binnen een bepaald profiel te 
plaatsen, zou dat alvast kunnen helpen om de mensen op maat te bedienen en situaties te 
voorkomen waarin mensen overdonderd worden met info die hen niet interesseert. 
Rackham (1998: 204) toonde zelfs aan dat de verkoopscijfers veel beter zijn in situaties 
waarbij in de verkoopsgesprekken vragen worden gesteld aan de gebruiker en het product 
daardoor aan de potentiële adopter kan worden voorgesteld als een product dat op hun 
behoeften aansluit (ipv het traditionele gehamer op technische aspecten en mogelijkheden).  
 
Het belang van deze opleiding van het verkoopspersoneel mag echter niet geïnterpreteerd 
worden als meer en betere trainingen van dit verkoopspersoneel. Hultink en Atuahene-Gima 
(2000: 446) vonden in dit verband immers geen significant positief verband tussen training 
en verkoopsresultaat. Integendeel, méér training bleek zelfs een negatieve impact te hebben 
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op de verkoopsprestaties. Gezien het belang van een interne marketing, kan de training van 
verkoopspersoneel volgens Hultink en Atuahene-Gima (2000: 446) dan misschien beter meer 
worden opgevat als het informeren en overtuigen met betrekking tot de specifieke innovatie, 
in plaats van het effectief gericht zijn op het ‘leren verkopen’ van het personeel. Geheel 
overtuigd van deze visie, nodigt Nintendo het winkelpersoneel bijvoorbeeld samen met 
hardcore-gamers uit op de zogenaamde ‘CubeClub’-events om de spelconsoles en spelletjes 
op voorhand uit te proberen en te ervaren (Verdonck, 2002: 4-5). Er moet meer nadruk op, 
en voeling met, de consument komen bij de verkopers. In de praktijk ligt de nadruk bij de 
verkopersopleidingen echter nog te veel op het product, en te weinig op de consument 
(Rackham, 1998: 201). Meestal wordt er bij de introductie van innovaties aan het 
verkoopsteam de fout gemaakt teveel de nadruk te leggen op de fantastische nieuwe 
features en de technologische verbeteringen, wat bij het verkoopspersoneel ongetwijfeld 
wel een enthousiasme zal creëren, maar de aandacht wel zal doen afdwalen van wat echt 
belangrijk is bij de verkoop aan de eindgebruiker: nl. de behoeften van die eindgebruiker, en 
de aansluiting op die behoeften (Rackham, 1998: 201).  
 
 
MACRO 
 

et de determinanten op het macro-niveau gaat het in grote lijnen om de determinanten 
die Lin (2003: 350) omschrijft als ‘system factors’: ‘…system factors influence what kinds 

of technology products, features, uses, and interconnections will be developed and marketed 
within the given regulatory and policy environment as well as social and market trends 
toward technology adoption and uses’. Het gaat om de determinanten die totaal los staan 
van de inviduele eindgebruiker (micro) en ook op een algemener niveau dan dat van de 
afzonderlijke supplier (meso) moeten worden beschouwd. Een zeer belangrijke determinant 
hierbij is standaardisatie, maar ook algemene economische, regelgevende of sociaalculturele 
factoren hebben hun impact op dit macroniveau. De factoren die met andere woorden van 
invloed zijn op de maatschappelijke context waarin technologische ontwikkelingen zich 
voordoen. Een interessante opdeling voor deze macro-determinanten vinden we bij 
Bouwman en de Jong (1996: 165). Naast de technologische factoren (grotendeels 
neerkomend op de productgerelateerde percepties op het microniveau), onderscheiden zij 
immers nog drie andere categorieën van determinanten: economische, politieke en socio-
culturele factoren. De invulling van deze drie categorieën komt niet geheel overeen met 
diegene die wij er aan wensen aan te geven, maar daar komen we op terug bij de aparte 
bespreking van de determinanten.  
 
 
Economisch 
 

innen deze categorie van ‘economische determinanten’ maken Bouwman en de Jong 
(1996: 166) bijvoorbeeld al het onderscheid tussen macro-, meso- en microniveau. De 

macro-economische factoren hebben dan betrekking op zaken als de internationale 
conjunctuur, internationale handelsrelaties in verband met consumentenelectronica of 
industriële politiek. Op het meso-niveau zijn die voornaamste actoren eerder de grote 
bedrijven en multinationals, van wie de acties inzake coalities, standaarden, en de 
ontwikkeling en distributie van hard- en software bepalend (kunnen) zijn. Op het micro-
economische niveau hameren Bouwman en de Jong (1996: 166) vooral op de noodzaak van 
voorafgaand marktonderzoek om voldoende inzicht te krijgen in de te ondernemen acties 
om een technologie succesvol te maken en om de goede beslissingen te nemen op het vlak 
van marktsegmentatie, prijszetting en aan te bieden applicaties. Binnen onze afbakening van 
de economische determinanten op macroniveau hebben we het over het macro- en 
mesoniveau van Bouwman en de Jong (1996). Het microniveau van Bouwman en de Jong 
stemt dan overeen met de marketingdeterminant op ons microniveau (cf. supra) 
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In eerste instantie hebben we het op het macro-economische niveau over de algemene 
economische toestand in termen van conjuncturele verschijnselen (Bouwman et al., 2000: 
23; Taylor, Todd, 1995b: 144; Heres, Mante-Maijer, Pires, 2002: 57; Bouwman, De Jong, 1996: 
166), waarmee ook de fluctuaties in koopkracht gepaard gaan. Gibbs, Kraemer en Dedrick 
(20003: 15) toonden de positieve impact van deze laatste bijvoorbeeld aan voor de diffusie 
van e-commerce. Naast de puur economische conjuncturele verschijnselen, zijn de macro-
economische determinerende invloeden vooral een combinatie van de economische spelers 
op een markt en de politiek-juridische overheid: meer concreet de ‘industriepolitiek’ en 
‘standaardisatiekwesties’.  
 
Met de ‘industriepolitiek’ doelen Bouwman et al (2000: 27-28) op een specifiek 
overheidsbeleid dat er in samenwerking met de economische spelers op de ICT-markt op 
gericht is de diffusie van nieuwe technologieën te bevorderen; niet zelden in situaties waarin 
de markt er niet in geslaagd is de systemen te verspreiden. Schoolvoorbeelden van dergelijke 
industriepolitiek zijn het Franse Minitelsysteem waar door een grootschalig 
overheidsprogramma het netwerk en de eindapparatuur tegen een uiterst gereduceerde 
prijs ter beschikking werden gesteld; of het internet dat door (Amerikaanse) 
overheidsinmenging tot stand is gekomen. Andere voorbeelden zijn het Amerikaanse 
programma voor de introductie van DTV, de Europese inspanningen om het gsm-systeem 
voor digitale draadloze communicatie te standaardiseren en de inspanningen om 
computergebruik op scholen te stimuleren. Ook ‘internationele handelsrelaties’ inzake 
consumentenelectronica horen onder deze noemer van industriepolitiek thuis (Bouwman, de 
Jong, 1996: 166). 
 
Standaardisatie van de andere kant slaat op de afspraken tussen verschillende marktpartijen 
inzake de ‘standaarden’ voor bepaalde technologieën, en bevordert de uitwisselbaarheid van 
hard- en software en bijgevolg ook een vergroting van de markt (Bouwman et al., 2000: 28-
29; Bouwman, de Jong, 1996: 166). Min Lee (2002: 13) definieert een standaard als ‘a set of 
technical specifications that can be adhered by a producer, either tacitly, or in accordance 
with some formal agreement, or in conformity with explicit regulatory autority’. Hij verwijst 
hierbij ook nog naar de definiëring van de ISO (International Organization for 
Standardization) (Ibid.: 13) die het over ‘documented agreements containing technical 
specifications or other precise criteria to be used consistently as rules, guidelines, or 
definitions of characteristics, to ensure that materials, products, processes and services are fit 
for their purpose’ heeft.  
 
Op het eerste zicht lijkt de bespreking van deze standaardisatiedeterminant op het 
macroniveau misschien niet evident. Vanuit een bepaalde optiek (cf. infra ‘de jure 
standaarden’ of ‘standaarden via regelgeving) gaat het immers eerder om ‘politiek-juridische 
overheidsinitiatieven’. Als afspraak tussen diverse marktpartijen, en daarmee niet meer onder 
de controle van één enkele aanbieder of ‘supplier’, menen we deze determinant ook niet op 
het mesoniveau te mogen situeren. Vandaar dat we de globale standaardisatiedeterminant 
liever op dit macroniveau aanhalen.  
 
Voor zowat alle nieuwe technologieën (DTV, DVD, ...) worden immers allianties of consortia 
van marktspelers opgericht in functie van standaardisatie en ‘interoperability’-afspraken 
(Easingwood, Koustelos, 2000: 27). Philips-topman Gerard Kleisterlee omschrijft deze 
zoektocht naar standaarden als een ‘donderwolk’ boven de ontwikkeling van ICT-innovaties, 
en hamert daarom op het belang van dergelijke allianties en consortia. Het is volgens hem 
cruciaal is ‘dat de elektronicamakers goed samenwerken om gemeenschappelijke 
technologiestandaarden naadloos, pijnloos en eenvoudig te maken’ (Bloomberg, 2004-01-
12: 23). In functie van digitale televisie in Europa werd bijvoorbeeld het DVB/DAVIC79 
Interoperability Consortium opgericht in oktober 1998 (Renaud, 1999: 122) (Alcatal, Cocom, 

                                                      
79 Digital Video Broadcasting/Digital Audio Video Council 
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DiviCom, Hughes Network Sytems, Nokia Multimedia Network Terminals, Sagem, Simac 
Broadband Technologies, Thomson Broadcast Systems, Thomson, Multimedia, Philips, 
Comatlas). In 1999 resulteerde dit in de ondersteuning van de MPEG2-DVB-norm en ook de 
integratie ervan in de set-top-boxen in hun RCCLversie (Return Channel communication for 
CATV and LDMS systems) (Renaud, 1999: 122). Een ander voorbeeld is het ‘Symbian 
Consortium’ voor de standaardisatie van besturingstechnologie voor draadloze 
‘communication devices’. En in de strijd om de standaard voor de nieuwe generatie DVD-
schijfjes is er de tweestrijd tussen het HD-DVD- (Toshiba, NEC, ...) en het Blu-Ray (Panasonic, 
JVC, Sony, Matsushita ...)-kamp. Een strijd die doet terugdenken aan de videocassette-oorlog 
van de jaren zeventig. Belangrijk verschil met die strijd van dertig jaar geleden is dat Sony 
(winnaar) en Matsushita (verliezer), de belangrijkste antagonisten van toen, nu één front 
vormen. De toename van het aantal vastgelegde standaarden loopt eigenlijk parallel met de 
opkomst van de ICT-omgeving. In 1999 alleen al werden bijvoorbeeld reeds 780 standaarden 
werden vastgelegd bij het ETSI of ‘European, Telecommunication Standards Institute’ (Tvede, 
Ohnemus, 2001: 49) 

 
Puur als determinant voor de adoptiebeslissing, wordt standaardisatie verondersteld een 
positieve impact te hebben omdat het een zekere garantie en zekerheid geeft aan de 
potentiële adopter. Standaardisatie is daardoor ook belangrijker als determinant voor de 
adoptiebeslissing van de meer onzekere majority- en laggardsegmenten (Tzokas, Saren, 
1992: 73-74). Standaarden geven de consument de zekerheid niet met incompatibiliteit te 
worden geconfronteerd (Easingwood, Koustelos, 2000: 27; Williams, Edge, 1996: 59; Carey, 
Elton, 1996: 53-54). Onder meer voor de samenwerking van de vele technologiepartners in 
de DLNA (Digital Living Network Alliance)-alliantie80, ligt de voornaamste motivatie in de 
overtuiging dat er pas echt vooruitgang kan komen door de ontwikkeling van een standaard 
of technologisch platform waar iedereen achter staat, en waarbij de incompatibiliteit of 
onverenigbaarheid tussen technologieën van verschillende producenten vermeden wordt 
(Vandormael, 2004-07-14: 58).  

 
Naast de drijfveer om de consument of de potentiële adopter de nodige zekerheid te bieden, 
zijn marktspelers ook nog om andere redenen gedreven om zich in standaardisatie-consortia 
en -allianties te verenigen: nl. de concurrentie voor te blijven en zichzelf de nodige zekerheid 
(van een voldoende grote markt) te garanderen. Dit was bijvoorbeeld de drijfveer van Psion, 
Motorola, Ericsson en Nokia om het Symbian-consortium te vormen en Psion’s EPOC-
besturingstechnologie als standaard te aanvaarden voor de volgende generatie draadloze 
‘communication devices’. Deze vier spelers vestigden zich in één consortium met één 
standaard, om te voorkomen dat ‘Windows CE operating system’ de standaard zou worden 
in consumentenelektronica (Easingwood, Koustelos, 2000: 28). Door deze overeenkomsten 
met consortia tracht de ‘manufacturer’ zich meteen ook van lagere productiekosten te 
verzekeren vanwege de grotere markt (Min Lee, 2002: 13-14). 

 
Het is ook belangrijk een onderscheid te maken tussen verschillende soorten standaarden. Er 
zijn verschillende niveaus voor het categoriseren van standaarden. Min Lee (2002: 14-15) 
wijst bijvoorbeeld op het onderscheid tussen (a) ‘Reference and measurement standards’ in 
verband met gewichten en maten, zoals vastgelegd door bv het ISO; (b) ‘Minimum quality 
and performance standards’; en (c) ‘Compatibility Standards’. Als determinant in de ICT-
omgeving hebben we het over de laatste twee vormen. In deze ICT-omgeving horen we ook 
alsmaar meer van open standaarden (Tvede, Ohnemus, 2001: 49). Deze moeten duidelijk 
worden onderscheiden van de zgn. proprietary standards. Deze laatste zijn doorgaans in 
handen van een bedrijf, terwijl een open standaard eigenlijk van niemand is, en door 
iedereen mag worden gebruikt. Open standaarden worden meestal ook beheerd door een 
consortium van bedrijven of instellingen. De DVB-standaard (Digital Video Broadcasting) 

                                                      
80 Alliantie in functie van het ‘digitale huis’. Het droombeeld dat de DLNA voor ogen heeft, is een digitaal en 
draadloos netwerk waarin alle elektronische toestellen met elkaar en met het internet verbonden zijn.  
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wordt bijvoorbeeld beheerd door de IBU of ‘International Broadcasting Union’. Belangrijk bij 
open standaarden is dat ze voor iedereen toegankelijk zijn (daar waar de broncode bij 
‘proprietary standards’ angstvallig beschermd en geheim gehouden wordt). Een speciale 
vorm van ‘open standaard’ is de ‘social group standard’ (Tvede, Ohnemus, 2001: 50), een 
standaard die eerder door individuen gedreven wordt dan door bedrijven of organisaties. 
Een mooi voorbeeld daarvan is Linux, een besturingssysteem dat ontstaan is uit een 
samenwerking van een aantal mensen met weinig of geen commerciële interesse. 
Voorbeelden van de typische open standaarden voor de huidige ICT-omgeving zijn MHP 
voor digitale televisie, of TCP/IP, HTML, HTTP voor het internet, …..  

 
Daarnaast kunnen standaarden ook worden opgedeeld volgens het mechanisme volgens 
hetwelk zij worden ontwikkeld. Bouwman et al. (2002: 101) en Dejonghe (2002: 125) 
onderscheiden louter ‘de jure’ van ‘de facto’ standaarden. Min Lee (2002) maakt het 
volgende onderscheid: 

(a) ‘De Facto Standaarden’ zijn standaarden die ontstaan op basis van de 
marktcompetitie. De winnaar van de concurrentiestrijd wordt dan de standaard. Een 
typisch voorbeeld daarvan is de VHS-standaard voor het videocassetteformaat 
(Dejonghe, 2002: 125). 
(b) ‘User Choice Standaarden’ zijn gelinkt aan het vorige. De consument bepaalt eigenlijk 
wat de standaard wordt. Typische voorbeelden zijn Microsoft-producten als MS-DOS en 
Windows. 
(c) ‘De Jure Standaarden’ worden vanuit de overheid opgelegd. Consumentenkeuze is 
hier irrelevant. Vb. NTSC-standaard voor kleurentelevisie, door Federal Communication 
Commission vastgelegd in 1953; of het Ethernet-protocol voor LAN’s. Dejonghe (2002: 
125) heeft het in dit verband over een standaardisatie via regelgeving. 
(d) ‘Voluntary consensus standaarden’ ontstaan binnen de schoot van SDO’s of ‘Standard 
Development Organizations’. Aangezien de 3G-standaarden binnen de koepel van de 
ITU werd ontwikkeld, kan de 3G-standaard als en ‘voluntary consensus-standaard’ 
beschouwd worden’. 

 
Maar standaarden kunnen ook worden opgedeeld op basis van een tijdsdimensie. ‘Ex ante 
standards’ zijn standaarden die worden vastgelegd vóór de eigenlijke marktontwikkeling van 
een technologie. Meestal gaat het hierbij om ‘de jure standaarden’. Wanneer standaarden 
pas achteraf worden vastgelegd als een resultante van onderhandelingen tussen 
marktspelers, of door de erkenning van een ‘de facto standaard’, spreken we van ‘ex post 
standards’ (Min Lee, 2002: 15). Binnen het ICT-domein stelt Min Lee (2002: 15) dat heel wat 
overheden voor ‘ex ante anticipatorische standaarden’ ijveren om zo het risico voor de 
eindgebruiker te reduceren, en de ‘domestic vendors’ van competitieve voordelen te 
verzekeren. 

 
Een analyse van de impact van standaarden op de ontwikkeling van een ICT-markt kan 
volgens Min Lee (2002: 15-16) enkel door zowel de pro-competitieve, als de anti-competitieve 
karakteristieken van standaarden te analyseren. Als pro-competitieve aspecten van 
standaarden:  
 
- het publiceren van standaarden geeft informatie vrij voor alle spelers 
- standaarden helpen kleine producenten om een voet in een bepaalde ICT-markt te 

houden (ze worden van hoge R&D-kosten gespaard) 
- standaarden helpen consumenten bij het berekenen van prijs/performantie-ratio’s 
- standaarden helpen om switching costs te reduceren 
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Als anti-competitieve karakteristieken: 
 
- de organisaties die instaan voor de formele standaardvastlegging zitten in een 

kwetsbare positie. Zij dreigen immers overvleugeld te worden door de grote 
marktspelers met grote financiële en human resources voor het ontwikkelen van 
standaarden 

- coalities van bestaande spelers (incumbents) kunnen standaarden vastleggen die een 
hoge instapdrempel impliceren voor nieuwkomers 

- in het geval van ‘de facto standaardisatie’ zijn grote spelers in het voordeel 
- standaarden kunnen ook gebruikt worden om consumenten vast ‘te ketenen’ aan een 

bepaalde technologie, wegens de hoge switching costs om naar een andere 
technologie over te schakelen 

- standaarden verhinderen innovatie, vooral in het ICT-domein met zijn typische 
netwerkexternaliteiten. Voor innovaties zonder voldoende ‘critical mass’ is het immers 
zeer moeilijk mensen te bewegen om van technologie te veranderen 

 
Naast deze competitieve karakteristieken die determinerend zijn voor adoptie en succes van 
de innovatie; moet er ook op regionale verschillen in standaardisering gewezen worden, die 
evenzeer bepalend zijn voor het succes van een innovatie. In Europa kiest men soms voor 
een totaal andere strategie dan in de Verenigde Staten, Japan of Korea. Gezien de 
afbakening in het empirische luik van deze scriptie, is het misschien interessant dit even toe te 
lichten aan de hand van het voorbeeld van UMTS, 3G of de derde generatie mobiele 
telefonie. In Europa opteert men voor een standaardiseringsstrategie die het ‘committee 
model’ wordt genoemd; in de USA is dat het ‘entrepreneur model’, en in Japan en Korea is 
het ‘portfolio investor model’. In onderstaande tabel ziet u de voornaamste punten van 
differentiatie samengevat81.  
 
Figuur: 3G Standardization models (Min Lee, 2002: 27) 
 

 The Committee 
(Europe) 

The Entrepreneur 
(USA) 

The investor 
(Japan, Korea) 

Basic Strategy Quasi ‘de jure ‘ standardization ‘De facto’ Standardization 
Initially, strategic bet. 
Later, portfolio investment 

2G choice & 
results 

Quickly settled on one digital 
standard (GSM). Kept licence 
fees low to entice 
manufacturers. By 1997, had 
lured 71 million subscribers 

Allowed different digital 
standards to flourish. One of 
them, Qualcomm, brought 
innovation to market. 
However, none of US 
standards could match huge 
subscriber base of GSM. 

Japan: owned and developed 
excellent 2G mobile 
technologies, but failed to 
diffuse worldwide due to 
incompatible standards. 
 
Korea: successfully 
implemented CDMA 
technology, but future exports 
depend on the success of 
CDMA technology worldwide 

3G standard 
strategy 

Try to lock-in its former users 
by providing evolutionary 
standard of GSM, which may 
not be compatible with other 
existing technologies. 

Keep promoting market 
competition and innovation by 
allowing multiple domestic 
standards. Try to remove 
barriers to international trade 
by using bilateral and 
multilateral negotiating power. 
Increase the role of the 
government, if international 
negotiations do not provide 
successful outcomes. 

Japan: cooperate with EU, 
since GSM had the largest and 
most stable potential market. 
Close cooperation with 
European companies to avoid 
development of incompatible 
3G standards. Diversification of 
investment in 3G systems by 
adopting both W-CDMA and 
CDMA-2000 as its domestic 3G 
standards. 
 
 

                                                      
81 Voor een goed begrip verwijzen we ook naar het tweede deel waarin duidelijk de historiek van mobiele 
telefonie (drie generaties) wordt uitgelegd, en ook meer uitleg wordt gegeven omtrent afkortingen als CDMA, etc. 



Diffusie van ICT-innovaties : accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 
 

 
Deel 4 : Inzicht via segmentatie en forecasting 

136 

Korea: try to evolve its highly 
successful 2G systems by 
promoting the CDMA2000 
standard. Prepare for possible 
isolation of CDMA2000 in 
world market by investing its 
resources squarely in major 3G 
standard technologies. 

 
Het Europese ‘Committee’-model streeft er naar om ‘de jure’-standaarden vast te leggen op 
een ‘ex ante’-basis (Min Lee, 2002: 20). Op Europees niveau zijn een drietal instanties erkend 
als standaardiseringsorgaan: de CEN (European Committee for Standardization), Cenelec 
(European Committe for Electrontechnical Standardization) en ETSI (European 
Telecommunications Standards Institute). Voor de eerste generatie mobiele telefonie werden 
in Europa een aantal incompatibele cellulaire ‘de jure’ standaarden vastgelegd, waardoor 
‘pan-European roaming’ onmogelijk was, en een aantal Amerikaanse spelers als Motorola de 
markt sterk begon te beïnvloeden. De CEPT of ‘European Conference of Posts and 
Telecommunications’ reageerde hierop door de ‘Groupe Speciale Mobile’ (basis voor GSM-
acroniem) op te richten, wat in 1982 resulteerde in de oprichting van ‘het tweede generatie’ 
pan-Europese cellulaire systeem (Min Lee, 2002: 21). In 1989 werd deze GSM door de CEPT 
naar ETSI verhuisd. Deze laatste finaliseerde het Global System for Mobile Communication 
(GSM) en de eerste commerciële dienst werd in 1992 geïntroduceerd. Voor de derde 
generatie werkt Europa voornamelijk verder op zijn 2G-elan, maar doet het wel 
inspanningen om ditmaal tot een ‘globale standaard’ te komen die ook buiten Europa reikt, 
door ook niet-Europese spelers in het standaardiseringsproces te betrekken. 
 
In het Amerikaanse ‘entrepreneur’-model worden standaarden voornamelijk bepaald door 
de prive-sector via een gedecentraliseerd, heterogeen bottom-up-proces, en op een ‘ex-post’ 
basis (de facto standaardizatie) (Min Lee, 2002: 21). Tot 1984 was het dan ook louter AT&T 
die de standaarden bepaalde. Niettegenstaande de USA aanvankelijk een competitief 
voordeel had voor de eerste generatie mobiele telefonie wegens zijn geavanceerde 
technologieën, verloor men dit voordeel geleidelijk aan wegens de ‘open standaard’-
strategie waarvoor werd geopteerd. Deze laatste resulteerde immers in verschillende 
incompatibele standaarden (Min Lee, 2002: 22). Hierdoor kende 2G een trage penetratie en 
adoptie in de USA.  
 
Het ‘portfolio investment model’ van Japan en Korea lijkt op het committee-model van de 
Europeanen (Min Lee, 2002: 23), omdat het ‘de jure’ standaarden op een ‘ex ante’ basis 
poogt vast te leggen. In tegenstelling tot Europa, weken beide Aziatische landen echter af 
van hun initiële strategie van één standaard, en opteerden ze later om twee standaarden 
voor 3G te adopteren. 
 
 
Politiek-juridische (overheids)initiatieven 
 

elen zijn het er over eens dat een succesvolle adoptie en diffusie ook (in grote mate) 
gedetermineerd wordt door overheidsinitiatieven of overheidsondersteuning voor de 

innovatie, en de wetgevende en regelgevende initiatieven die in dat verband worden 
genomen (Lin, 2003: 348; Lee, O’Keefe, Yun, 2003: 83; Wong, 2003: 31; Heres, Mante-Meijer, 
Pires, 2002: 57; Gruber, Verboven, 2001: 578; Bouwman, 2001: 17; Burgelman, 2000: 232; 
Bouwman, de Jong, 1996: 166; Baldwin, Stevens McVoy, Steinfield, 1996: 301; Bouwman, 
Hammersma, Peeters, 1994: 31; King et al., 1994; Easingwood, Lunn, 1992: 72; Bouwman, 
Christoffersen, Ohlin, 1992: 174-175). In heel wat TPB-modellen werd deze determinant 
meegenomen onder de noemer van ‘facilitating conditions’ (Brown et al., 2003: 385; Chang, 
Cheung, 2001: 9). Logische assumptie hierbij is dat de adoptiekansen groter zijn, naarmate 
de ‘facilitating conditions’ of de overheidsondersteuning groter is. Het succes van ICT-
innovaties wordt in sterke mate gedetermineerd door zowel het nationale als het Europese 

V 
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beleid op het vlak van informatiestructuur en liberalisering van telecommunicatie (Bouwman 
et al., 2003: 23-27; Gibbs, Kraemer, Dedrick, 2003: 6)82. De zopas aangehaalde 
industriepolitiek en standaardisatie zijn slechts een aantal van de dimensies waarin deze 
overheidsinvloed zich uit; maar het geheel van politiek-juridische initiatieven is veel ruimer 
dan dat. 
 
Algemeen laat deze overheidsondersteuning zich gelden in een stimuleringsbeleid 
(Bouwman et al., 2000: 23; Gibbs, Kraemer, Dedrick; 2003: 6; Baldwin, Stevens McVoy, 
Steinfield, 1996: 301). Innovatiefondsen zoals die zowel in Nederland als Vlaanderen 
bestaan, en instituten zoals het IBBT83 zijn daar recente voorbeelden van. Gibbs, Kraemer en 
Dedrick (2003: 15) toonden de positieve impact van dergelijke ‘government promotion’ 
bijvoorbeeld aan voor de diffusie van e-commerce. In 1994 stelde Burgelman (1994: 187) 
zelfs dat alle grote Franse technologische innovaties tussen 1984 en 1994 door de Franse 
overheid geïnitieerd werden. Het Franse videotextsysteem Minitel is daar uiteraard het 
voorbeeld bij uitstek van (Bouwman, Christoffersen, Ohlin, 1992: 174-175). Een recenter 
voorbeeld van de determinerende impact van overheidsbeslissingen en -initiatieven is het 
succes van de tweede generatie mobiele telefonie. Aangezien overheden zich op een zeer 
beperkte hoeveelheid informatie moesten baseren (die ook niet steeds even betrouwbaar 
was omdat ze van de marktspelers zelf kwam), was het voor de overheden niet evident om 
een regelgeving inzake deze mobiele telefonie af te bakenen. Dit resulteerde dan ook in een 
verscheidenheid aan ‘beleidsbeslissingen’ in de verschillende landen waar 2G 
geïntroduceerd werd halverwege de jaren ’90 (Koski, Kretschmer, 2003: 68). In Groot-
Brittannië was er bijvoorbeeld al sprake van competitie tussen BT Cellnet en Vodafone voor 
analoge mobiele telefonie, maar die werd als onvoldoende beschouwd waardoor nog een 
derde speler (One-2-One) een bijkomende licentie kreeg. Pas met de komst van deze derde 
speler, die een zeer agressieve prijsstrategie hanteerde (goedkope tarieven in piekuren, 
goedkope toestellen, …) kwam de concurrentie, en de daaraan vasthangende voordelen 
voor de eindgebruiker (Koski, Kretschmer, 2003: 69; Gruber, Hoenicke, 2002: 162). Een 
situatie die ook herkenbaar is voor landen als Denemarken en België (Proximus, Mobistar en 
‘derde’ Base (vroeger Orange)). Naast deze licentie- en liberaliseringsbeslissingen84, waren 
uiteraard ook de standaardisatiebeslissingen (cf. Europese Commissie kiest voor GSM) van de 
(Europese) overheid bepalend voor de tweede generatie mobiele telefonie. 
 
Ook de snelle breedbandadoptie in Korea is volgens Lee, O’Keefe en Yun (2003: 84) 
grotendeels aan overheidsinitiatieven en –inmenging te danken. Op het vlak van 
telecommunicatie heeft de Koreaanse overheid immers steeds competitie nagestreefd, door 
middel van deregularisering en marktprincipes. Dit resulteerde vervolgens in een open 
concurrentie, lagere prijzen, een hoge kwaliteit en een stijgende vraag (Ibid.: 87). Naast deze 
overheidsingrepen naar de supply-side toe, werden ook inspanningen gedaan naar de 
demand-side toe. Zo werden er bijvoorbeeld diverse ‘mobilisatie-acties’ op poten gezet door 
de Koreaanse overheid: ‘IT literacy programs’ en dan vooral ‘Internet literacy programs’ 
gericht op huisvrouwen, ouderen, boeren, militairen, sociale uitgesloten sectoren, 
gehandicapten, gevangenen en families met een lager inkomen. In dit ‘Ten million people 
internet education project’ werd een enorme inspanning geleverd om de digitale kloof te 
dichten. Daarin werden ook subsidies gegeven aan instellingen die dergelijk onderricht 
gaven. Volgens Lee, O’Keefe en Yun (2003: 91) vallen er voor vele andere landen nuttige 
lessen te trekken uit het Koreaanse succesverhaald van breedbandadoptie in verband met 

                                                      
82 Maar ook andere instanties zoals internationale agentschappen (UN, wereldbank, ...), financiële instituties, 
religieuze instituties, ... kunnen hun invloed hebben op de adoptie en diffusie van ICT-innovaties (King et al., 1994: 
48).  
83 Interdisciplinair instituut voor BreedBandTechnologie 
84 De aanvankelijke toekenning van twee licenties voor 2G en de uitbreiding naar een toekenning voor een derde 
operator werd voor de meeste Europese landen bijvoorbeeld vastgelegd in de ‘Mobile Telecommunications 
Directive’ van 1996. Die stelde dat er minstens twee aanbieders van GSM-diensten moesten zijn op de 900Mhz-
frequentieband (voor België zijn dat Proximus en Mobistar), en ook de 1800Mhz-frequentie voor minstens één 
aanbieder moest worden vrijgemaakt (in België was dat Orange, in 2002 van naam veranderd in ‘Base’).  
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het te voeren overheidsbeleid ter stimulering van een goede adoptie en diffusie van ICT-
innovaties: (a) Men moet ook actief op zoek gaan naar killerapplicaties (voor breedband in 
Korea waren dat bijvoorbeeld de ‘gaming applications’); en (b) overheden maken in de 
praktijk nog te veel de fout hun acties te veel op de supply-side te richten, terwijl die er 
evenzeer op zouden moeten gericht zijn ‘demand’ te stimuleren. 
 
Overheidsondersteuning kan zich duidelijk in verschillende dimensies uiten. King et al. (1994) 
hebben het daarbij over een zestal: (1) ‘Knowledge building’ of het voorzien van de 
noodzakelijke basis wetenschappelijke en technische kennis voor de productie en exploitatie 
van innovaties; (2) ‘Knowledge deployment’ of het stimuleren van de verspreiding van 
nieuwe informatie en kennis; (3) ‘Subsidy’ of het voorzien en verschaffen van de nodige 
middelen om de kosten voor de gebruikers te verlagen; (4) ‘Mobilization’ of het 
aanmoedigen van gedecentraliseerde actoren en organisaties om op een specifieke manier 
over innovatie na te denken: bv. programma’s inzake awareness en promotion; (5) ‘Standard 
setting’ of de opties van gedecentraliseerde actoren en organisaties in overeenstemming 
houden met hogere sociale en institutionele doeleinden; en (6) ‘Innovation directive’: een 
bevel/opdracht/richtlijn om innovaties te produceren, te gebruiken, of deel te nemen aan 
bepaalde activiteiten die productie en gebruik van innovaties stimuleren.  
 
Heel wat andere auteurs beperken de uitsplitsing van deze dimensies van overheidsinvloed 
tot de initiatieven op wetgevend en regelgevend vlak:  
 
- ‘universal access’-regelgevingen (Bouwman et al., 2000: 23). 
- ‘local loop unbundling’ (Howell, 2002: 33) of de verplichting voor bestaande 

netwerkoperatoren en –beheerders, om ook andere, nieuwe, concurrerende bedrijven 
op dat netwerk toegang te verlenen. Vanaf 2001 vereist de Europese Unie inzake 
breedband bijvoorbeeld ‘compulsory unbundling of local loops’ van elk van zijn vijftien 
lidstaten (Howell, 2002: 35). 

- Liberalisering en promotie van concurrentie (Bouwman et al., 2000: 25; Bouwman, 
2001: 17; Gibbs, Kraemer, Dedrick, 2003: 6; Von Pierer, 2002: 175; Baldwin, Stevens 
McVoy, Steinfield, 1996: 301); alsook de bepaling van het moment waarop die 
concurrentie wordt toegelaten (Gruber, Verboven, 2001: 578). 

- Interoperabiliteit (Lin, 2003: 348). 
- Nummeroverdrachten: De politiek-juridische verplichting ten aanzien van mobiele 

operatoren inzake nummeroverdraagbaarheid verlaagt bijvoorbeeld de drempel voor 
de consument om van de ene naar de andere operator over te stappen; en werkt 
bijgevolg stimulerend voor de diffusie van de operator met het ‘beste’ aanbod. 

- Grants en subsidies (Bouwman, de Jong, 1996: 166). 
- Copyrights of auteursrechten (Bouwman, de Jong, 1996: 166; Baldwin, Stevens McVoy, 

Steinfield, 1996: 301). 
- Toewijzing van frequenties of licenties in het elektromagnetisch spectrum (Gruber, 

Verboven, 2001: 578; Baldwin, Stevens McVoy, Steinfield, 1996: 301) 
- Garantie van kritisch ingestelde overheidsapparaten inzake ‘public safety’ en ‘rate 

regulation’ (Baldwin, Stevens McVoy, Steinfield, 1996: 301) (bv. BIPT voor Vlaanderen).  
- In veel gevallen verwijst men hieromtrent ook naar het vastleggen van standaarden 

(Lin, 2003: 348; Koski, Kretschmer, 2003: 73; Gruber, Verboven, 2001: 578). In sommige 
vormen van standaarden speelt de overheid hier inderdaad wel een actieve rol in (cf. 
de jure standaarden), maar meestal gaat het met standaarden nog steeds om een 
afspraak onder economische marktspelers. Toch kunnen overheidsinstanties ook daarin 
een bepalende rol spelen door initiatieven te nemen om dergelijke standaardiseringen 
te stimuleren (Von Pierer, 2002: 175), of door duidelijke regels te stellen in termen van 
het aantal toegelaten standaarden. In verband met dit laatste wezen Koski en 
Kretschmer (2002: 73) bijvoorbeeld op het verschil tussen Europa en de USA. De 
diffusie van 2G bleek duidelijk sneller te gaan in landen waar men voor een duidelijke 
standaard had gekozen (Europa) dan in landen waar men ‘multiple standards’ toeliet 
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(USA) (Koski, Kretschmer, 2003: 73). Uit het onderzoek van Koski en Kretschmer (2993) 
op basis van de diffusiepatronen van mobiele telefonie in 32 landen tussen 1995 en 
1999 bleek ook het type van instelling (onafhankelijk of overheidsgebonden) dat de 
regulering van de telecommunicatiemarkt verzorgt, gelieerd te zijn aan de 
diffusiesnelheid van nieuwe technologieën.  

- etc ... .  
 
Toch merkt Howell hier meteen bij op dat de impact van dergelijke overheidsinitiatieven niet 
overschat moet worden. Op basis van OECD-data inzake ‘broadband rollout’ komt hij 
bijvoorbeeld tot de vaststelling dat de impact van een ‘local loop unbundling policy’ lang niet 
zo groot was als aanvankelijk aangenomen. Aangezien de markt voor breedband 
ontegensprekelijk verweven is met de markt van specifieke applicaties; stelt hij vast dat 
overheidsinterventies zoals ‘local loop unbundling’ ter promotie van ‘infrastructuur-rollout’, 
nutteloze inspanningen zijn als die niet gepaard gaan met ‘application-based justifications’ 
om consumenten te overtuigen de overstap naar de nieuwe technologie te maken (Howell, 
2002: 53-54). Enerzijds wijst dit opnieuw op de nood aan ‘content’ en anderzijds op de nood 
aan de juiste benadering en argumenten (cf. supra).  
 
 
Sociaal-cultureel 
 

ok op het sociaal-culturele vlak zijn er diverse mogelijke determinerende invloeden die 
een sterke impact kunnen hebben op het succes van een ICT-innovatie. Bouwman et al. 

(2000: 23) halen binnen deze context onder meer ‘vergrijzing’, ‘individualisering’, ‘mobiliteit’, 
‘flexibilisering’, ‘sociale aanvaardbaarheid’, ’privacy’ en ‘consumentenrechten’ aan. Stuk voor 
stuk dimensies die een socio-culturele trendwijziging kennen of kenden, en waaraan 
innovaties moeten worden aangepast. Met betrekking tot de vergrijzingstrend zien we 
bijvoorbeeld de speciale mobiele telefoons voor senioren die op de markt gebracht worden 
(cf. supra). ‘Mobiele internettoegang’ via verschillende devices kadert dan weer binnen de 
mobiliteitstrend, etc. ... Ook Heres, Mante-Meijer en Pires (2002: 57) hebben het over 
demografische trends als determinant op het macroniveau. 
 
Sommigen - zoals Gibbs, Kraemer en Dedrick (2003: 15) dat bijvoorbeeld deden voor de 
diffusie van e-commerce - wijzen in dit socioculturele kader ook op de impact van een 
algemene nationale cultuur, die van land tot land, of van streek tot streek grondig kan 
verschillen85 (Heres, Mante-Meijer, Pires, 2002: 57; Lin, 2003: 348; Tellefsen, Takada, 1999: 78; 
Bouwman, de Jong, 1996: 167; Jensen, 1993: 310). Nieuwe communicatietechnologieën 
symboliseren een immers (sub)culturele identiteit, positie, imago, zelfperceptie, wereldbeeld, 
sociale status, gebruikerscompetentie, performance, ‘techno-cultural capital’, … (Jensen, 1993: 
310)’. 
 
Ook Steenkamp, ter Hofstede en Wedel (1999) beschouwen de nationale cultuur als zeer 
predictief voor innovativiteit en onderscheiden daarbij een drietal dimensies: individualisme, 
‘uncertainty avoidance’ en mannelijkheid. Nationaal cultureel individualisme slaat op de mate 
waarin de mensen van een bepaald land liever als individuen handelen dan als leden van 
een groep. De assumptie is dat innovativiteit hoger is in landen die gekenmerkt worden door 
een hogere graad van individualisme (Ibid.: 59). Nationale culturen daarentegen die 
gekenmerkt worden door ‘uncertainty avoidance’ en zich bedreigd of op hun ongemak 
voelen bij het onbekende, onzekere, ..., en als reactie daarop strikte gedragscodes hanteren, 
worden verwacht door een lagere innovativiteit te worden gekenmerkt (Ibid.: 60). Met 
‘nationale culturele mannelijkheid’ tenslotte, wordt gerefereerd naar de mate waarin een 
samenleving een grotere nadruk legt op welvaart, succes, ambitie, materiële zaken, .... Een 

                                                      
85 Dit sluit ook aan op geografische landen- of cultuur-segmentaties (cf. supra). 
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meer uitgesproken mannelijke nationele cultuur wordt met een grotere innovativiteit 
geassocieerd (Ibid.: 60).  
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4.3.2.2. Segmenteren op adoptiedeterminanten: innovativiteitsschalen 

‘If members of the different adopter categories can be identified, even crudely as a tripartite 
classification of ‘early adopters’, ‘majority consumers’, and ‘laggards’, this information may 

help those responsible for developing strategies to promote innovation’  
(Goldsmith, Foxall, 2003: 323) 

 
aast het segmenteren op basis van wat we de ‘traditionele diffusionistische prior-to-
launch segmentatiecriteria op basis van adopterprofielen’ noemden; fungeerden ook de 

adoptiedeterminanten - en meer specifiek de genoemde assumpties omtrent deze 
(micro)determinanten - als criterium voor segmentatie in adoptercategorieën. In 
onderstaande paragrafen gaan we kort in op een aantal van die methodes. Al te diep 
wensen we daar echter niet op in te gaan, aangezien het determinantenoverzicht ons reeds 
leerde dat die niet betrouwbaar genoeg meer zijn als criterium voor ‘segmentation 
forecasting’. Daarvoor is de bevestiging van de determinantenassumpties veel te 
inconsistent, en is het ‘lijstje van determinanten’ ondertussen veel te lang geworden om nog 
in een werkbaar meetinstrument te resulteren.  
 
Meer concreet hebben we het over innovativiteitsschalen: ‘prior-to-launch’ inzetbare ‘self-
report’ itemschalen (Likert) die een operationalisering zijn van innovativiteit en diens 
determinanten (Goldsmith, Flynn, 1992: 45; Flynn, Goldsmith, 1993: 1106; Oxley; 
Nancorrow, 2003: 40; Rogers, 2003: 224, 229); voor iedere respondent een inzicht geven in 
diens innovativiteit en op die manier toelaten respondenten te gaan segmenteren op basis 
van die innovativiteit. Vooral sedert de jaren ’90 kende deze traditie van methodes een sterke 
ontwikkeling en toepassing (Goldsmith, Flynn, 1992: 45).  
 
De diversiteit aan determinanten leert dat het met innovativiteit om een multidimensioneel 
construct gaat. Bij veel van de dimensies zagen we dat het om percepties en attitudes gaat, 
waarmee deze innovativiteitsschalen in ieder geval tegemoet komen aan de stelling van 
diegenen die er van overtuigd zijn dat attitudinale segmentatievariabelen de voorkeur 
genieten op de traditionele demografische en mediagerelateerde variabelen (Bergman, 
Frissen, Slaa, 1995; Atkin, Jeffres, 1998: 82-83; Leung, 1998: 781; Plouffe, Vandenbosch, 
Hulland, 2001: 67; LaRose, Atkin, 1988a: 410). Deze multidimensionaliteit van het 
innovativiteitsconstruct vertaalde zich ook naar de innovativiteitsschalen. Bij de ene schaal 
resulteert dit in een batterij van vijf of zes items (Li, 2003; Goldsmith, Hofacker, 1991); bij 
andere schalen zelfs in een paar tientallen items (Moore, Benbasat, 1991; Taylor, Todd, 1995). 
Sommige schalen zijn enkel een operationalisering van een aantal specifieke 
persoonlijkheidskarakteristieken, terwijl andere een operationalisering van zowel 
adoptergebonden als gepercipieerde productkarakteristieken zijn. Maar het gaat wel steeds 
om schalen met eenzelfde doel: als operationalisering van innovativiteitsdimensies tot een 
totaalscore trachten te komen die een opdeling in adoptersegmenten mogelijk moet maken. 
Velen baseren zich voor deze segmentatie op basis van de totale innovativiteitsscore nog 
steeds op de vaste procentuele verdeling van het diffusionisme: 2.5% innovators, 13.5% early 
adopters, 34% early majority, 34% late majority en 16% laggards (Cestre, Darmon, 1998: 129; 
Goldsmith, Flynn, 1992: 42; Midgley, Dowling, 1978: 240)86. Naast deze ‘percentile based’ 
manier van segmenteren, gebeurt die adoptersegmentatie in andere gevallen aan de hand 
van ‘arbitraire cutoffs’: de onderzoeker bepaalt zelf welke vork van scores de innovators, early 
adopters, etc. uitmaken. In een onderzoek van Goldsmith en Flynn (1992: 48) op basis van de 
DSI-schaal waren de earlier adopters bijvoorbeeld diegenen die 21 of meer behaalden op 30.  
 
Deze DSI-schaal (Goldsmith, Hofacker, 1991) is ongetwijfeld één van de voornaamste 
innovativiteitsschalen. Een andere frequent gebruikte schaal waar we op in gaan –en onder 

                                                      
86 Verder in deze scriptie bespreken we deze manier van segmenteren als de ‘percentile based split-up’: de manier 
van segmenteren waarbij de hoogste 2.5% van de scores steevast de innovators zijn, de volgende 13.5% de early 
adopters, etc. ... 

N 
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meer door Rogers (2003: 224, 229) naar voor wordt geschoven- is die van Moore en 
Benbasat (1991). Verder lichten we ook de schalen van Parasuraman en Colby (2001) en 
Agarwal en Prasad (1998) toe. Deze domeinspecifieke innovativiteitsschalen moeten echter 
ook van de meer algemene innovativiteitsschalen worden onderscheiden ...  

4.3.2.2.1. Algemene innovativiteitsschalen 

anvankelijk (vanaf jaren ’70 (Roehrich, 2004: 673)) waren de ‘self report’ 
innovativiteitsschalen zeer algemeen, en zeker niet gericht op het ICT-domein of 

specifieke producten binnen dat domein. In termen van de drie niveaus van innovativiteit (cf. 
supra) waren de eerste en tot op vandaag nog steeds gebruikte innovativiteitsschalen gericht 
op het meten van wat we ‘algemene innovativiteit’ noemden: een ruim gedefinieerde 
persoonlijkheidskarakteristiek of de mate waarin men zich aangetrokken voelt tot het nieuwe 
en het onbekende. Voorbeelden van dergelijke schalen zijn de ‘Open Processing Scale’ van 
Leavitt en Walton (1975, 1981), de ‘Kirton-Adaption-Innovation Inventory’ van Kirton (1976) 
(32 items over 3 subschalen, hoge scores geven innovators aan, lagere scores de adapters 
(imitators)), de innovativiteitssubschaal van Jackson (1976) in zijn ‘Jackson Personality 
Inventory’ (300 Waar/Vals items, waarvan 20 als operationalisering van innovativiteit), of de 
‘Innovativeness Scale’ van Hurt, Joseph en Cook (1977). Als illustratie van deze categorie van 
schalen lichten we kort deze laatste toe.  
 
Met een definiëring van innovativiteit als een ‘normally distributed underlying personality 
construct, which may be interpreted as a willingness to change’ (Hurt, Joseph, Cook, 1977), 
situeert deze innovativiteitsschaal zich duidelijk op het algemene niveau. Halverwege de 
jaren ’70 ontwikkelden zij deze schaal op basis van een tweetal onderzoeken: een eerste was 
een test van 53 items bij 231 Amerikaanse studenten, een tweede bij 431 Amerikaanse 
leraars bij wie een verkorte versie van 32 items werd getest. De uiteindelijke 
innovativiteitsschaal die hieruit resulteerde telt 20 items (cf. tabel), te bevragen op 
zevenpuntenschalen, wat maakt dat de totale innovativiteitsscore tussen 20 en 140 
varieerde. Lage scores impliceren een lage innovativiteit, hoge scores een sterk innovatief 
gedrag. 
 
In zijn volledige vorm omvat deze algemene innovativiteitsschaal dus twintig items, (Hurt, 
Joseph en Cook, 1977). In termen van de hierboven beschreven determinanten zijn de 
meeste items operationaliseringen van de persoonlijkheidskarakteristiek innovativiteit 
(‘novelty seeking’ (bv. item 2), ‘opinion leadership’ (bv. item 1)). De items 13 en 17 zijn dan 
eerder operationaliseringen van ‘vicarious trialability’. Zowel door de originele auteurs 
(voorlaatste kolom) als door Pallister en Foxall (1998) (laatste kolom) werd ook een voorstel 
gedaan voor het gebruik van een ingekorte versie van de schaal (in beide gevallen 
aangegeven met de kruisjes). 
 

A 
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Figuur: Innovativeness Scale (Hurt, Joseph, Cook, 1977) 
 

 Items 

Verkorte 
schaal 
voorgesteld 
door Hurt, 
Joseph, 
Cook (1977) 

Verkorte 
schaal 
voorgesteld 
door 
Pallister en 
Foxall 
(1998) 

1. My peers often ask me for advice of information   
2. I enjoy trying out new ideas   
3. I seek out new ways to do things   
4. I am generally cautious about accepting new ideas X X 
5. I frequently improvise methods for solving a problem when an 

answer is not apparent   

6. I am suspicious of new inventions and new ways of thinking  X 
7. I rarely trust new ideas until I can see whether the vast majority of 

people around me accept them X X 

8. I feel that I am an influential member of my peer group   
9. I consider myself to be creative and original in my thinking and 

behaviour   

10. I am aware that I am usually one of the last people in my group to 
accept something new X X 

11. I am an inventive kind of person   
12. I enjoy taking part in the leadership responsibilities of the groups I 

belong to 
  

13. I am reluctant about adopting new ways of doing things until I see 
them working for people around me X X 

14. I find it stimulating to be original in my thinking and behaviour X X 
15. I tend to feel the old way of living and doing things is the best way X X 
16. I am challenged by ambiguities and unsolved problems X X 
17. I must see other people using new innovations before I will consider 

them 
X X 

18. I am receptive to new ideas   
19. I am challenged by unanswered questions X  
20. I often find myself sceptical to new ideas X X 
 
In 1998 nu, twintig jaar na ontwikkeling van de schaal, gingen Pallister en Foxall (1998) 
opnieuw de betrouwbaarheid en validiteit van deze schaal na. Met waarden tussen .86 en 
.90 bleek de volledige schaal nog steeds een betrouwbare schaal te zijn (Pallister, Foxall, 
1998: 666), en ook op het vlak van discriminante validiteit werden bevredigende resultaten 
gevonden. Voor de verkorte versie (10 items) van de schalen werden zelfs nog iets hogere 
betrouwbaarheidsscores vastgesteld (Pallister, Foxall, 1998: 663). Pallister en Foxall (1998: 
666) stelden echter een nieuwe verkorte schaal van 10 items voor omdat de tien items die 
door Hurt, Joseph en Cook werden voorgesteld niet de tien items met de hoogste item-total 
correlaties bleken te zijn in de betrouwbaarheidstests.  
 
Een recenter voorbeeld van een schaal die ‘algemene innovativiteit’ in termen van 
persoonlijkheidskarakteristieken meet, is die van Le Louarn (1997). Le Louarn definieert 
innovativiteit in navolging van Midgley en Dowling en Hirschman, als de ‘predisposition to 
take innovative decisions, which expresses itself at every level of human activity’ (Roehrich, 
2004: 675). Op het niveau van productconsumptie maakt Le Louarn een onderscheid tussen 
drie uitdrukkingen van deze predispositie: ‘attraction to newness’, ‘autonomy in innovative 
decision’ en ‘ability to take risks in trying newness’. Verwijzend naar de verschillende 
dimensies die we bij de determinant innovativiteit onderscheidden, heeft Le Louarn het 
hiermee respectievelijk over ‘novelty seeking’, de gevoeligheid en nood aan ‘opinion 
leadership’, en ‘venturesomeness’. 
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Item sample of Le Louarn’s innovativeness scale 
 
Attraction to newness 
 
- I am the kind of person who tries every new product at least once 
- When I hear about a new product, I try to know more about it at the first occasion 
 
Autonomy in innovative decision 
 
- Before trying a new product, I try to learn what friends who possess this product think 

about it  
- I seek out the opinion of those who have tried new products or brands before I try 

them 
 
Ability to take risks in trying newness 
 
- I’d rather choose a brand that I usually buy rather than try something I am not 

confident in 
- I never buy something I don’t know anything about with the risk of making a mistake 
 
Veel van deze schalen om algemene ‘consumer innovativeness’ te meten, kennen een 
oorsprong binnen de schoot van het lifestyle-onderzoek (Goldsmith, Foxall, 2003: 327). 
Roehrich (2004: 673) heeft het in dit verband dan ook over ‘life innovativeness scales’ (die hij 
tegenover ‘adoptive innovativeness scales’ plaatst). Binnen de AIO (Attitudes, Interests and 
Opinions)-lifestyle schalenbatterijen zitten bijvoorbeeld items die specifiek innovativiteit 
meten (bv. Leavitt en Walton (1975) of drie items in de ‘New Brand Tryer’-schaal van Wells en 
Tigert (1971)). Een recenter voorbeeld is de schaal van Roehrich (1995) die innovativiteit als 
de uitdrukking van enerzijds een stimulatiebehoefte of hedonische innovativiteit zag, en 
anderzijds van een sociale innovativiteit of behoefte om uniek te zijn: 
 
 
Item sample uit Roehrich’s innovativiteitsschaal 
 
Hedonist innovativeness: - I am more interested in buying new than known products 
    - I like to buy new and different products 
    - New products excite me 
 
Social innovativeness : - I am usually among the first to try new products 
    - I know more than others on latest new products 
    - I try new products before my friends and neighbors 
 
Een andere ‘algemene innovativiteitsschaal’ in dit verband is die van Raju (1980) (Roehrich, 
2004: 673; Baumgartner, Steenkamp, 1996: 123). Deze is een deel van een ruimere schaal die 
ontworpen werd voor het meten van consumentenneigingen ten aanzien van ‘exploratory 
behavior’ (Roehrich, 2004: 674). Eén van de onderliggende constructen van dat explorerend 
gedrag is het Optimum Stimulation Level (OLS); een persoonlijkheidseigenschap die mensen 
karakteriseert in termen van hun algemene respons ten aanzien van omgevingsstimuli. Raju 
(1980: 278) ontwikkelde een betrouwbare en valide schaal om deze OLS te meten aan de 
hand van 39 items die een operationalisering zijn van de 7 constructen waaruit deze OLS is 
opgebouwd: (1) ‘repetitive behavior proneness’, (2), ‘innovativeness’, (3) ‘risk taking’, (4) 
‘exploration through shopping’, (5) ‘interpersonal communication’, (6) ‘brand switching’, (7) 
‘information seeking’. De meeste van deze dimensies (zeker 2, 3, 5 en 7) haalden we eerder 
reeds aan als innovativiteitsdimensies en ook de profilering van iemand met een hoog OLS 
illustreert het verband tussen OLS en innovativiteit: ‘one who is not afraid of taking risks or 
trying new or unusual products/services, is eager to find out about new products/services 
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and takes the initiative in trying them, seeks variety or change in repetitive purchases, and 
likes introducing new products and brands to others’ (Raju, 1980: 277). De 
innovativiteitsdimensie werd aan de hand van de volgende tien items gemeten (Raju, 1980: 
278):  
 
Item sample uit Raju’s innovativiteitsschaal 
 
1. When I see a new or different brand on a shelf, I often pick it up just to see what it is 

like 
2. A new store or restaurant is not something I would be eager to find out about 
3. I am very cautious in trying new/different products 
4. I would rather wait for others to try a new store or restaurant than try it myself 
5. Investigating new brands of grocery and other similar products is generally a waste of 

time 
6. I am the kind of person who would try any new product once 
7. Even for an important date or dinner, I wouldn’t be wary of trying a new of unfamiliar 

restaurant 
8. When I see a new brand somewhat different from the usual, I investigate it 
9. When I hear about a new store or restaurant, I take advantage of the first opportunity 

to find out more about it 
10. I enjoy taking chances in buying unfamiliar brands just to get some variety in my 

purchases 
 
Tot de jaren ’90 werd deze schaal zeer frequent gebruikt, maar - net zoals de andere 
algemene innovativiteitsschalen - bleef ook voor deze schaal de kritiek niet uit. Baumgartner 
en Steenkamp (1996: 123) hadden bijvoorbeeld problemen met de zeven factoren van Raju, 
waartussen nog teveel overlapping bestond en de operationalisering nogal moeilijk 
maakten. Roehrich (2004: 674) op zijn beurt, wijst op de nogal beperkte concipiëring van het 
innovativiteitsconcept in deze schaal. Slechts één item meet bijvoorbeeld de sociale context-
impact (vierde item). Deze schaal zou met andere woorden te weinig de 
multidimensionaliteit van het construct innovativiteit vatten. 
 
De kritiek van Baumgartner en Steenkamp (1996) bracht hen er zelfs toe zelf een nieuwe 
schaal te ontwikkelen. Daar zij de schaal van Raju als onpraktisch bekritiseerden omwille van 
zijn zeven dimensies, werkten zij een ‘eenvoudiger schaal’ uit rond slechts een tweetal 
dimensies. Eén van die twee dimensies (EAP) wordt tot op vandaag als een alternatieve 
innovativiteitsschaal naar voor geschoven (Roehrich, 2004: 674). Deze uit tien items 
bestaande schaal is in feite een deel van een ruimere EBBT (Exploratory Buying Behavior 
Tendencies)-schaal (20 items). Binnen dit EBBT-construct maken Baumgartner en Steenkamp 
het onderscheid tussn ‘exploratory acquisition of products (EAP)’ en ‘exploratory information 
seeking (EIS)’. EAP wordt daarbij gedefinieerd als ‘the potential for sensory stimulation in 
product purchase through risky and innovative product choices and varied and changing 
purchase experiences’. EIS als ‘consumers’ cognitive stimulation needs through the 
acquisition of consumption-relevant knowledge out of curiosity’ (Baumgartner, Steenkamp, 
1996: 123). Vertrekkend vanuit een initiële set van 89 potentiële items, expertenbevraging en 
surveys; werd uiteindelijk een set van 20 items (10 EAP + 10 EIS) bekomen, waarvan er 13 uit 
de schaal van Raju kwamen (Baumgartner, Steenkamp, 1996: 125). Consumenten met een 
hoge EAP worden verondersteld graag het risico te nemen onbekende producten te kopen, 
graag nieuwe en innovatieve producten te willen uitproberen, variatie in productkeuzes te 
waarderen, en hun aankoopgedrag opzettelijk te veranderen of variëren met de bedoeling 
consumptie-ervaringen te stimuleren (Baumgartner Steenkamp, 1996: 125). De EAP-schaal 
bestaat uit tien items en blijkt sterk gecorreleerd te zijn met constructen als 
‘stimulatiebehoefte’ (.45) en ‘sensory sensation seeking’ (.43) (Roehrich, 2004: 674). 
Steenkamp en Van Trijp (1996) vonden ook een significante correlatie tussen EAP en bezit 
van 46 nieuwe producten.  
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Baumgartners en Steenkamps EAP-schaal (Baumgartner, Steenkamp, 1996: 134) 
 
1. I would rather stick to a brand I usually buy than try something I am not very sure of 
2. When I go to restaurant, I feel it is safer to order dishes I am familiar with 
3.  If I like a brand, I rarely switch from it just to try something different 
4. I enjoy taking chances in buying unfamiliar brands just to get some variety in my 

purchase 
5. When I see a new brand on the shelf, I’m not afraid of giving it a try 
6. Even though certain food products are available in a number of different flavours, I 

tend to buy the same flavour 
7. I think of myself as a brand-loyal consumer 
8. I am very cautious in trying new or different products 
9. I enjoy taking chances in buying unfamiliar brands just to get some variety in my 

purchases 
10. I rarely buy brands about which I am uncertain how they will perform 
 
Vandaag de dag worden deze algemene innovativiteitsschalen niet zo frequent meer 
gebruikt als segmentatiecriterium voor specifieke innovaties. In hun concipiëring van 
innovativiteit zijn ze immers te algemeen. 

4.3.2.2.2.  Specifiekere innovativiteitsschalen: domeinspecifiek 

et zoals de determinant innovativiteit ook op specifiekere niveaus dan alleen maar het 
algemene niveau is gespecifieerd (cf. supra), is ook de ontwikkeling van 

innovativiteitsschalen niet blijven steken op het algemene niveau. Vooral vanaf de late jaren 
’80/begin jaren ’90 zijn diverse inspanningen geleverd om schalen te ontwikkelen op 
specifiekere innovativiteitsniveaus. We hebben het dan vooral over het niveau van de 
domeinspecifieke innovativiteit (Goldsmith, Foxall, 2003: 325). Onder de voornaamste 
schalen op dit domeinspecifieke niveau (en relevant voor toepassing binnen het ICT-domein) 
rekenen we de de schalen van Goldsmith en Hofacker (1991); Parasuraman en Colby (2001; 
2004); Moore en Benbasat (1991) en Agarwal en Prasad (1998). 

4.3.2.2.2.1. DSI-scale (Goldsmith, Hofacker, 1991) 

e belangrijkste van deze innovativiteitsschalen op het domeinspecifieke niveau is 
wellicht de Domain Specific Innovativeness (DSI)-scale van Goldsmith en Hofacker 

(1991). Deze schaal wordt in diverse studies gebruikt (bv. Weijters, 2003; Oxley, Nancorrow, 
2003: 41; Randolph, 1999: 738), en wordt daarom ook in heel wat werken nog steeds als 
typevoorbeeld van innovativiteitsschalen naar voor geschoven (Roehrich, 2004: 673; 
Goldsmith, Foxall, 2003: 325-326; Daghfous, Petrof, Pons, 1999; Flynn, Goldsmith, 1993: 
1106; Goldsmith, Flynn, 1992; 44-45). 
 
Zoals de naam het zelf reeds zegt is de schaal van Goldsmith en Hofacker een typische schaal 
op het domeinspecifieke niveau. Aan de hand van zes items meet het de Domain Specific 
Innovativeness (DSI) van een consument of de ‘tendency to learn about and adopt 
innovations within a specific domain of interest’ (Goldsmith, Hofacker, 1991: 211; Bearden, 
Netemeyer, Mobley, 1993: 59-60). Zelf situeren de auteurs deze domeinspecifieke 
innovativiteit als een intermediair construct tussen ‘innate innovativeness’ en echt innovatief 
gedrag. Voor elk van de zes items moet op een vijfpunts-Likertschaal aangegeven worden in 
welke mate men akkoord is met de stelling (helemaal niet akkoord – volledig akkoord). 
 
 
 

N 

D 
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1. In general, I am among the first (last) in my circle of friends to buy a new …….. when it 

appears. 
2. If I heard that a new ………….. is available in the store, I would (not) be interested enough 

to buy it. 
3. Compared to my friends I own a few of (a lot of) ……….. 
4. In general, I am the last (first) in my circle of friends to know the titles/brands of the latest 

………. 
5. I will not buy a new …….. if I haven’t heard/tried it yet (I will buy a new ……..; if I haven’t 

heard/tried it yet). 
6. I (do not) like to buy ……… before other people do. 
 
Verwijzend naar de eerder aangehaalde ‘multidimensionaliteit’ van innovativiteit en het 
overzicht van determinanten herkennen we in item 1, 2, 3 en 6 duidelijke 
operationaliseringen van de innovativiteitsdeterminant. Item 1 en 6 zijn hierbij een 
operationalisering van innovativiteit in zijn ‘time-of-adoption’-betekenis, terwijl item 3 op 
innovativiteit in termen van bezit slaat. Item 4 en 5 zijn een operationalisering van de 
determinanten ‘kennis’ en ‘trialability’. 
 
De som van de scores op deze zes items levert een totale domeinspecifieke 
innovativiteitsscore van minimaal 6 en maximaal 30 op (nadat de negatief geformuleerde 
items zijn omgeschaald). Net zoals we hierboven reeds wezen op de twee verschillende 
manieren (‘percentile based split-up’ vs. ‘arbitrary cutoffs’) om op basis van 
innovativiteitsscores te gaan segmenteren, zien we dat ook geïllustreerd in de verschillende 
studies die zich van deze DSI-schaal bedienen. Oxley en Nancorrow (2003: 41) bijvoorbeeld, 
gebruikten een ‘percentile based split-up’ door de hoogste 16% DSI-scores als ‘early adopters’ 
(innovators + early adopters) te beschouwen, de volgende 34% als early majority en de 
laagste 50% DSI-scores als ‘late adopters’ (late majority en laggards). Een percentiel-
gebaseerde opdeling van de innovativiteitsscores waarbij de voorgestelde ratio van Rogers 
perfect gerespecteerd wordt. Goldsmith en Flynn (1992: 48) daarentegen, gebruikten 
dezelfde DSI-schaal om een segmentatie in adoptersegmenten te maken; maar deden dat op 
basis van ‘arbitraire cutoffs’. Als earlier adopters werden bijvoorbeeld diegenen beschouwd 
die een score van 21 of hoger behaalden op de schaal (Goldsmith, Flynn, 1992: 48). 
 
Goldsmith en Hofacker (1991) ontwikkelden deze schaal -geschikt voor zowel ‘self-
administered’ (of ‘self report’) vragenlijsten als voor persoonlijke interviews (face-to-face of 
telefonisch)- op basis van zes verschillende studies. In de eerste studie vertrok men nog van 
een set van 11 items (met als domein rockmuziek-platen en cassettes). Op basis van 
itemanalyse, Cronbachs alpha en criterium validiteitstesten werd de schaal naar zes items 
gereduceerd. In de verdere studies werd de schaal ook voor andere domeinen (mode, 
entertainmenttechnologie) getest, en werd ook de betrouwbaarheid (test-retest) en validiteit 
(predictief, convergent en discriminant) van de schaal nagegaan. Met interne 
betrouwbaarheidsscores die in elk van deze studies boven de .80 lagen en sterke 
validiteitsbevestigingen, werd de unidimensionaliteit, validiteit en betrouwbaarheid van de 
schaal empirisch voldoende onderbouwd door Goldsmith en Hofacker. Ook bijkomende 
validitatiestudies door onder meer Goldsmith en Flynn (1992: 46) en Flynn en Goldsmith 
(1993: 1105) bevestigden de kwaliteit van de DSI-schaal. Ook de nomologische validiteit van 
de schaal wordt onderbouwd door hoge significante correlaties met determinanten of 
innovativiteitskarakteristieken als ‘opinion leadership’, ‘product category involvement’, 
‘perceived knowledge’ en ‘objective knowledge’ en ‘information seeking behavior’.  
 
In recent onderzoek van Roehrich (2004: 675) bleek voor bijna alle innovativiteitsschalen een 
ontgoochelende predictieve validiteit. Veelal blijken de resultaten van deze schalen slechts 
zeer lage correlaties met effectief innovatief gedrag te vertonen. Met correlaties tot en met 
.64 blijkt de DSI-schaal van Goldsmith en Hofacker hier een zeldzame uitzondering op te zijn. 
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Onder meer in dit resultaat vinden wij een argument om deze DSI-schaal als één van de 
betere schalen te beschouwen, en die ook in het eigen onderzoek te gebruiken bij het testen 
van de concurrente validiteit van de zelf ontworpen PSAP-schaal.  

4.3.2.2.2.2.  Technology Readiness Scale (Parasuraman, Colby, 2001: 25) 

ij de toelichting van de innovativiteitsdeterminant haalden we Parasuraman en Colby 
(2001) reeds aan met hun ‘Technology Readiness’ (TR)-concept. Zij omschreven deze als 

‘people’s propensity to embrace and use new technologies for accomplishing goals in home 
life and at work’ (Parasuraman, Colby, 2001: 18). Deze (1) verschilt van individu tot individu, 
(2) verklaart de respons (zowel adoptiesnelheid als gebruik) ten opzichte van nieuwe 
technologieën; en is (3) duidelijk ‘multifaceted’. Deze multidimensionaliteit van het TR-
construct blijkt in ieder geval ook duidelijk uit de constructie van hun ‘Technology Readiness 
Scale’ (Parasuraman, Colby, 2001: 25). Op basis van literatuuronderzoek, focusgroepen in 
een brede verscheidenheid van technologiesectoren (onlinediensten, software, 
telecommunicatie, e-commerce, ... ), en eerdere studies werd een lijst van 145 
‘determinanten’ opgesteld, waarvan 44 specifiek over ‘technology attitudes’ gingen. Op basis 
van factoranalyse bleken 30 van die items in verschillende onderzoeken duidelijk 5 factoren 
te representeren: ‘optimism’, ‘innovativeness’, ‘comfort level’, ‘assurance’ en ‘tangibles’. 
‘Optimism’, ‘innovativeness’ en ‘tangibles’ worden hierbij dan als ‘drivers’ beschouwd. 
‘Comfort level’ en ‘assurance’ als drempels’ of ‘inhibitors’ (Rockbridge Associates, 2004b; 
Parasuraman, Colby, 2001: 28-34). Gerelateerd aan bovenstaand overzicht correspondeert 
‘optimism’ het best met wat wij relatief voordeel noemden en een algemeen optimistische 
attitude. ‘Comfort Level’ met complexiteit en controle; innovativiteit en tangibles spreken voor 
zich; en met ‘assurance’ gaat het om de risicoperceptie en het onzekerheidsgevoel.  
 
Optimism: ‘a positive view of technology and a belief that it offers people increased control, 
flexibility, and efficiency in their lives’ (Parasuraman, Colby, 2001: 34), of een geloof in en 
overtuiging van de voordelen van een nieuwe technologie (Rockbridge Associates, 2004b), 
en het gevoel dat de innovatie een ‘goed iets’ is (Parasuraman, Colby, 2001: 34). 
 
- Technologieën bieden meer controle over het leven 
- De nieuwste technologieën zijn gemakkelijker 
- Computers ‘extend the hours of commerce’ 
- Technologie verbetert de jobefficiëntie 
- Psychografische correlaten: meer prestige-gericht, meer impulsief, meer behoeften aan 

controle in het leven, minder fun-loving 
 
Comfort Level: een gevoel van controle over (of gebrek aan controle over) de technologie 
(Rockbridge Associates, 2004b) of ‘a perceived lack of control over technology and a feeling 
of being overwhelmed by it’ (Parasuraman, Colby, 2001: 41). 
 
- Technologie is te ingewikkeld 
- Gebrek aan vertrouwen in technologische ondersteuning 
- ‘Overwhelmed’ door technologie 
- Technologie is niet voor het gewone volk 
- Psychografische correlaten: een hoog ‘comfort level’ correleert met een behoefte aan 

controle in het leven. Een laag ‘comfort level’ of het moeilijk kunnen omgaan met 
nieuwe technologieën heeft vaak te maken met een breder probleem van moeilijk te 
kunnen omgaan met de ‘complexities’ van het leven 

 
Innovativeness: de neiging om een pionier en een beïnvloeder te zijn (Rockbridge Associates, 
2004b; Parasuraman, Colby, 2001: 38). Het is de mate waarin een individu zichzelf percipieert 
als iemand die op het voorplan staat inzake het uitproberen en ervaring hebben met nieuwe 

B 
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technologieën, en die zichzelf ook beschouwt als iemand die door anderen als een 
opinieleider voor nieuwe technologieën aanzien wordt (Parasuraman, Colby, 2001: 39-41) : 
 
- Opinion leader voor technologie 
- Early adopter voor technologie 
- Autodidact, self-learner 
- Psychografische correlaten: impulsiever, minder fun-loving 
 
Assurance: vertrouwen in de veiligheid van nieuwe technologieën en een behoefte aan 
zekerheid (Rockbridge Associates, 2004b) of ‘destrust of technology and scepticism about its 
ability to work properly’ (Parasuraman, Colby, 2001: 44) 
- Ongemakkelijk gevoel bij online zaken doen 
- Vrees dat informatie door computers onderschept wordt 
- Onzeker over virtual business 
- Psychografische correlaten: hoge ‘assurance’ hangt samen met minder behoefte aan 

controle 
 
Tangibles: het belangrijk vinden van de ‘look’ en ‘feel’ van een technologie 
- Behoefte aan hoge kwaliteit van beelden en kleuren 
- ‘Graphic appearance’ staat gelijk aan kwaliteit 
- Psychografische correlaten: meer prestigegericht, impulsief en fun-loving 
 
De vier belangrijkste van deze vijf determinanten (innovativeness, comfort level, assurance en 
optimism) werden in tien items geoperationaliseerd, van dewelke de somscore iemands 
individuele ‘technology readiness’ weergeeft. Elk van deze 10 Likertstatements dient 
beantwoord te worden op een vijfpuntenschaal, gaande van ‘1: Strongly disagree’ tot ‘5: 
Strongly agree’. Parasuraman en Colby doopten deze schaal de ‘Technology Readiness Scale’ 
(Rockbridge Associates, 2004b; Parasuraman, Colby, 2001: 25). In zijn originele versie omvat 
deze schaal nog 32 items, maar omwille van de goede implementeerbaarheid stelden zij een 
verkorte versie van 10 items voor (Parasuraman, Colby, 2001: 33). Tussen haakjes geven we 
er ook telkens bij van welke determinant deze items de operationalisering zijn. 
 
1. I can usually figure out new high-tech products and services whithout help from others 

a. (Innovativiteit, self-efficacy, complexity) 
2. New technology is often too complicated to be useful 

a. (Comfort Level, Complexity) 
3. I like the idea of doing business via computers because you are not limited to regular business 

hours 
a. (Optimism, innovativiteit) 

4. When I get technical support from a provider of a high-tech product or service, I sometimes feel 
as if I’m being taken advantage by someone who knows more than I do 

a. (Comfort Level, insecurity, complexity) 
5. Technology gives people more control over their daily lives 

a. (Optimism, Controle) 
6. I do not consider it safe giving out a credit card number over a computer 

a. (Assurance, insecurity) 
7. In general, I am among the first in my circle of friends to acquire new technology when it 

appears 
a. (Innovativiteit) 

8. I do not feel confident doing business with a place that can only be reached online 
a. (Assurance, insecurity, risico) 

9. Technology makes me more efficient in my occupation 
a. (Optimism, relatief voordeel) 

10. If you provide information to a machine or over the internet, you can never be sure if it really 
gets to the right place 

a. (Assurance, insecurity, risico) 
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Het gebruik van deze schaal resulteert in een score die de auteurs de ‘Technology Readiness 
Index’ (TRI) noemen, en eerder als een algemene ‘state of mind’ of ingesteldheid dient 
beschouwd te worden dan als een bepaalde competentie (Parasuraman, Colby, 2001: 27). 
Technology Readiness is voor hen een samengestelde variabele van verschillende 
‘technology-readiness beliefs’ die samen iemands vooringenomenheid bepalen ten aanzien 
van nieuwe technologieën; en als basis voor segmentatie kan dienen (Parasuraman, Colby, 
2001: 56). 

 
Op basis van de originele Technology Readiness Scale in de vorm van Likertstatements, 
ontwikkelde de RockResearch-groep van Parasuraman en Colby ook een variant met tien 
binaire items (Rockbridge Associates, 2004b, www-document): 
 
1. Which best describes your feelings about doing business on the Internet? 

A. It gives me newfound freedom and flexibility –now I can stay up until 3 am to do my 
banking and shopping at home 

B. I wonder what the point is when I can just pick up the phone or drop in at a local 
store 

 
2. Which best describes your feelings about calling technical support for high-tech 

product or service? 
A. They usually seem responsive and try to help me  
B. I sometimes feel they are taking advantage of me because they know more than I do 

 
3. How do you figure out how to operate new high-tech products and services? 

A. It’s real easy –I roll up my sleeves and figure them out on my own 
B. I call on a knowledgeable friend, relative or co-worker, or just bang my head on the 

wall and cry 
 

4. What do you feel about giving out personal information like a credit card number over 
the internet? 

A. Why not? I give it out over the phone and at stores all the time 
B. This is a recipe for disaster and I’d be hesitant to do it  

 
5. When a new technology comes out on the market, how soon do you personally go out 

and buy it? 
A. Call me ‘toy child’ – I’m usually one of the first 
B. I prefer to wait and let someone else find out if it is really worth the money 

 
6. How secure are you about entering information into a machine (for example, an ATM 

or automated telephone system) or onto a Website? 
A. I feel the information will be accurate and get to the right place since machines rarely 

make mistakes 
B. I would prefer giving it to a person, since I know they look out for my interests and 

could be fired if they made a mistake 
 

7. How does technology help you in your vocation? 
A. It makes me much more efficient  
B. It takes more time solving problems than any time I might possibly save  

 
8. What does the word ‘control’ mean to you when it comes to cutting-edge technology? 

A. Technology puts me in greater control 
B. I worry about my ability to control technology 

 
9. What do you feel about the personal touch when doing business? 

A. People can get in the way; I don’t have to time to chit-chat, and I get tired putting up 
with rudeness and incompetence 

B. There’s nothing like a warm smile and a friendly greeting 
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10. Which of the following is a more satisfying way to spend an afternoon off? 
A. A cerebral activity, such as reading a book, playing on the computer, or figuring out a 

gadget 
B. A physical activity, say an energetic ball game or a run in the park 

 
Op basis van het aantal keren dat men op deze schaal A antwoordde, krijgt men één van de 
volgende profielen toegewezen: 
 

Highly Tech-Ready 
9 or 10 :  you are a cyber-enhanced being 
7 or 8:  you need a second mortgage for all the toys you bought over the 
holidays 
 
Moderately Tech-Ready 
6:  you can program a VCR (but are shopping for a DVD player) 
5:  you own a VCR, but can’t program it 
4:  you own and use a record player (it’s not a hobby, either!) 
 
Technology Resistant 
2 or 3:  you probably never heard of the internet 
0 or 1:  you live in a shack in the Rockies and write anti-technology tracts 

4.3.2.2.2.3.  Moore en Benbasat (1991) 

n de omschrijving van hun schaal maken Moore en Benbasat (1991) reeds duidelijk dat het 
om een domeinspecifieke innovativiteitsschaal gaat die verschillende (perceptuele87) 

dimensies operationaliseert: ‘an instrument designed to measure the various perceptions that 
an individual may have of adopting an information technology (IT) innovation’ (Moore, 
Benbasat, 1991: 192). Niettegenstaande het meetinstrument initieel ontwikkeld is met de 
bedoeling de adoptie van IT-innovaties binnen bedrijven te voorspellen, is het mits kleine 
aanpassingen ook inzetbaar binnen andere contexten (Ibid.: 194); en kende het in de 
afgelopen jaren dan ook heel wat toepassingen binnen de residentiële gebruikerscontext. 
Zelfs Rogers (1995, 2003) suggereert de schaal van Moore en Benbasat om 
adoptiedeterminanten in kaart te brengen.  
 
Met de schaal van Moore en Benbasat gaat het om een basisschaal van 25 items als 
operationalisering van acht adoptiedeterminanten, die eventueel nog uitbreidbaar is met 
diverse andere items. De motivatie voor de ontwikkeling van deze schaal ligt in de vaststelling 
van een toenemend aantal falende IT-innovaties, waarvoor de oorzaak vaak gezocht wordt 
in de inadequate meetinstrumenten om de adoptiedeterminanten in kaart te brengen 
(Moore, Benbasat, 1991: 192, 193).  
 
Voor de ontwikkeling van het meetinstrument baseerden de auteurs zich op de 
innovatiediffusie-theorie. De schaal is een operationalisering van de vijf 
productkarakteristieken die door Rogers werden voorgesteld (waarvan er één in twee 
constructen werd opgesplitst); aangevuld met twee extra constructen: ‘relative advantage’, 
‘compatibility’, ‘complexity’, ‘observability’ en ‘trialability’; aangevuld met ‘imago’ (‘the degree 
to which use of an innovation is perceived to enhance one’s image or status in one’s social 
system’, door Rogers aanvankelijk als een aspect van relatief voordeel beschouwd); en 
‘voluntariness’ (‘the degree to which use of the innovation is perceived as being voluntary, or 
of free will’) (Moore, Benbasat, 1991: 195). 

                                                      
87 Moore en Benbasat (1991: 194) opteerden er voor hun schaal te baseren op gepercipieerde 
innovatiekarakteristieken in plaats van primaire productkarakteristieken, omdat deze laatste in voorgaand 
onderzoek nogal inconsistente predictoren bleken te zijn. Het primaire attribuut ‘kost’ bijvoorbeeld (bv. €100 voor 
een mobiele telefoon) is geen consistente predictor, omdat dat voor de ene persoon als duur wordt 
gepercipieerd, terwijl dat voor de andere een perfect aanvaardbare, normale prijs kan zijn.  

I 
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De ontwikkeling van het uiteindelijke meetinstrument geschiedde in drie fasen: 
 
(1) Item Creatie: Voor elk van de constructen werden item-pools geconstrueerd op basis van 
literatuuronderzoek, reeds bestaande schalen, en eigen ontwikkelde items (Moore, Benbasat, 
1991: 198). Deze fase resulteerde in het volgende aantal items voor elk van de zeven 
constructen: 
  

Voluntariness 6 
Image 8 
Relative Advantage 18 
Compatibility 16 
Ease of Use 18 
Observability 14 
Trialability 14 

 
 
(2) Ontwikkeling van de schaal: Hiervoor werd een beroep gedaan op een panel van ‘expert 
judges’ aan dewelke de items werden voorgelegd zonder dat ze verteld werden welke 
constructen ze moesten meten. Zij moesten de items zelf groeperen en labels toekennen aan 
de ‘pakjes’. Onder andere Kappa werd berekend om de inter-rater betrouwbaarheid te 
berekenen. In totaal werden vier sorteer-variaties uitgevoerd. (Moore, Benbasat, 1991: 200-
204). 
 
(3) Testen van het instrument: Drie fasen: (1) betrouwbaarheid nagaan op basis van een 
kleine steekproef; (2) de ‘full scale pilot study’; en (3) de finale verfijning van de items. Hierin 
werd de interne betrouwbaarheid getest, en werd de constructvaliditeit getest aan de hand 
van factoranalyse (PCA, met varimaxrotatie). Deze stap leerde onder meer dat het 
‘observability’-construct beter in twee aparte constructen; nl. ‘result demonstrability’ en 
‘visibility’, wordt uitgesplitst (Moore, Benbasat, 1991: 210). 
 
Het uiteindelijke resultaat was een basisschaal van 25 items, uitbreidbaar met een aantal 
extra items voor bepaalde constructen (cf. infra de basisschaal-items zijn aangegeven met 
een sterretje). Onderstaande tabel geeft de alpha-betrouwbaarheidscoëfficiënten weer voor 
elk van de schalen: 
 

Construct Items Alpha 
Voluntariness 2 0.82 
Image 3 0.79 
Relative Advantage 5 0.90 
Compatibility 3 0.86 
Ease of Use 4 0.84 
Result Demonstrability 4 0.79 
Visibility 2 0.83 
Trialability 2 0.71 

 
In zijn originele en volledige vorm, stelden Moore en Benbasat (1991) de volgende schaal 
voor:  
 
Voluntariness: 
 

- My superiors expect me to use ……… 
- My use of ……… is voluntary 
- * My boss does not require me to use ……… 
- * Although it might be helpful, using ……… is certainly not compulsory in my job 
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Relative Advantage: 
 

- * Using ……… enables me to accomplish my tasks more quickly 
- * Using ……… improves the quality of work I do 
- * Using……… makes it easier to do my job 
- Using……… improves my job performance 
- Overall, I find ……… to be advantageous in my job 
- * Using ………enhances my effectiveness on the job 
- * Using ………gives me greater control over my work 
- Using ………increases my productivity 
- The disadvantages of using …. far outweigh the advantages 

 
Compatibility: 
 

- * Using ………is compatible with all aspects of my work 
- * Using ………is completely compatible with my current situation 
- I think that using ………fits well the way I like to work 
- Using ………fits into my work style 

 
Image: 
 

-* ‘People who use ………have more prestige than those who do not.’ 
 - * ‘People who use ………have a high profile’ 
 - * ‘Having ………is a status symbol (in my organization)’ 
 - Using …. Improves my image (within the organization) 
 - Because of my use of ….., others (in my organization) see me as a more valuable 
 employee 
 
Ease of Use: 
 

- I believe that ……… is cumbersome to use 
- It is easy for me to remember how to perform tasks using … 
- My using ……… requires a lot of mental effort 
- Using ……… is often frustrating 
- * My interaction with … is clear and understandable 
- *I believe that it is easy to get ……… to do what I want it to do 
- *Overall, I believe that ………is easy to use 
- * Learning to operate ……… is easy for me 

 
Result Demonstrability: 
 

- * ‘I would have no difficulty telling others about my experience using ………’ 
- * ‘I believe I could communicate to others the consequences of using ………’ 
- * ‘The impact of using ……… is apparent to me.’ 
- * ‘I would have difficulty explaining why using a … may or may not be beneficial 

Visibility: 
 

- * ‘In my organization, one sees … on many desks’ (‘In my community, I see many 
people using ………’) 
- * ‘………is not very visible in my organization/community’ 
- ‘I have seen what others do using … 
- I have seen a … in use outside my firm 
- It is easy for me to observe others using … in my firm 
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Trialability: 
 

-  I have had a great deal of opportunity to try various …X…-applications 
-  I know where I can go to satisfactorily try out various uses of ……… 
- ………was available to me to adequately test run various applications 
- * Before deciding to use any ……… applications, I was able to properly try them out 
- * I am able to experiment with ……… as necessary 

 
Deze schaal van Moore en Benbasat (1991) kan ongetwijfeld wedijveren met de DSI-schaal 
van Goldsmith en Hofacker (1991) als het om de ‘populairste methode’ op dit niveau gaat. Ze 
wordt misschien zelfs in nog meer studies (bv. Sameer, 1999; Randolph, 1999; Plouffe, 
Vandenbosch, Hulland, 2002) gebruikt dan de DSI-schaal. In veel van die studies wordt de 
schaal van Moore en Benbasat echter niet volledig, maar slechts fragmentarisch gebruikt: 
enkel een paar items per dimensie, of slechts de operationalisering van één dimensie. De 
motivatie hiervoor zal voor sommigen ongetwijfeld gelegen zijn in het feit dat de schaal ‘te 
groot’ en ‘praktisch onwerkbaar’ is om volledig te kunnen gebruiken.  

4.3.2.2.2.4.  PIIT-scale (Agarwal, Prasad) 

ok Agarwal en Prasad (1998: 204-205) ontwikkelden een innovativiteitsschaal met het 
specifieke doel op voorhand de verschillende adoptersegmenten te kunnen detecteren, 

om zo de ‘key change agents’ en ‘opinion leaders’ makkelijker te kunnen targeten, en de 
beperkte middelen voor de introductiestrategie beter te kunnen besteden. Het acroniem PIIT 
is samengesteld uit PI; ‘Personal Innovativeness’ en IT: ‘Information Technologies’. Onder 
meer Randolph (1999: 738) wijst op de waarde van deze ‘Personal Innovativeness in the 
domain of Information Technologies’-schaal. 
 
Bij de bespreking van de innovativiteitsdeterminant haalden we Agarwal en Prasad (1998) 
reeds aan omdat die op de noodzaak wezen een onderscheid te maken tussen ‘algemene 
innovativiteit’ en ‘domeinspecifieke innovativiteit’. Deze persoonlijke domeinspecifieke 
innovativiteit modereert volgens hen (Agarwal en Prasad, 1998: 207) zowel de antecedenten 
als de gevolgen van percepties of gepercipieerde karakteristieken. Agarwal en Prasad (1998: 
212) nemen slechts drie van de vijf door Rogers gedefinieerde productkarakteristieken in 
overweging omdat dat de enige drie zijn die volgens Tornatzky en Klein (1982) consistent 
aan de adoptie van ICT gerelateerd zijn: 
 
Figuur: Hypothesized relationships between PIIT and other technology acceptance constructs 
(Agarwal, Prasad, 1998: 207) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De domeinspecifieke innovativiteitschaal van Agarwal en Prasad (1998: 209-210) omvat de 
volgende vier Likertstatements (te bevragen via 7-puntsschalen gaande van ‘strongly 
disagree’ tot ‘strongly agree’): 

O 

Information about a 
new IT form 

alternate channels 

 
Intentions to use a 

new IT 

Perceptions about a 
new IT: 
-relative advantage 
-ease of use 
-compatibility 

Personal 
Innovativeness in 
the domain of IT 
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1. If I heard about a new information technology, I would look for ways to experiment 

with it. 
2. Among my peers, I am usually the first to try out new information technologies. 
3. In general, I am hesitant to try out new information technologies. 
4. I like to experiment with new information technologies. 
 
Omdat Agarwal en Prasad (1998) deze schaal testten in functie van internetadoptie (N: 175), 
werd de concurrente validiteit van de PIIT-schaal getest door een vergelijking te maken met 
de ‘Computer Playfulness Scale (CPS)’ van Webster en Martocchio (1992): een 
productspecifieke innovativiteitsschaal bestaande uit zes items, specifiek ontworpen voor de 
innovativiteit ten aanzien van ‘microcomputers’ (cf. infra) (items aangepast aan www). De 
auteurs kwamen hierbij tot de volgende resultaten inzake betrouwbaarheid en validiteit: 
 
- Betrouwbaarheid van de PIIT-schaal: Met de laagste item-total correlatie van 0.59 voor het 
derde item, en een Cronbach’s alpha van 0.84 voor de totale schaal, bleek de PIIT-schaal 
alvast duidelijk intern consistent en betrouwbaar te zijn. De GLB (Guttman’s Lower Bound) 
gaf een aanvaardbare 0.84 en ook aan de verdelingsvereisten was voldaan (Agarwal, Prasad, 
1998: 210). 
 
- Discriminante en convergente validiteit: Agarwal en Prasad (1998: 210-211) gingen beide 
vormen van validiteit na door de PIIT-schaal en de CPS-schaal te testen in enerzijds een 
‘exploratory factor analyse (PCA)’ en anderzijds een ‘confirmerende factoranalyse (lisrel)’. De 
explorerende factoranalyse op de tien items identificeerde duidelijk twee factoren met een 
eigenwaarde groter dan één, en met 61.3% verklaarde variantie. In vergelijking met een 
gerelateerd, maar toch verschillend construct (CPS), blijkt de PIIT-schaal duidelijk over een 
convergente en discriminante validiteit te beschikken. De confirmerende factoranalyse (lisrel) 
gaf bevredigende fit-parameters: een significante Chi² voor de ‘overall model fit’ (Chi²: 51.97, 
p: 0.032), de RMSEA88 was 0.053, de RMR89 voor het model was 0.043, en de GFI en AGFI 
bedroegen respectievelijk 0.91 en 0.85.  
 
- Nomologische validiteit: Aangezien Agarwal en Prasad (1998: 211) er van uitgingen dat 
‘personal innovativeness’ een modererende invloed had op zowel de antecedenten als de 
gevolgen van de gepercipieerde innovatiekarakteristieken, werd ook de nomologische 
validiteit onderzocht door de effecten van PIIT na te gaan op de relatie tussen percepties en 
intenties. Op het vlak van gepercipieerde productkarakteristieken wezen Agarwal en Prasad 
(1998: 212) wel op de vijf van Rogers en de zeven van Moore en Benbasat (1991), maar 
namen ze toch slechts drie percepties ‘(relative advantage/usefulness, complexity/ease of use 
en compatibility) mee in hun onderzoek omdat onderzoek van Tornatzky en Klein (1982) 
uitwees dat deze drie de enige consistente waren. De nomologische validiteit werd 
nagegaan door de relatie tussen deze percepties en de adoptie-/gebruiksintentie na te gaan 
(via multiple regression). Hierbij vond men enkel voor usefulness en voor het interactie-effect 
van compatibility*PIIT een significant effect, waarmee slechts een zwakke bevestiging is 
gevonden voor de nomologische validiteit. 

4.3.2.2.3.  Conclusie: productspecifieke innovativiteitsschalen? 

ok als we bevindingen zoals die van Roehrich (2004) - die vaststelde dat de kwaliteit van 
de bestaande innovativiteitsschalen vaak ontoereikend is - nog buiten beschouwing 

laten, kunnen we op basis van bovenstaand overzicht van innovativiteitschalen tot de 
conclusie komen dat zij stilaan ontoereikend worden om als betrouwbaar segmentatie-
instrument te kunnen worden gebruikt. Naast de eerder vastgestelde inconsistentie van de 

                                                      
88 Root Mean Square Error of Approximation, waarden onder 0.8 zijn aanvaardbaar (Brown, Cudek, 1993). 
89 Root Mean Square Residual, waarden onder 1 zijn ok (Bollen, 1989). 

O 
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determinantenassumpties waarop deze schalen gebaseerd zijn, stellen we in eerste instantie 
(a) immers een inconsistentie vast in de schaalconstructie. Dit is voor een deel het gevolg van 
de (b) toename van het aantal determinanten die het stilaan onmogelijk maakt om werkbare 
instrumenten of schalen te ontwikkelen. In derde instantie (c) volstaan de bestaande schalen 
ook niet meer omdat ze slechts in een domeinspecifieke innovativiteit resulteren, terwijl in de 
huidige ICT-omgeving een productspecifiek inzicht noodzakelijk is. 
 
(a) Het overzicht van deze vier domeinspecifieke schalen alleen al, maakt duidelijk dat er 
weinig consistentie bestaat tussen deze schalen, niettegenstaande ze wel eenzelfde latent 
construct meten. In elk van deze schalen wordt innovativiteit op een andere manier 
geoperationaliseerd, en in een verschillend aantal items. Niet alle schalen baseren zich voor 
de schaalconstructie op dezelfde determinanten; en geen enkele schaal operationaliseert alle 
determinanten. Het spreekt voor zich dat dit de betrouwbaarheid en de vergelijkbaarheid 
van resultaten niet ten goede komt. Een deel van de verklaring voor deze inconsistentie in 
schaalconstructie ligt ongetwijfeld in het sterk toegenomen aantal adoptiedeteminanten.  
 
(b) Het overzicht van adoptiedeterminanten leverde ons al 19 hoofddeterminanten. Voor de 
operationalisering van ‘relatief voordeel’ zouden we ons bijvoorbeeld kunnen baseren op de 
8 items van Moore en Benbasat (1991), voor ‘compatibiliteit’ op de 3 items van Chen, 
Gillenson en Cherrel (2002), voor ‘compatibiliteit’ op de zes van Davis (1989), voor 
‘enjoyment’ op de drie van Choi et al. (2003), etc. ... Bij de bespreking van het geïntegreerde 
determinantenmodel gingen we er in een optimistische veronderstelling nog van uit dat we 
over een grootte-orde van minimum 50 schaalitems spreken als we veronderstellen dat elk 
van de 19 hoofddeterminanten in 2 à 3 items zou kunnen worden geoperationaliseerd. 
Segmentatie-instrumenten op basis van determinantenassumpties worden daardoor zodanig 
uitgebreid, dat ze in de praktijk ‘onwerkbare’ onderzoeksinstrumenten dreigen te worden. 
Onder meer voor Parasuraman en Colby (2001) was het te groot en onwerkbaar worden 
van hun 32 items tellende Technology Readiness Scale reeds een argument om een verkorte 
versie van tien items voor te stellen. Baumgartner en Steenkamp (1996: 123) bekritiseerden 
de tot dan toe populaire schaal van Raju (1980) wegens het onpraktisch zijn omwille van zijn 
zeven dimensies, geoperationaliseerd in 39 items. En ook voor het fragmentarische gebruik 
van de lange schaal van Moore en Benbasat (1991) vermoeden we dat de oorzaak in zijn 
lengte ligt. Zowel de 25 items van Moore en Benbasat, de 39 van Raju, ... en zeker ook een 
operationalisering van alle 19 determinanten, zijn te lang voor degelijk en betrouwbaar 
onderzoek. Het gebruik van dergelijke schalen in surveys of interviews, maakt dat deze een 
stuk langer gaan duren. Voor de respondent al snel ‘te lang’, waardoor die onbetrouwbaar 
gaat antwoorden. Naast de meerkost voor de langere interviews, verliest het onderzoek 
hierdoor ook duidelijk aan waarde. 
 
Ook Easingwood en Lunn (1992: 69; 80) wezen begin jaren ’90 op de problemen die de 
toename aan adoptiedeterminanten(literatuur) met zich mee bracht. Meer concreet, maakte 
deze toename het volgens hen onmogelijk om het geheel van determinanten(impact) nog in 
één model te integreren: ‘It is unlikely that such a mixed collection of variables could ever be 
adequately and simultaneously represented in a mathematical diffusion model’ (Easingwood, 
Lunn, 1992: 80). Diffusiemodellering of –segmentering dient volgens hen dan ook op basis 
van een andere methode te gebeuren, wat achteraf dan nog steeds toelaat te gaan 
checken90 op de theoretische assumpties inzake adoptiedeterminanten (Ibid.: 80). Waar er 
met andere woorden naar moet worden gestreefd is ‘an approach to understanding the 
causes of different diffusion patterns that does not attempt the difficult or even impossible 
task of explicitly representing all significant factors’ (Ibid.: 69). Innovativiteitschalen die alle 
determinanten dekken of ‘coveren’ zijn onmogelijk geworden, en met andere woorden geen 
optie meer. Er moet gestreefd worden naar een nieuwe, compactere vorm van segmenteren 
(op basis van minder items) die in de praktijk makkelijker implementeerbaar is in diverse 

                                                      
90 Nomologisch valideren dus. 
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onderzoeksopzetten (survey, telefonisch, ...). Dit betekent echter niet dat de assumpties 
inzake adoptiedeterminanten geen waarde meer hebben. Integendeel. Als 
segmentatiecriterium zijn ze misschien wel niet betrouwbaar en consistent genoeg meer, 
maar als nomologisch validatiecriterium daarentegen blijven ze wel degelijk hun waarde 
behouden. Een adoptersegmentatie op basis van andere criteria dan de 
adopterdeterminanten, moet vanzelfsprekend duidelijk ‘logisch’ blijven correleren met een 
groot deel van de assumpties inzake deze determinanten91.  
 
(c) Los van deze nood aan een nieuw segmentatie-instrument, is het ook duidelijk dat een 
adoptersegmentatie in de huidige ICT-omgeving op basis van een productspecifieke 
innovativiteit moet gebeuren, en niet op basis van een algemene of domeinspecifieke 
innovativiteit. Bij het onderscheid tussen de verschillende innovativiteitsniveaus stelden we 
reeds dat algemene en domeinspecifieke innovativiteit te weinig predictieve waarde heeft 
voor iemands adoptie-intentie voor specifieke ICT-innovaties. Het aanbod van ICT-innovaties 
is in de huidige ICT-omgeving immers zo groot geworden dat het niet mogelijk meer is voor 
alle innovaties in eenzelfde mate innovatief te zijn. Iemand kan voor digitale televisie perfect 
een innovator zijn, terwijl die voor andere ICT-innovaties (UMTS, spelconsoles) een laggard is. 
Innovativiteit in een bepaald domein is niet predictief meer voor elk product binnen dat 
domein92. Adoptersegmentaties zijn daarom voortaan beter op productspecifieke 
innovativiteit gebaseerd. Bij de toelichting van de verschillende innovativiteitsniveaus 
haalden we reeds diverse bronnen aan die er op wezen dat de innovators, early adopters, ... 
voor elk product andere mensen kunnen zijn (Carter; 1998: 42; Kotler, 1991: 343); en ook 
Rogers (2003: 225) pleitte in zijn laatste ‘Diffusion of Innovations’-editie zelfs voor een 
productspecifieke segmentatie. Hij waarschuwt er voor om zomaar schalen en schaalitems 
van anderen te ‘kopiëren’; zeker wanneer die op een ruimer niveau dan het 
productspecifieke gedefinieerd zijn:  
 

‘Some diffusion scholars want to utilize existing scale items already developed by other 
investigators, but the present author generally discourages this approach in favor of creating 

new scale items for each set of innovations to be adopted by a particular set of individuals. 
The specific ways in which the five attributes are expressed differs in each study, and so the 
measures of these attributes should be uniquely created afresh in each investigation … We 

recommend that measures of the five perceived attributes should be developed in each 
diffusion study, rather than utilizing existing scales borrowed from previous investigation’ 

(Rogers, 2003: 265). 
 
Een goede adoptersegmentatie kan in de huidige ICT-omgeving dus enkel op basis een 
productspecifieke innovativiteit. In de praktijk stellen we echter vast dat er nauwelijks 
gevalideerde schalen of methodes zijn ontwikkeld om dat te doen op dit niveau. Zeker 
wanneer we daarbij rekening houden met het feit dat we op zoek zijn naar prior-to-launch 
adoptersegmentaties lijken er geen geschikte methodes te bestaan. 
 
Er zijn wel een aantal productspecifieke innovativiteitsschalen ontwikkeld, maar die zijn dan 
louter ‘post-launch’ te gebruiken. In het begin van deze scriptie wezen we bijvoorbeeld op 
het onderscheid tussen ‘adoption innovativeness’ en ‘use innovativeness’, en bakenden we 
ons onderzoeksterrein tot dat van de eerste vorm van innovativiteit af. De bestaande 
productspecifieke innovativiteitsschalen nu, hebben vooral betrekking op de ‘use 
innovativeness’ of gebruiksinnovativiteit. Price en Ridgway (1983: 679) bijvoorbeeld, 
ontwikkelden voor deze ‘use innovativeness (UI)’ of ‘variety seeking in product use’ de UI-

                                                      
91 We benadrukken wel degelijk dat de correlatie niet perfect moet zijn, en dat de correlatie zich niet voor alle 
determinanten (maar slechts voor een groot deel) moet manifesteren. 
92 Zeker binnen het ICT-domein is het niet meer mogelijk voor alle innovaties een innovator te zijn, maar ook 
binnen ‘enger gedefinieerde (sub)domeinen’ is dat niet meer het geval. Ook binnen het domein van de ‘tv-
omgeving’, ‘de spelconsoles’, ‘computers’ of ‘mobiele telefonie’ is het quasi onmogelijk geworden om voor alle 
innovaties even innovatief te zijn.  
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schaal. Zij gingen hiervoor van start met een batterij van 70 Likertstatements als 
operationalisering van de vijf factoren waaruit ‘use innovativeness’ volgens hen is 
opgebouwd: (1) creativity/curiosity , (2) risk preferences, (3) voluntary simplicity, (4) creative 
re-use, en (5) multiple use potential. Op basis van ‘expert judgments’ werd deze schaal in een 
eerste fase tot een batterij van 60 items terug gebracht, om in een tweede fase na 
factoranalyse, item-total correlatie-analyse voor de ganse schaal, en item-total correlatie-
analyse voor elk van de vijf subschalen, tot een finale schaal van 44 items te worden terug 
gebracht (Price, Ridgway, 1983: 679):  
 
- subschaal A: ‘Creativity/Curiosity’: 13 items (Alpha: 0.86) 
- subschaal B: ‘Risk Preferences’: 9 items (Alpha: 0.70) 
- subschaal C: ‘Voluntary Simplicity’: 5 items (Alpha: 0.64) 
- subschaal D: ‘Creative Re-Use’: 10 items (Alpha: 0.82) 
- subschaal E: ‘Multiple Use Potential’: 7 items (Alpha: 0.56) 
 
Een ander voorbeeld van een dergelijke productspecifieke ‘gebruiks’-innovativiteitsschaal is 
de ‘Computer Playfulness Scale (CPS)’ van Webster en Martocchio (1992): een 
productspecifieke innovativiteitschaal bestaande uit zes items, specifiek ontworpen voor de 
innovativiteit ten aanzien van ‘microcomputers’. In een onderzoek rond www-adoptie en –
gebruik werd deze schaal onder meer door Agarwal en Prasad (1998) gebruikt:  
 
Computer Playfulness Scale (CPS) 
 
1. I am spontaneous when I interact with the computer/www 
2. I am unimaginative when I interact with the computer/www 
3. I am playful when I interact with the computer/www 
4. I am flexible when I interact with the computer/www 
5. I am uninventive when in I interact with the computer/www 
6. I am unoriginal when I interact with the computer/www 
 
Omdat het gebruik van een innovatie logischerwijs pas kan worden bevraagd ná adoptie, 
zijn deze productspecifieke gebruiksinnovativiteitsschalen niet op voorhand te gebruiken, en 
voor ons ook minder relevant. Daarom besteden we er verder ook geen aandacht aan. 
 
Prior-to-launch toepasbare innovativiteitsschalen zijn dus eerder uitzondering dan regel. 
Slechts recentelijk stellen we pogingen vast om dergelijke schalen te ontwikkelen. Tot op 
heden bleven de prior-to-launch segmentatiepogingen veelal beperkt tot een overname van 
bestaande schalen (cf. Rogers; 2003: 265) of een segmenteren op basis van 
benefitsegmenaties.  
 
Een ‘recent’ ontwikkelde schaal is bijvoorbeeld de PERVAL-schaal (Sweeney, Soutar, 2001). 
De schaal bestaat uit 19 items en dekt daarmee vier (waarde)dimensies van een 
productevaluatie: de emotionele dimensie, de sociale dimensie, de kwaliteit/performantie-
dimensie, en de prijs (waarde voor mijn geld)-dimensie (Sweeney, Soutar, 2001: 203). Samen 
resulteert het amalgaam van al die percepties in een algemene ‘gepercipieerde waarde’ 
(PERceived VALue) van het product, op basis waarvan een beslissing tot adoptie of 
verwerping wordt genomen.  
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Figuur: De PERVAL-schaal (Sweeney, Soutar, 2001: 212) 
 

Quality 

1. has constant quality 
2. is well made 
3. has an acceptable standard of quality 
4. has poor workmanship 
5. would not last a long time 
6. would perform consistently 

Emotional 

7. is one that I would enjoy 
8. would make me want to use it 
9. is one that I would feel relaxed about using 
10. would make me feel good 
11. would give me pleasure 

Price 

12. is reasonably priced 
13. offers value for money 
14. is a good product for the price 
15. would be economical 

Social 

16. would help me to feel acceptable 
17. would improve the way I am perceived 
18. would make a good impression on other people 
19. would give its owner social approval 

 
De schaal bevat zowel utilitaire als hedonistische aspecten, dekt een amalgaam aan rationele 
en emotionele factoren (Ibid.: 216) en bewees in zowel ‘pre-purchase situations’ als ‘post-
purchase situations’ zijn betrouwbaarheid en validiteit. De schaal is misschien wel niet 
meteen een duidelijke vertaling van determinanten, maar met de ‘quality’-dimensie gaat het 
toch duidelijk om gepercipieerde relatieve voordelen, en met de emotionele, prijs- en sociale 
dimensie respectievelijk om de determinanten ‘perceived enjoyment’, ‘kost-gerelateerde 
determinanten’ en ‘sociale beïnvloeding’. Door meerdere dimensies in rekening te brengen 
beschouwen de auteurs het dan ook als een meerwaarde van de schaal, aan marketers een 
betere input te kunnen geven voor het invullen van meer gesofisticeerde 
postioneringsstrategieën (obv de vier waarde-domeinen) (Ibid.: 217). 
 
In de meeste gevallen blijft de productspecifieke prior-to-launch toepassing van 
innovativiteitsschalen –zoals Rogers (2003: 265) aangaf- beperkt tot een ‘klakkeloze’ 
overname van schalen die voor een andere context ontwikkeld werden. Sommigen hebben 
bijvoorbeeld ook de neiging om betrouwbare en valide schalen op het domeinspecifieke 
niveau zomaar naar het productspecifieke niveau te kopiëren; maar dat is niet altijd evident. 
Voor de DSI-schaal –volgens Roehrich (2004: 675) toch één van de weinige betrouwbare 
innovativiteitsschalen- levert dat bijvoorbeeld een aantal absurde stellingen op wanneer we 
die prior-to-launch bijvoorbeeld voor het specifieke product UMTS zouden willen invullen. 
Het heeft bijvoorbeeld geen zin om stellingen als ‘In general, I am among the first (last) in my 
circle of friends to buy a new UMTS-mobile when it appears’ of ‘Compared to my friends I 
own a few of (a lot of UMTS-phones/applications’ voor te leggen op een moment dat UMTS 
nog niet op de markt is. 
 
De traditie van productspecifieke prior-to-launch toepasbare innovativiteitsschalen is dus nog 
relatief jong en klein. Een prior-to-launch toepasbare segmentatietraditie die wel al op een 
lange traditie kan terugvallen is die van de benefitsegmentatie (Jobber, 1998: 176; Kotler, 
2002: 292).  
 
‘But if the analysis indicates that different groups of consumers value the benefits differently, 

it would be appropriate to segment the target groups in terms of the benefits they desire. 
Perhaps a separate new product for each group should be developed…. Such segmentation 
of target groups is called benefit segmentation. Benefit segmentation helps to determine if 

more than one product should be offered to best meet the consumer potential’ (Urban, 
Hauser, Dholakia, 1987: 122). 
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‘Benefitsegmentatie’ hoort eigenlijk slechts in de marge van dit hoofstuk thuis, omdat deze 
manier van segmenteren op slechts op één van de vele determinanten is gebaseerd, nl. het 
gepercipieerde relatieve voordeel.  
 
Benefitsegmentatie is gebaseerd op het belang dat elke respondent hecht aan een reeks 
perceptuele dimensies of ‘product features’ (Urban, Hauser, 1980: 236). De redenering achter 
‘benefit segmentation’ is dat het naïef zou zijn te veronderstellen dat een nieuw product 
(zeker de hedendaagse ‘multi-featured’ innovaties) om dezelfde redenen aantrekkelijk is voor 
een ganse markt. Benefitsegmentatie gaat er van uit dat een bepaalde innovatie, een nieuwe 
technologie, om verschillende benefits (features/applicaties; …) aantrekkelijk is/kan zijn voor 
verschillende segmenten van mensen. Voor sommige mensen zal alles een benefit zijn, voor 
anderen niks. En voor nog andere segmenten zullen er nuanceringen in de benefits moeten 
worden gemaakt.  
 
Klassieke forecastingmethoden op basis van preferenties zoals ‘conjoint analysis’, ‘preference 
regression’ of ‘expectancy value methods’ (cf. infra) zijn zeer waardevol, maar hun waarde 
daalt al snel wanneer de totale markt niet homogeen is in zijn preferenties of voorkeuren. 
Meer zelfs, in gevallen waarbij de markt niet homogeen is in zijn preferenties, kan de 
toepassing van dergelijke preferentiemethoden zelfs tot de verkeerde beslissingen leiden 
(Urban, Hauser, 1980: 260) omdat de uiteenlopende preferenties ‘uitgemiddeld’ worden (the 
fallacy of averages). Om deze ‘fallacy of averages’ te vermijden kan men zich onder meer tot 
de methode van de benefit segmentation wenden, waarbij de markt niet als een geheel 
wordt beschouwd, maar waarbij consumenten gegroepeerd worden op basis van hun 
voorkeuren. Consumenten met gelijkaardige voorkeuren komen dan in eenzelfde ‘benefit 
segment’ te zitten. Voor elk van deze benefitsegmenten kunnen dan verschillende 
communicatiestrategieën, prijsstrategieën of zelfs totaal verschillende producten ontwikkeld 
worden (Urban, Hauser, 1980: 261; Urban, Hauser, Dholakia, 1987: 134). Meestal worden de 
‘importance weights’ op individueel niveau gemeten, en kan de segmentatie relatief 
eenvoudig via K-Means gebeuren.  
 
Maar met de resulterende segmentatie gaat het wel nog steeds niet om een 
adoptersegmentatie. Het is louter een segmentatie op basis van benefits, maar zegt niks over 
de innovativiteit, adoptie-intentie, drempels of drijfveren van die segmenten. Naar 
prioritisering toe in functie van het opzetten van introductiestrategieën kan een benefit-
segmentatie daarom niet volstaan. Naar targeting en positionering toe is het een absolute 
meerwaarde te weten welke benefits of ‘relatieve voordelen’ er voor welke segmenten 
moeten worden uitgespeeld. Maar zonder een inzicht in onder meer de adoptie-intentie (en 
andere determinanten dan het ‘relatieve voordeel’) blijft de invulling van een 
introductiestrategie grotendeels ‘natte vinger’-werk. Benefitsegmenaties zijn dus wel degelijk 
een waardevol prior-to-launch segmentatie-instrument op het productspecifieke niveau; 
maar aangezien de segmentatie niet gebeurt op innovativiteit kan ze niet volstaan als 
adoptersegmentatie. 
 
Traditionele determinantenassumpties en segmentatiemethodes op basis van die assumpties 
kunnen dus niet (meer) tegemoet komen aan de nood aan een prior-to-launch inzetbaar en 
productspecifiek segmentatie-instrument; wat ons tot de nood aan een nieuw te ontwikkelen 
‘segmentation forecast’-instrument doet concluderen. Een instrument dat in de praktijk ook 
‘makkelijk implementeerbaar’ moet zijn, en daardoor wellicht niet meer op de veelheid aan 
determinantenassumpties gebaseerd kan zijn. Als ‘nomologisch validatiecriterium’ kunnen de 
determinantenassumpties wel nog blijven fungeren.  
 
Ook Roehrich (2004: 671) kwam op basis van een evaluatiestudie van innovativiteitsschalen, 
recentelijk nog tot de conclusie dat geen enkel van de bestaande schalen nog echt geschikt 
is, en dat de ontwikkeling van een nieuwe schaal zich opdringt. Roehrich (2004: 675) had 
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het hierbij over de vaak ontgoochelende predictieve validiteit van veel van deze 
innovativiteitsschalen. Veelal blijken de resultaten van deze schalen slechts zeer lage 
correlaties met effectief innovatief gedrag te vertonen. Met correlaties tot en met .64 blijkt de 
DSI-schaal van Goldsmith en Hofacker hier een zeldzame uitzondering op te zijn. Voor een 
toepassing op het productspecifieke niveau is deze schaal echter niet geschikt, maar gezien 
zijn betrouwbaarheid kan deze DSI-schaal wel als validatiecriterium worden gebruikt voor 
nieuw te ontwikkelen methodes. 

4.3.2.3.  Conclusie in verband met het segmenteren 

eel 2 en 3 leidden ons tot de conclusie dat er in functie van betere 
introductiestrategieën voor ICT-innovaties prior-to-launch een accuraat inzicht in de 

(potentiële) adoptersegmenten voor die innovatie noodzakelijk is:  
 
‘If members of the different adopter categories can be identified, even crudely as a tripartite 
classification of ‘early adopters’, ‘majority consumers’, and ‘laggards’, this information may 

help those responsible for developing strategies to promote innovation’  
(Goldsmith, Foxall, 2003: 323). 

 
In deel 4 gaan we op zoek naar de manier(en) waarop dat inzicht bekomen kan worden. 
Aangezien het domein van ‘segmentation forecasting’ vanuit communicatiewetenschappelijk 
oogpunt echter een relatief onontgonnen terrein is; wilden we de 
communicatiewetenschapper met dit vierde deel meteen ook een overzicht aanbieden van 
de relevante segmentatie- en/of forecastmethodes (doelstellingen 3.A. en 493).  
 
Met deel 4A en deel 4B hadden we de focus totnogtoe vooral op het segmentatieluik; en 
vroegen we ons af op welke manieren een segmentatie in adoptersegmenten bekomen kan 
worden. We hebben daarvoor verschillende opties (Goldsmith, Flynn, 1992: 44; Flynn, 
Goldsmith, 1993: 1106; Goldsmith, Foxall, 2003: 324). De voornaamste en meest gebruikte 
categorie die ons vanuit het diffusionisme wordt aangereikt is die van het ‘time-of-adoption’-
gebaseerde segmenteren op basis van adoptiegedrag (Goldsmith, Flynn, 1992: 44; Flynn, 
Goldsmith, 1993: 1106). Deze manier van segmenteren is om verschillende redenen 
bekritiseerbaar (isomorfe relatie met het latente construct ontbreekt, betrouwbaarheid en 
validiteit moeilijk/niet te controleren, niet vergelijkbaar en generaliseerbaar, geheugen 
omtrent adoptiedatum is onbetrouwbaar) (Goldsmith, Foxall, 2003: 325-326; Goldsmith, 
Flynn, 1992: 45), maar is voor ons vooral ‘irrelevant’ omdat het geen ‘prior-to-launch’ manier 
van segmenteren betreft. 
 
Voor het effectieve ‘prior-to-launch’ segmenteren in adoptersegmenten maken we in grote 
lijnen het onderscheid tussen (a) het segmenteren op basis van de traditionele 
diffusionistische adopterprofielen - waarbij we nog eens het onderscheid maken tussen 
sociodemografische en socioeconomische profileringen en bezits- en gebruiksprofileringen - 
(deel 4A); en (b) het segmenteren op basis van adoptiedeterminanten (deel 4B). 
In één zin samengevat kunnen we stellen dat deze ‘traditionele’ criteria voor het 
segmenteren in adoptersegmenten ‘ontoereikend’ zijn geworden in de huidige ICT-
omgeving, waarmee meteen ook het antwoord op de doelstellingen 1.B.; 1.C. en 2.B94 is 

                                                      
93 Doelstelling 3.A. betreft het overzicht van forecastmethodes. Doelstelling 4 betreft het overzicht van de 
voornaamste segmentatiecriteria en –methodes; en hebben we met de delen 4A en 4B reeds achter de rug. Aan 
doelstelling 3A komen we in deel 4C tegemoet.  
94 Doelstelling 1.B. heeft betrekking op de evaluatie van de assumpties met betrekking tot segmentprofielen. 
Doelstellingen 1.C. en 2.B. hebben betrekking op dezelfde evalutie van assumpties met betrekking tot 
adoptiedeterminanten. Doelstelling 1.C. is hierbij eigenlijk een deeltje van doelstelling 2.B. aangezien we het met 
doelstelling 1.C. enkel over de diffusionistische assumpties inzake adoptiedeterminanten hadden, en met 
doelstelling 2.B. over het geheel aan adoptiedeterminanten voor ICT-innovaties (ook determinanten die van 
buiten het diffusionisme werden aangereikt). 

D 
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aangereikt. Zowel de traditionele veralgemeenbare profielen van adoptersegmenten, als de 
assumpties inzake adoptiedeterminanten zijn niet meer de consistente en betrouwbare 
segmentatiecriteria van weleer. Een kleine literatuurstudie of meta-analyse van een greep uit 
de vele adoptie- en diffusie-onderzoeken voor ICT-innovaties, leerde dat het met de 
innovators voor ICT-innovaties niet altijd meer om jongere mannen met een hoger ses gaat; 
en die profielen afhankelijk van de innovatie ook sterk van elkaar kunnen verschillen. Ook 
inzake adoptiedeterminanten komt de veronderstelde relatie tussen determinanten en 
innovativiteit niet altijd even duidelijk meer tot uiting. Voor sommige determinanten was die 
inconsistentie al duidelijker dan voor andere, maar voor geen enkele determinant werd de 
assumptie over alle onderzoeken heen éénduidig bevestigd. Soms blijkt een determinant zelfs 
een ‘omgekeerd effect’ te hebben. Voor beide ‘prior-to-launch’-segmentatiemanieren stelden 
we een duidelijke inconsistentie vast, waardoor die in de huidige ICT-omgeving nog moeilijk 
als betrouwbare en veralgemeenbare segmentatiecriteria kunnen fungeren. We sluiten ons 
dan ook volledig aan bij Jarvis en Brand (1998: 23) wanneer die stellen dat ‘traditional 
segmentation approaches are too narrow and constrained by old assumptions’, en trekken 
daaruit de conclusie dat de uitdaging voor het hedendaagse ICT-management vooral ligt in 
het loskomen van die oude, traditionele assumpties. 
 
Met betrekking tot de adoptiedeterminanten (deel 4B) brengt de toename van het aantal 
adoptiedeterminanten zowel een (a) gebrek aan overzicht en integratie van de voor ICT-
adoptie relevante determinanten; als een (b) toenemende inconsistentie tussen 
adoptie(determinanten)modellen met zich mee. Met betrekking tot de 
determinantenliteratuur trachtten we daarom ook een theoretische bijdrage te leveren door 
een overzicht van de voor ICT-adoptie relevante determinanten aan te reiken dat niet alleen 
voor de communicatiewetenschapper, maar voor elke vorm van onderzoek naar ICT-adoptie 
en diffusie relevant kan zijn (doelstelling 2.A.). Voor dit overzicht maakten we duidelijk de 
afbakening tot de determinanten voor de adoptiebeslissing op het microniveau van de 
individuele gebruiker. Naast de impact van de marketingstrategie, maakten we hierbij vooral 
het onderscheid tussen adoptergebonden karakteristieken en innovatiegebonden 
karakteristieken. Met respectievelijk 1, 895 en 1096 determinanten binnen deze drie 
categorieën, onderscheidden we in totaal 19 hoofddeterminanten; waarbij we voor de 
meesten nog diverse subdeterminanten onderscheiden. Voor de integratie van deze 
determinanten in een samenvattend conceptueel model met adoptie-intentie als afhankelijke 
variabele, verwijzen we naar ‘4.3.2.1.3.’. 
 
Dit overzicht van determinanten leert meteen ook dat determinantenassumpties niet alleen 
te inconsistent geworden zijn om nog als betrouwbaar criterium voor ‘segmentation 
forecasting’ te kunnen doorgaan; maar ook ‘te groot in aantal’ zijn om nog in een praktisch 
werkbaar segmentatie-instrument geoperationaliseerd te kunnen worden. 
Determinantenassumpties zijn naar onze mening niet meer geschikt om vandaag nog als 
criterium voor ‘segmentation forecasting’ te dienen; maar wel nog als nomologisch 
validitatiecriterium voor dergelijke segmentaties. Bovendien leerde het overzicht van 
bestaande determinantengebaseerde segmentatiemethodes ons dat die nog al teveel op het 
domeinspecifieke niveau geconcipieerd zijn; terwijl dat absoluut op het productspecifieke 
niveau moet gebeuren. 
 
Bij wijze van algemene conclusie kunnen we dan nog even terugkomen op de stelling dat er 
moet worden ‘losgekomen’ van de traditionele vormen van segmenteren in 
adoptersegmenten (op basis van profielen en determinanten); en dat de ontwikkeling van 
een nieuw segmentatie-instrument zich opdringt. De voornaamste voorwaarden waaraan dit 
segmentatie-instrument dan moet voldoen, zijn de volgende: 

                                                      
95 Innovativiteit, Opinieleiderschap, Kennis, Optimisme, Imago, Willingness-to-pay, Controle en Sociale 
Beïnvloeding. 
96 Compatibiliteit, Kost, Tangibles, Relatief Voordeel, Trialability, Visibility, Result Demonstrability, Enjoyment, 
Complexiteit en Betrouwbaarheid. 
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- De segmentatie moet prior-to-launch mogelijk zijn en resulteren in een segmentatie in 

potentiële adoptersegmenten voor de te introduceren ICT-innovatie. 
- De segmentatie moet product-specifiek zijn: de segmentatie in innovators, early 

adopters, etc. ... moet gebeuren op basis van productspecifieke innovativiteit of 
productspecifiek adoptiepotentieel. 

- Het segmentatie-instrument moet makkelijk implementeerbaar zijn in diverse 
onderzoeksopzetten (‘compact’ meetinstrument). 

- Voor de validatie van het instrument kan dan een beroep gedaan worden op de 
determinantenassumpties (nomologische validatie); de DSI-schaal (als meest 
betrouwbare innovativiteitsschaal (Roehrich, 2004)); en benefitsegmentatie (als 
productspecifieke prior-to-launch inzetbare segmentatiemethode).  
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Deel 4.C.: Innovation Forecasting 

4.4.  Forecasting 

eel 2 en 3 leerden ons dat een accurater inzicht een absolute voorwaarde is voor 
efficiëntere introductiestrategieën. Meer concreet hadden we het over een nood aan 

‘segmentation forecasting’. Met de delen 4A en 4B gingen we reeds in op het 
segmentatieluik. Met deel 4C behandelen we forecasting en de methodes daarvoor. Maar 
waarvoor staat deze forecasting en het geheel aan forecastingmethodes dan precies? Met 
‘forecasting’ gaat het uiteraard om voorspellen, maar daarmee weten we nog niet wat we 
willen gaan voorspellen voor welke types van producten en met welk doel.  
 
Binnen onze afbakening van ICT-diffusie gaat het met ‘innovation forecasting’ vooral om het 
voorspellen van adoptiepotentieel, diffusiepatronen en diens voornaamste parameters 
(verkoopspiek, inclinatiepunten in de diffusiecurve, maturiteitspunt...), of meer algemeen om 
het voorspellen van het succes van innovaties. De gemiddelde termijn waarover deze 
forecasts worden gemaakt, bedraagt 20 tot 36 maanden (Kahn, 2000: 36), maar daar zit een 
zeer sterke variatie op97. Het voorspellen van succes en diffusiepatronen is immers geen 
exacte wetenschap (Green, 2002: 27). In de snel evoluerende ICT-omgeving wordt het zo 
mogelijk nog moeilijker om accurate forecasts te maken (Kumar, Nagpal, Venkatesan, 2002: 
583): ‘Hoewel er een redelijk concreet beeld is van de technologische ontwikkelingen - ICT 
wordt kleiner, sneller, slimmer, veiliger en goedkoper - zijn de ontwikkelingen op de markt, en 
het gedrag van de consumenten moeilijk voorspelbaar geworden’ (Bouwman et al., 2000: 
83). Volgens Klopfenstein (1989: 21) zijn accurate forecasts omtrent de adoptie en diffusie 
van ICT-innovaties zelfs meer uitzondering dan regel. Naar aanleiding van de vele foute 
forecasts met betrekking tot de diffusie van HDTV stelden Dupagne en Seel (1998: 256) 
bijvoorbeeld dat het - ongeacht de gebruikte forecastmethodologie (Delphi, scenario 
analyse, diffusiemodellering) - eigenlijk zeer moeilijk en gevaarlijk is geworden om nog vóór 
de introductie van de ICT-innovatie voorspellingen te maken aangaande zijn adoptie en 
diffusie.  
 
Met deze laatste opmerking is meteen ook duidelijk gemaakt dat het vooral prior-to-launch 
zeer moeilijk is geworden om op een accurate manier aan forecasting te doen. Naast de 
afbakening van wat er wordt voorspeld, is ook een afbakening van het moment van 
forecasting belangrijk. Forecasten is immers op veel verschillende momenten mogelijk in een 
innovatie-ontwikkelingsproces; en niet alle forecastmethoden zijn op elk van die momenten 
inzetbaar (Bouwman et al., 2000: 13; Ozer, 1999: 79:82; Mahajan, Wind, 1988: 348-349). 
Verder in dit hoofdstuk proberen we dan ook duidelijk te maken welke methoden het meest 
geschikt zijn voor welke fases in het NPD-proces. Maar het belangrijkste onderscheid blijft 
toch het onderscheid tussen ‘prior-to-launch’ en ‘post-launch’-inzetbare methoden. De eerste 
vorm is daarbij veruit de moeilijkste (Bayus, 1987: 243): ‘The most critical forecast is the 
forecast prior to the product launch’ (Bass et al., 2001: 87). Precies deze vorm van forecasting 
draagt onze interesse weg, daar we vooral het doel hebben het nodige inzicht te verwerven 
in functie van het opzetten van effectievere introductiestrategieën.  
 
Daarmee zijn we ook bij een afbakening op basis van het ‘doel van forecasten’ aanbeland. 
Aanvankelijk werd vooral aan forecasting gedaan in functie van de ‘go/no go decision’. Bij 
de voorstelling van zijn NEWPROD-methode had Assmus (1975: 16) het in 1975 bijvoorbeeld 
over ‘models specifically designed to help the marketing manager decide whether or not to 
continue the introduction of a new product’. Vandaag de dag blijft forecasting nog steeds 
cruciaal voor het maken van deze beslissing98, maar is de waaier van forecasting-doeleinden 

                                                      
97 Bij een methode als scenario-analyse, loopt dat bijvoorbeeld al snel op tot zo’n 20 à 30 jaar. 
98 Indien een innovatie als te discontinu of ‘too much ahead of time’ gepercipieerd wordt, kan de ‘go’-beslissing 
worden uitgesteld tot op een moment dat de eindgebruiker daar meer klaar voor is (Veryzer, 1998: 147). Vaak 

D 
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veel breder geworden: het voorspellen van (1) marktgrootte, (2) te ondernemen acties in 
introductie- en marketingstrategieën, (3) marktaandeel, (4) verkoopcijfers of (5) winst zijn 
daar wellicht de voornaamste van (Mahajan; Wind,1988: 341; Armstrong, Brodie, 1999: 98; 
Bouwman, de Jong, 1996: 170 ). Afhankelijk van het doel waarmee men gaat forecasten, is 
de ene methode dan ook beter geschikt dan de andere (cf. infra). Vooral met betrekking tot 
de laatste twee doelen vinden we zowel in praktijk als literatuur veel ‘prior-to-launch 
forecast’-toepassingen terug. In diezelfde praktijk is helaas ook een ‘management of 
expectations’99 (Bouwman, de Jong, 1996: 162) vaak het doel van forecasting.  
 
Ongeacht het primaire doel, is elk van deze forecasts ook nodig in functie van een goede 
planning van introductie en marketingstrategie (Bouwman, de Jong, 1996: 162; Di 
Benedetto, 1999: 534); en precies dat is ook het doel van waaruit wij forecastmethodes 
wensen te benaderen. Voorafgaand inzicht in het potentieel van een innovatie en zijn 
diffusiepatroon - al dan niet gekoppeld aan een voorspelling van de segmenten binnen dat 
patroon - is cruciaal voor positionering en invulling van aanbod en communicatie (Di 
Benedetto, 1999: 532; Carey, Elton, 1996: 50; Calantone, Ottum, 1996; Montoya-Weiss, 1993; 
Klopfenstein, 1989: 21); en daarmee ook voor het werk van communicatiespecialisten en -
wetenschappers. 
 
Omdat forecasting echter nauwelijks een traditie of toepassing kent binnen het 
communicatiewetenschappelijke domein, stelden we ons met deel 4C het doel een overzicht 
te bieden van de voor ICT-forecasting relevante methodes (doelstelling 3.A.). Niet 
onbelangrijk hierbij is de afbakening tot de voor ICT relevante forecastingmethodes, want 
ook afhankelijk van de aard van de innovatie dient een afbakening gemaakt te worden. Er 
moet namelijk een onderscheid worden gemaakt tussen het maken van forecasts voor 
‘consumer durables’ die niet of pas na geruime tijd door herhaalaankopen worden 
gekenmerkt; en de methoden die gericht zijn op het maken van forecasts voor producten die 
wel gekenmerkt worden door herhaalaankopen (Heeler, Hustad, 1980: 1007). Met 
informatie- en communicatietechnologieën als studie-object, hebben we in deze scriptie 
duidelijk met ‘durables’ te maken. 
 
Met dit overzicht van forecastmethodes wensen we binnen de grenzen van de 
communicatiewetenschappen een bijdrage te leveren tot de uitbouw van de nodige 
forecastkennis en -traditie. Door deze forecastmethodes ook uit te zetten langsheen het 
innovatie-ontwikkelingsproces, zullen we ook proberen duidelijk maken welke methodes in 
welke fase het meest geschikt zijn. Een oefening die bovendien ook zal duidelijk maken dat er 
nog steeds hiaten blijven (cf. infra). Omdat het met dit overzicht voor sommigen wellicht nog 
steeds moeilijk zal blijven om de meest geschikte methode te kiezen, stelden we bij wijze van 
conclusie van dit hoofdstuk ook een soort van ‘beslissingsboom’ op die het maken van deze 
keuze makkelijker moet helpen maken (doelstelling 3.B.). Daarmee hopen we zowel de 
manager als de onderzoeker een tool aan te reiken die hen de kans op succes of falen beter 
helpt inschatten. Al teveel is het falen van innovaties immers nog te wijten aan een gebrekkig 
prior-to-launch inzicht, het gebruik van de verkeerde methodes, of het niet kunnen toepassen 
van bepaalde methodes (wegens ‘niet gekend’ of ‘te ingewikkeld’). 

                                                                                                                                                                      
bestaat het forecasten dan uit een inschatting van het adoptiepotentieel om die ‘go/no go’-decision op te 
baseren. 
99 Forecasts worden immers ook vaak gebruikt om het sociale en economische belang van de innovatie aan te 
tonen en dienen vaak als argument voor consultancy-bureaus en andere betrokken partijen om ‘stakeholders’ te 
overtuigen in de specifieke technologie te investeren. In veel gevallen worden predicties gebruikt om in de 
publieke opinie een positief klimaat te creëren in functie van de adoptie van informatietechnologieën (Bouwman, 
de Jong, 1996: 170). 
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4.5.  De Forecasting-methoden 

lle forecasts (en dus ook forecast-methodes) zijn volgens Kotler (2003: 152) gebaseerd 
op een drietal soorten informatie: (1) wat de mensen zeggen (what people say), (2) wat 

de mensen doen (what people do), en (3) wat de mensen hebben gedaan (what people 
have done). Dit loopt ook grotendeels parallel met de driedeling van forecastmethodes die 
Rogers (2003: 227) hanteert, en ons ook een interessant uitgangspunt lijkt voor het overzicht 
van methodes binnen deze scriptie:  
 
1. Met een eerste ‘traditie’ van methodes voor extrapolatie van de ‘rate of adoption’ op 

basis van data uit het verleden of op basis van analoge/gelijkende innovaties, geeft hij 
alvast een aanzet tot twee categorieën van enerzijds historische tijdreeks-extrapolaties 
en anderzijds extrapolaties op basis van analogieën. De extrapolatie gebeurt op basis 
van een analyse van tijdreeksen van het aankoopgedrag of een analyse van ‘what 
people have done’ (Kotler, 2002: 152). 

2. Bij de tweede ‘traditie’ van methodes worden beschrijvingen van een innovatie aan de 
potentiële adopters voorgelegd, worden de percepties van de productattributen en de 
adoptie-intenties vastgelegd, en worden op basis van dit alles voorspellingen gedaan 
omtrent de ‘rate of adoption’. Daarmee zijn we bij de categorie van intentie-
gebaseerde forecast-methodes aanbeland. De soort van informatie die hier als basis 
dient is ‘what people say’ (Kotler, 2002: 152). Met de afbakening tot intentie-
gebaseerde forecast-methodes beperken we ons tot wat de consument zegt; en niet 
tot wat de zogenaamde experten te zeggen hebben (cf. infra). Daarom hebben we het 
binnen deze categorie van methodes vooral over ‘buyer intention surveys’, en niet over 
de zogenaamde ‘expert opinions’ of ‘sales force opinions’.  

3. De derde ‘traditie’ betreft dan onderzoeksmethodes naar de aanvaardbaarheid van een 
innovatie in zijn pre-diffusie-fasen: in test-markt of trial-fasen wordt nagegaan ‘what 
people do’ en op basis van de respons en reactie op de innovatie in deze testmarkten 
worden forecasts gemaakt (Kotler, 2002: 152).  

 
Niettegenstaande dat in de literatuur niet altijd even zorgvuldig wordt gedaan, moeten deze 
forecasting-methodes ook nog eens worden onderscheiden van een categorie van 
‘anticiperende analyse’-methodes (Bennett, Kottasz, 2001: 310). Daar waar forecasting veelal 
om het kwantitatief voorspellen gaat van adoptie- en diffusiepatronen, en zich veelal beperkt 
tot het domein van de wiskundige of econometrische modellen; gaat het met ‘anticiperende 
analyse’ (anticipatory analysis) om een meer kwalitatieve toekomstgerichte 
onderzoeksbenadering die doorgaans ook een langere termijn-visie hanteert. Bedoeling van 
deze methoden is niet zozeer de toekomst in puur kwantitatieve gegevens uit te drukken, 
maar een zicht te krijgen op mogelijke toekomstige ontwikkelingen om daar dan zo goed als 
mogelijk op te kunnen anticiperen.  
 
Voor het overzicht van forecastmethoden gebruiken we in dit hoofdstuk dan ook de 
vierdeling (1) extrapolaties, (2) intentie-gebaseerde forecasts, (3) testmarkten en (4) 
anticiperende analyse. 
 
 

A 
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4.5.1.  Extrapolaties 

oor het onderscheid in forecastingmethoden maken wij dus een onderscheid tussen een 
viertal grote categorieën (extrapolaties, intentie, pre-diffusie en anticiperend), waarbij de 

eerste drie categorieën kwantitatief zijn van aard, en de laatste kwalitatief. Bij heel wat 
auteurs (Poiesz, Van Raaij, 2002: 12-14; Makridakis, Wheelwright, Hyndman, 1998: 9; 
Mahajan, Wind, 1988: 341; Mahajan, Peterson, 1979: 127) is het onderscheid in forecasting-
methoden echter beperkt tot het onderscheid kwantitatief vs. kwalitatief; en is de afbakening 
van de kwantitatieve methoden beperkt tot de categorie van extrapolatiemethodes. 
Illustratief hiervoor zijn de drie voorwaarden die Makridakis, Wheelwright en Hyndman 
(1998: 9) voorop schuiven om kwantitatieve forecastmethoden te kunnen toepassen: 
 
- Er moet informatie over het verleden beschikbaar zijn 
- Die informatie moet numeriek kwantificeerbaar zijn 
- En er moet aanleiding zijn om te kunnen veronderstellen dat dat historische patroon 

zich in de toekomst zal verder zetten. (assumption of continuity) 
 
Zoals de naam het zelf zegt, gaat het met extrapolatiemethoden om methoden die op basis 
van een reeks data extrapolaties of veralgemeningen maken. In de meeste gevallen 
extrapolaties van verkoopcijfers (sales) of adoptiesnelheid (rate of adoption) op basis van 
data-tijdreeksen of ‘historische data’ met betrekking tot eerder adoptiegedrag of ‘what 
people have done’ (Kotler, 2002: 152).  
 
Wanneer de extrapolatie gemaakt wordt op basis van de tot dan toe beschikbare tijdreeks 
van adoptiedata voor die specifieke innovatie, spreken we van ‘historische tijdreeks’-
extrapolaties. Deze moeten onderscheiden worden van extrapolaties op basis van andere 
adoptiedata dan die voor de specifieke innovatie waarvoor men de voorspelling doet. Soms 
zijn er geen data voor de specifieke innovatie voorhanden, en moet de extrapolatie gemaakt 
worden op basis van informatie over gelijkaardige technologieën binnen dezelfde markt, of 
dezelfde technologieën in andere markten. In dergelijke gevallen hebben we het over 
extrapolaties op basis van analogieën. Het gaat dan nog steeds om rechtstreekse 
extrapolaties op basis van ‘what people have done’, maar dan niet in verband met de 
technologie waarvoor men de voorspelling doet.  
 
Met deze twee categorieën van a-theoretische ‘black box’-extrapolatietechnieken (Gurbaxani, 
Mendelson, 1994: 180) gaat het doorgaans om univariate statistische methodes die een 
voorspelling maken voor één variabele (meestal verkoopcijfers, of adoptiesnelheid). 
Armstrong en Brodie (1999: 93) maken hierbij duidelijk het onderscheid met multivariate 
forecastmethodes. Meestal heeft men het in dit verband over econometrische modellering. 
Deze methodes zijn al meer op theoretische assumpties in verband met causale relaties 
tussen variabelen gebaseerd. Daar het diffusionisme voor veel van deze methodes als 
theoretische basis dient, hebben velen het in dit verband ook over diffusiemodellering. Het 
absolute fundament binnen deze traditie is het werk van Frank Bass (1969) dat als 
uitgangspunt diende voor een zeer brede waaier aan varianten en uitbreidingen. 
 
Binnen de categorie van extrapolatiemethodes is het dus belangrijk de (a) ‘gewone’ 
extrapolatiemethodes of tijdreeksmodellen en de (b) verklarende, causale of econometrische 
modellen van elkaar te onderscheiden (Makridakis, Wheelwright, Hyndman, 1998: 10; 
Gurbaxani, Mendelson, 1994: 180).  
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4.5.1.1.  Tijdreeks-extrapolaties 

ij tijdreeks-extrapolaties worden op basis van voldoende lange tijdreeksen (doorgaans 
adoptie- of verkoopscijfers) systematische of typische patronen gezocht, en naar de 

toekomst geëxtrapoleerd. Zeker binnen het ICT-domein geldt deze methode sinds lang als 
één van de meest frequent toegepaste methoden (Mulhern, Caprara, 1994: 191; 
Klopfenstein, 1989: 32; Mahajan, Peterson, 1979: 127). Sommigen maken daarbij geen 
onderscheid tussen de a-theoretische ‘gewone’ tijdreeksextrapolaties (1 variabele) en de 
theoretische meer onderbouwde en multivariate econometrische forecastmethoden. 
 
Wij maken dat onderscheid wel, en hebben het met ‘tijdreeksextrapolaties’ over de univariate 
extrapolaties van variabelen als verkoopcijfers en marktaandeel. We maken daarbij het 
onderscheid tussen ‘historische tijdreeks-extrapolaties’ en ‘extrapolaties op basis van 
analogieën’ (Bouwman et al., 2000: 19-21; Ozer, 1999: 80-81; Mahajan, Peterson, 1979: 127). 
De meest gebruikte categorie is die van de historische tijdreeksextrapolaties: op basis van de 
tot dan toe beschikbare tijdreeks van adoptiedata voor een innovatie; wordt voor diezelfde 
innovatie een projectie of extrapolatie van de verdere verkoopcijfers gemaakt. Bij 
extrapolaties op basis van analogieën hebben de extrapolatiedata een andere herkomst, 
meer specifiek van analoge cases (Kotler, 2002: 152; Armstrong, Brodie, 1999: 96-97; 
Mahajan, Wind, 1988: 341), waarbij het zowel om data van eenzelfde innovatie binnen een 
analoge markt kan gaan; als om data van analoge innovaties binnen eenzelfde markt. Het 
grote nadeel van deze laatste categorie van extrapolaties is de inconsistentie in de criteria 
voor het bepalen van de analogie (Ozer, 1999: 79). Sommigen bepalen de analogie louter op 
producttechnische aspecten, anderen hanteren daarvoor ook de marketingstrategie of de 
bedrijfsachtergrond.  
 
Het onderscheid tussen beide manieren van tijdreeksextrapolatie zit ‘m dus in de herkomst 
van de data(tijdreeksen). De manier van werken is voor beide categorieën dezelfde. Zowel 
voor de extrapolaties op basis van historische tijdreeksen, als voor de extrapolatie op basis 
van analogieën, heeft de onderzoeker verschillende methoden tot zijn beschikking. Bij de 
standaardvormen van tijdreeksextrapolaties (lineaire trend, maximum likelihood) zijn 
forecasts vaak gebaseerd op regressiemethoden (Tych et al., 2002; Fildes; Kumar, 2002); of 
simple moving averages of voortschrijdende gemiddelden (bv. via Box-Jenkins) (Greis, 
Gilstein, 1991: 189; Mulhern, Caprara, 1994: 191; Klopfenstein, 1989: 32; Gurbaxani, 
Mendelson, 1994: 180). Deze methodes resulteren echter regelmatig in naïeve 
toekomstprojecties omdat ze een gelijk gewicht geven aan de data van verschillende 
meetmomenten, en geen rekening houden met ‘volatiele’ datapatronen. Om tijdreeksen met 
datapatronen als seizoensschommelingen of trendcycli beter te kunnen vatten, is men 
alsmaar meer een beroep gaan doen op ‘exponential smoothing’ om een gemiddelde te 
berekenen van ‘historische data’100. In het geval van een positieve trend wordt dan aan de 
data van recentere meetmomenten een zwaarder gewicht toegekend dan aan data van 
eerdere meetmomenten (Makridakis, Wheelwright, Hyndman, 1998: 147), waardoor 
seizoens- en cyclische fluctuaties weggevlakt of ‘smoothed’ worden (Armstrong, Brodie, 
1999: 95-96), en randompatronen geëlimineerd worden (Makridakis, Wheelwright, 
Hyndman, 1998: 82). Ook ‘Bayesiaanse methodes’ –een mengeling van ‘shrinkage’ en 
‘smoothing’ methodes- zijn ontwikkeld om beter rekening te houden met volatiele 
tijdreeksen (Greis, Gilstein, 1991: 184).  
 
In plaats van dergelijke ‘smoothing’-methodes, hebben sommigen het liever over 
decompositiemethodes om bij het forecasten beter rekening te houden met niet-lineaire 
patronen. Hierbij worden tijdreekspatronen nog eens opgedeeld in subpatronen om 
eventuele trendcycli of seizoenspatronen aan het licht te brengen (Markidakis, Wheelwright, 

                                                      
100 Veel gebruikte methoden hiervoor zijn ‘single exponential smoothing’, ‘Holt’s linear method’, ‘Holt-Winter’s 
method’ of ‘Pegels’ classificatie-methode’. 
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Hyndman, 1998: 82. Wiskundig kan die benadering door de volgende functie worden 
weergegeven: 
 

( )tttt ETSfY ,,=  

 
waarbij Yt voor de waarde van de te voorspellen variabele (bv. verkoopcijfers) op tijdstip t 
staat, en S, T en E respectievelijk voor de seizoenscomponent, de trend-cyclus-component en 
de error-compontent op tijdstip t. Elk van die componenten wordt dan afzonderlijk naar de 
toekomst (tijdstip t) geprojecteerd, om die dan te hercombineren tot een voorspelling voor 
de afhankelijke variabele op tijdstip t. In de praktijk blijkt die manier van werken echter zelden 
accuraat te zijn (Makridakis, Wheelwright, Hyndman, 1998: 125), omdat de trendcyclus-
component in de meeste gevallen moeilijk te voorspellen valt. Omwille van dit gebrek aan 
accuraatheid vinden auteurs als Makridakis et al. (1998: 126) het dan ook beter om 
decompositie eerder te gebruiken als een methode om tijdreekspatronen beter te begrijpen, 
dan als een forecastingmethode. 
 
Voor de voorspelling op basis van historische tijdreeksen, of de voorspelling van ‘future sales 
based on historical product sales levels’ (Crawford, Di Benedetto, 2000: 229), verdienen 
‘exponential smoothing’ en ‘Bayesiaanse procedures’ dus de voorkeur op 
‘decompositiemethodes’. Het grote voordeel van de meeste exponential smoothing-
methoden is dat ze behoorlijk eenvoudig en snel te implementeren zijn en een laag 
kostenplaatje met zich meedragen. In vergelijking met decompositiemethoden vereisen ze 
ook minder berekeningen, en zijn ze ook beter geschikt voor korte termijn-forecasts 
(Makridakis, Wheelwright, Hyndman, 1998: 186; Ozer, 1999: 80-81). Toch blijft het met het 
voorspellen op basis van historische tijdreeksen zeer moeilijk om ‘niet-lineariteiten’ te vatten 
en betrouwbare voorspellingen te maken op basis van wat Greis en Gilstein (1991: 184) 
‘noisy time series’ of ‘volatile time series’ noemden. Met doet er daarom vaak goed aan in 
dergelijke gevallen een (aanvullend) beroep op ‘expertenopinies’ te doen. Armstrong en 
Brodie (1999: 96) hebben het dan over judgmental extrapolations en prefereren deze 
‘kwalitatieve vorm’ van extrapoleren boven de kwantitatieve en lineaire vorm van 
extrapolatie in situaties van volatiele datareeksen of situaties waarin er zich grote 
veranderingen hebben voorgedaan in de verkoopspatronen. 
 
Naast het ‘moeilijk vatten van niet-lineaire of volatiele’ patronen, hebben extrapolaties op 
basis van historische tijdreeksen binnen onze afbakening van ‘prior-to-launch forecasting’ 
ook het nadeel dat deze schattingen slechts ‘post launch’ mogelijk zijn wanneer voldoende 
lange tijdreeksen voorhanden zijn. Ook wanneer de schattingen gemaakt worden op basis 
van een beperkte reeks van ‘early sales data’ - op een moment dat extrapolaties nog enige 
waarde zouden hebben in functie van marketingstrategieën - blijken de extrapolaties veel te 
onstabiel en dus onbetrouwbaar te zijn (Ozer, 1999: 80-81). Voor enigzins betrouwbare 
extrapolaties zijn historische tijdreeksen van minimum een aantal jaren noodzakelijk 
(Klopfenstein, 1989: 32) en tegen het moment dat die beschikbaar zijn, hebben extrapolaties 
op basis van historische tijdreeksen nog maar weinig waarde meer in de praktijk.  
 
Ook in situaties waarin de datatijdreeksen nog niet lang genoeg zijn, grijpt men daarom 
soms terug naar ‘judgmental extrapolations’ of ‘executive opinions’ (Urban, Hauser, 1980: 
32); maar in de meeste gevallen probeert men de tekortkomingen van historische 
tijdreeksextrapolaties voor een bepaalde innovatie (te korte datareeksen, niet prior-to-launch 
inzetbaar) te ondervangen door de extrapolaties te maken op basis van analogieën 
(Talukdar, Sudhir, Ainslie, 2002: 97; Makridakis, Wheelwright, Hyndman, 1998: 466; Mahajan, 
Muller, 1995: 85; Gatignon, Eliashberg, Robertson, 1989: 245; Mahajan, Wind, 1988: 341-
343; Thomas, 1985: 46). 
 
Met extrapolaties op basis van analogieën gaat het eveneens om extrapolaties op basis van 
historische data, maar dan wel historische data van andere, gelijkaardige (analoge) 
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producten, of van eenzelfde innovatie binnen een andere (analoge) markt (Kotler, 2002: 152; 
Armstrong, Brodie, 1999: 96-97; Ozer, 1999: 83). De redenering achter deze analogieën is 
dat ‘analogy is the observation of similarity between two or more things; more specifically, it 
refers to the presumption that if things are alike in one or more respects, they may be found 
alike in other aspects. Therefore in the context of estimating demand for a new product or 
service, if a model of the demand growth of the new concept can be developed, and that 
model is based in part on existing products similar to the new one, then this ‘analogical’ 
model may provide reasonable estimates of sales growth for the new concept. For example, 
if mobile telephones are presumed to be similar to mobile paging devices (‘beepers’) in many 
respects, then the future growth of mobile telephones can in part be modelled from the 
historic sales growth of paging devices’ (Thomas, 1985: 46). Shuster (1998: 2) maakte 
bijvoorbeeld een forecast van de adoptiesnelheid van ‘internettelefonie’ op basis van 
analogieën met adoptiepatronen van reeds meer gevestigde applicaties. Ook Jeffres en Atkin 
(1996: 319) beroepten zich op analogieën voor een predictie van het adoptiepotentieel voor 
ISDN. 
 
De redenering achter deze forecasting op basis van analogieën sluit nauw aan bij de idee 
achter de domeinspecifieke innovativiteit (cf. supra): innovativiteit voor één bepaalde 
technologie binnen een bepaald domein wordt verondersteld automatisch ook innovativiteit 
voor andere technologieën binnen dat domein te impliceren, of tenminste voor 
technologieën die er sterk op gelijken. Net zoals we de validiteit van deze domeinspecifieke 
innovativiteit in de huidige ICT-omgeving echter in twijfel trokken, kunnen we ook onze 
vragen stellen bij de accuraatheid van het forecasten op basis van analogieën. Net zoals we 
moeilijk nog kunnen aannemen dat de innovators voor technologie X automatisch ook 
innovators zullen zijn voor technologie Y, kunnen we ook moeilijk aannemen dat er op basis 
van het diffusiepatroon van technologie Y extrapolaties kunnen worden gemaakt voor 
technologie X. Ook McBurney, Parsons en Green (2002: 241) beschouwen het nutteloos om 
in de huidige ICT-omgeving op basis van analogieën voorspellingen te maken. Zij 
omschrijven dit dan ook als ‘in de toekomst proberen kijken via een achteruitkijkspiegel’ 
(McBurney, Parsons, Green, 2002: 241). De assumptie dat bepaalde producten (en hun 
diffusiepatronen) met elkaar mogen worden vergeleken van zodra ze op een paar aspecten 
gelijkenissen vertonen, alsook de assumptie dat schattingen van de groei van bestaande 
producten op die van nieuwe producten mag worden geprojecteerd, zijn dan ook moeilijk 
verdedigbaar (Thomas, 1985: 46). En ook al zou het zo zijn dat producten op basis van een 
aantal gelijkenissen met elkaar mogen worden vergeleken, dan blijft ook de inconsistentie en 
onduidelijkheid omtrent de criteria of karakteristieken om het analoge product te bepalen, 
een nadeel van deze analogie-gebaseerde forecasting (Ozer, 1999: 79; 83). Op basis van 
functionele kenmerken kunnen twee producten wel min of meer gelijk zijn, maar 
omgevingsfactoren, marketinginspanningen, percepties, etc. ... kunnen er voor zorgen dat er 
plots niet veel meer over blijft van gelijkenissen. Een recente studie op de NTT Docomo-case 
(I-mode) bijvoorbeeld, illustreerde dat het omwille van de specifieke Japanse sociale en 
business-context, naïef zou zijn om zich op het Japanse succesverhaal te baseren om 
voorspellingen te gaan doen voor 3G in Europa (Heres, Mante-Meijer, Pires, 2002: 77). De 
specifieke Japanse consumentencultuur (Ibid.: 73) maakt het onmogelijk om de Japanse I-
mode-strategie in West-Europa te kopiëren.  
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Met de ‘gewone’ of ‘univariate’ extrapolatiemethodes gaat het in eerste instantie om 
extrapolaties van tijdreeksen van verkoopcijfers voor een bepaalde innovatie naar een 
verdere toekomst voor die innovatie. Methodes die daar traditioneel voor gebruikt worden 
zijn lineaire trend-methodes, ‘maximum likelihood modellen’ of ‘moving averages’. Omdat 
deze methodes echter zeer onbetrouwbare voorspellingen maken op basis van volatiele 
tijdreeksen, worden deze extrapolaties best gemaakt op basis van ‘exponential smoothing’, 
of daarop gebaseerde ‘Bayesiaanse procedures’. Maar ook dan blijft de extrapolatie op basis 
van historische tijdreeksen een delicate zaak, en is het ten zeerste aan te raden deze 
extrapolaties slechts op een korte termijn te maken. Sommigen opteren daarom voor het 
meer kwalitatieve pad van ‘judgmental extrapolations’. 
 
Een ander nadeel van historische tijdreeksextrapolaties, is dat ze niet prior-to-launch te 
gebruiken zijn. In gevallen waarin geen historische datareeksen voor de specifieke innovatie 
beschikbaar zijn, of om toch prior-to-launch forecasts te bekomen, wordt daarom vaak naar 
‘extrapolaties op basis van analogieën’ terug gegrepen. Net zoals gewone historische 
extrapolaties hebben die het voordeel op een relatief snelle en makkelijke manier uit te 
voeren te zijn (Ozer, 1999: 79). Het nadeel van deze extrapolaties op basis van analogieën is 
dat het bijzonder moeilijk blijft de analogie op de juiste criteria te selecteren.  
 
Net als de ‘gewone’ historische extrapolaties, zijn dus ook de extrapolaties op basis van 
analogieën niet zonder nadeel, en lijkt een goede extrapolatie dus op een andere manier te 
moeten gebeuren. Niet in het minst omdat beide extrapolatiemethodes ook beperkt zijn in 
hun verklaringskracht. Een ‘gehyped’, maar zelden gebruikt alternatief is bijvoorbeeld de 
meer complexe extrapolatieprocedure van ‘neurale netwerken’101 (Kahh, 2002: 134), maar 
over het algemeen wordt toch een grotere accuraatheid en betrouwbaarheid toegekend 
aan het forecasten op basis van econometrische modellen ... 
 

4.5.1.2.  Econometrische modellering 

et de beperkte verklaringskracht van de univariate extrapolatie bedoelen we dat het 
louter om een extrapolatie van één variabele gaat (doorgaans sales), zonder die 

voorspelling op basis van andere variabelen te proberen verklaren. Om dat laatste te kunnen 
doen, dienen meerdere variabelen in het forecastingmodel betrokken te worden, en volstaat 
de univariate modellering niet meer. In het multivariate geval gaat het meestal om de  
populaire econometrische modellering102 (Schulz, Meer, 2001: 42; Bouwman, de Jong, 1996: 
163; Klopfenstein, 1989: 22; Mahajan, Peterson, 1979: 127). Met een definiëring van 
econometrische modellering als ‘econometrics draws on economic theory to establish a 
hypothetical model of the relationships between variables in modern economic life’ maken 
Schulz en Meer (2001: 42) meteen ook duidelijk dat deze extrapolatiemodellen zich van 
andere modellen onderscheiden door hun theoretische basis. Bij ‘econometrics’ wordt steeds 
van een ‘economische’ theorie (bv. het diffusionisme) uitgegaan, en worden op basis van die 
theorie hypothesen met betrekking tot causaliteit en richting van relaties tussen variabelen 
gevormd en beschreven in een model dat getest wordt op basis van data (Armstrong, 

                                                      
101 Het gaat hierbij om complexe mathematische modellen en computerprocedures die beslissingsprocedures 
hanteren, analoog aan die van het menselijk brein (Makridakis, Wheelwright, Hyndman, 1998: 434). De sterkte 
van de methode zit ‘m in het feit dat verschillende niveaus van input units en output units voorzien zijn, 
waartussen lineaire en niet-lineaire verbanden ontdekt kunnen worden. Het nadeel is dat het geen expliciet 
model is dat inzicht levert in de data, maar eerder een ‘black box’-benadering van het forecastingproces is. 
102 We benadrukken wel dat het in het multivariate geval ‘meestal’ om econometrische modellering gaat, want er 
is ook minder theoretisch onderbouwde multivariate extrapolatie. In het geval van multivariate forecasting voor 
ICT-innovaties gaat het meestal wel om theoretisch onderbouwde (econometrische) modellering, meer specifiek 
diffusiemodellering. Daarom besteden we tegenover de univariate extrapolatiemethodes vooral aandacht aan de 
multivariate econometrische modellering, en niet aan ‘andere’ vormen van multivariate extrapolatie. 

M 
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Brodie, 1999: 96-97; Urban, Hauser, 1980: 280-281). Schematisch kan dat als volgt worden 
voorgesteld: 
 
Figuur: The econometric method (Schulz, Meer, 2001: 42) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Econometrische modellen zijn dan ook meestal multivariaat van aard. Ze bevatten meerdere 
onafhankelijke (verklarende) variabelen (Makridakis, Wheelwright, Hyndman, 1998: 186; 
Ouwersloot, 1998: 59); maar de ‘afhankelijke’ variabele blijft doorgaans wel de effectieve 
‘sales’ of verkoopcijfers op een bepaald tijdstip (of ‘marktaandeel’, ...) (Armstrong, Brodie, 
1999: 99). In de meeste econometrische modellen worden deze afhankelijke variabelen 
gemodelleerd in functie van bepaalde marketinginspanningen die zijn gedaan (bv. bepaalde 
prijspromotie of specifieke reclame-inspanning). Maar ook andere relaties dan de impact van 
marketingvariabelen kunnen in dergelijke econometrische variabelen gemodelleerd worden. 
Gruber en Verboven (2001) gebruikten bijvoorbeeld een econometrisch model om het effect 
van ‘de technologische switch van analoog naar digitaal’ en een aantal regelgevende 
overheidsinitiatieven (timing van licenties, opleggen van concurrentie) na te gaan op de 
diffusie van mobiele telecommunicatiediensten. 

 
Met econometrische forecastmodellen gaat het voor ons dus nog steeds om extrapolaties op 
basis van tijdreeksen, maar dan multivariaat en theoretisch onderbouwd. Door de 
theoretische onderbouwing hebben econometrische modellen in vergelijking met gewone 
extrapolaties ook het voordeel een verklaring te kunnen bieden voor de gemaakte forecasts. 
Daar waar de ‘gewone extrapolatiemethoden’ a-theoretische ‘black box’-methoden zijn, ligt 
de primaire focus van deze ‘positive modelling approach’ van econometrische forecasting op 
het verklaren van deze ‘black box’ van fenomenen (Gurbaxani, Mendelson, 1994: 180). 
Econometrische methoden hebben daarenboven ook het voordeel in veel consistentere en 
accuratere voorspellingen te resulteren (Gurbaxani, Mendelson, 1994: 180; Armstrong, 
Brodie, 1999: 100), die ook nog eens direct bruikbare informatie opleveren voor het 
plannings- en beslissingsproces (Armstrong, Brodie, 1999: 97).  

 
Tegenwoordig wordt de eerste theoretische stap echter alsmaar vaker overgeslagen. 
Statistisch significante verbanden in de data zijn vaak al voldoende om een econometrisch 
model op te stellen. Econometrische modellen worden alsmaar vaker geconstrueerd, 
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gewoon omdat ze kunnen geconstrueerd worden (en niet vanuit concrete behoeften of 
predictieve doelstelingen) (Schulz, Meer, 2001: 42). In vergelijking met de andere vormen van 
extrapolatie hebben ze ook het nadeel een stuk duurder te zijn in hun toepassing 
(Makridakis, Wheelwright, Hyndman, 1998: 302).  

 
Op basis van de decennialange ervaring103 met econometrische modellen kunnen volgens 
Shulz en Meer (2001: 42-43) een viertal belangrijke lessen worden getrokken: 
 
1. Econometrische modellen bieden de grootste voordelen aan bedrijven die ze 

institutionaliseren en waarbij data systematisch (en niet sporadisch) ‘door’ deze 
modellen lopen.  

2. Deze modellen mogen geen ‘black boxes’ zijn. Als ze niet op een redelijke manier aan 
het management kunnen worden uitgelegd, zijn ze niet zo waardevol. 

3. Sommige dingen worden door deze regressie-gebaseerde modellen beter gedaan dan 
andere: ze zullen veel verklaren over wat en hoe het in het verleden werkte, maar 
verklaren daarom niet noodzakelijk hoe iets in de toekomst zal werken. (Ibid.: 43).  

4. Modellen mogen nooit de ‘vervanger’ worden van ‘good judgment’. 

4.5.1.2.1.  ‘Diffusion models’ of diffusiemodellering 

‘Diffusion models have been successfully used to forecast sales, to direct pricing and 
advertising strategies, and to time launches of successive generations of new products’ 

(Moreau, Lehmann, Markman, 2001: 14) 
 

et onderscheid tussen verschillende categorieën van forecastingmethodes en tussen 
gewone extrapolaties en econometrische modellering binnen de categorie van 

extrapolatie-forecasting; wordt echter niet door iedereen even duidelijk gemaakt. In heel wat 
gevallen gaat het met forecasting automatisch over diffusion models of diffusiemodellering, 
en meer specifiek zelfs om de op het model van Bass geïnspireerde methodes.  
 
Het doel van diffusiemodellering ligt in een voorspelling van ‘the rate of speed of acceptance 
of an innovation within a group of adopters in terms of a mathematical function which 
depends on time’ (Martinez, Polo, 1996: 34), of ‘… to present the level of spread of an 
innovation among a given set of prospective adopters over time. The purpose of the diffusion 
model is to depict the successive increases in the number of adopters and predict the 
continued development of a diffusion process already in progress.’ (Mahajan, Muller, Bass, 
1990: 2)104. Diffusiemodellering geeft met andere woorden een antwoord op vragen als 
‘Wanneer zal de sales-piek zich manifesteren?’, ‘Hoe groot zal die piek zijn?’, ‘Wanneer zal de 
maturiteitsfase aanbreken?’, ‘Hoeveel adopties of verkochte exemplaren mogen er verwacht 
worden op tijdstip t (en het daaropvolgende tijdstip t+1)?’, ‘En wat zal het effect daarop zijn 
van die of die marketingactie?’(Venkatesan, Kumar, 2002: 625; Jain, Mahajan, Muller, 1991: 
83; Urban, Hauser, 1980: 103; Mahajan, Peterson, 1979: 64). Antwoorden die dan moeten 
helpen om de introductiestrategie van innovaties te sturen in termen van prijszetting, 
reclame (Moreau, Lehmann, Markman, 2001: 14) of marktsegmentatie (Weerahandi, Dalal, 
1992: 40).  
 
Met de stelling dat diffusiemodellen een voorspelling maken van de verdere ontwikkeling 
van een ‘diffusion process already in progress’ (Mahajan, Muller, Bass, 1990: 2) wordt echter 
meteen ook de grote handicap van diffusiemodellering duidelijk: de meeste van deze 

                                                      
103 Econometrische modellen bestaan reeds van in de jaren ’30 (agrarische wetenschappen), vonden in de jaren 
’60 hun intrede in de marketing en sociale wetenschappen, om vanaf de jaren ’80 een boost te kennen met de 
toenemende beschikbaarheid van ‘point-of-sales’ scanner data (Schulz, Meer, 2001: 42). 
104 Omwille van de definiëring in termen van ‘successive increases’ heeft men het ook vaak over ‘growth models’ 
(Meade, Islam, 1995; Urban, Hauser, 1981: 101; Klopfenstein, 1989: 29). 
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modelleringen zijn slechts ‘post-launch’ toepasbaar, wanneer het diffusieproces reeds aan de 
gang is. Net zoals bij de univariate extrapolaties aan deze kritiek is tegemoet gekomen, is 
men zich ook voor diffusiemodellen op analogieën gaan baseren (Gupta, Jain, Sawhney, 
1999: 400). Modellen zoals die van Lawrence en Lawton (1981), Thomas (1985) en Bayus 
(1993) zijn daar voorname voorbeelden van. Maar het overgrote deel van de 
diffusiemodellen is op historische tijdreeksextrapolaties gebaseerd. 
 
Zoals de naam ook duidelijk maakt, is diffusiemodellering een vorm van econometrische 
modellering die het diffusionisme als theoretische basis heeft (Gurbaxani, Mendelson, 1994: 
180, 190). Dat komt niet alleen tot uiting in de modellering in termen van S- of klokvormige 
diffusiecurves, maar ook in de basisveronderstelling van deze modellen dat het 
aanvaardingsproces van innovaties een imitatieproces is (Mahajan, Peterson, 1979: 128): een 
proces waarin aanvankelijk een klein groepje innovators tot adoptie overgaat, die dan op 
hun beurt anderen gaan beïnvloeden om hun adoptie te imiteren (cf. infra parameters). 
 
Net zoals we er in deel 3 op wezen dat het diffusionisme voor een breder toepassingsveld 
dan alleen maar de ICT-durables is ontwikkeld, moet ook binnen deze diffusiemodellen een 
onderscheid gemaakt worden tussen verschillende categorieën van modellen, waarvan de 
ene categorie al meer geschikt is voor ICT-forecasting dan de andere. Zo is er bijvoorbeeld 
het onderscheid tussen geaggregeerde en gedesaggregeerde diffusiemodellen, waarbij de 
extrapolaties respectievelijk op algemeen marktniveau en individueel niveau gemaakt 
worden (Baptista, 1999: 115; Parker, 1994: 363)105. Maar het voornaamste onderscheid dat 
we ons in het kader van ICT-forecasting voor ogen moeten houden, is een onderscheid op 
basis van de aard van de innovaties waarvoor de voorspelling gebeurt. Met ICT gaat het 
immers om ‘durables’ (cf. supra). Dergelijke producten kenmerken zich niet door frequente 
herhaalaankopen, maar heel wat diffusiemodellen zijn wel ontwikkeld voor het voorspellen 
van herhaalaankopen (de zgn. ‘repeat purchase models’). Voor ICT-forecasts zijn die uiteraard 
niet relevant. We moeten die onderscheiden van de traditie modellen die wel ontwikkeld zijn 
voor het maken van voorspellingen voor ‘durables’ als ICT-innovaties. We hebben het dan 
over de ‘first-purchase diffusion models’ (Parker, 1994: 356; Ward, Davies, Wright, 1992: 92; 
Mahajan, Peterson, 1979): modellen die zich louter op de voorspelling van een eerste 
aankoop focussen, en niet stil staan bij de vraag of daar op korte termijn nog 
herhaalaankopen op kunnen volgen of niet. Veruit het bekendste model binnen deze 
categorie is het model van Frank Bass (1969). Zowel het originele model als de vele 
aanpassingen en uitbreidingen van dit model, worden tot op de dag van vandaag frequent 
gebruikt voor het maken van forecasts voor ICT-innovaties. De centraliteit van het model van 
Bass is zelfs zo erg, dat men soms de indruk zou krijgen dat de categorie van ‘first purchase 
diffusion models’ niets anders is dan de ‘grote Bass-familie’. Omdat er uiteraard ook nog 
andere ‘first purchase diffusion models’ zijn die niet op Bass gebaseerd zijn, maken onder 
meer Ward, Davies en Wright (1992: 92) en Parker (1994: 356) daarom expliciet het 
onderscheid tussen de op Bass gebaseerde ‘first purchase’-modellen, en ‘non-Bass first-
purchase models’ (cf. 4.5.1.2.1.4). 
 
Naast het model van Bass (1969), worden in de literatuur doorgaans ook de modellen van 
Fourt en Woodlock (1960) en Mansfield (1961) in één adem genoemd als de voornaamste 
basismodellen binnen de categorie van ‘first-purchase diffusion models’ (Mahajan, Muller, 
Bass, 1990: 2). Elk van deze drie modellen zijn echter voorbeelden van wat men statische 
diffusiemodellen noemt. Deze moeten op hun beurt ook nog eens onderscheiden worden 
van de zogenaamde dynamische diffusiemodellen. Het voornaamste verschil tussen beide 
categorieën van modellen situeert zich in de assumpties inzake marktpotentieel. In de 
statische modellen gaat men uit van een constant marktpotentieel doorheen de volledige 

                                                      
105 Het merendeel van de diffusiemodellen zijn geaggregeerde modellen waarbij in een eerste fase de best 
passende logistische of S-vormige curve beschreven wordt op basis van de beschikbare tijdreeks van bestaande 
adopters, en waarbij in een tweede fase lineaire regressie gebruikt wordt om de helling (‘slope’) van de curve te 
verklaren in termen van exogene factoren (Baptista, 1999: 115).  
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productlevenscyclus van de innovatie, terwijl er in de dynamische modellen wordt uitgegaan 
van een veranderlijk marktpotentieel dat afhankelijk is van het tijdstip in de PLC en  van 
diverse determinanten. De ontwikkeling van deze dynamische modellen kwam er omwille 
van de kritiek op het te statische karakter van de originele modellen van Bass, Fourt en 
Woodlock en Mansfield; en ze zijn in de meeste gevallen niet meer dan een aanpassing of 
uitbreiding van deze originele modellen. Veelal werd het model van Bass gebruikt voor deze 
uitbreidingen. Gezien de uiteenlopende aard van uitbreidingen die dit model ondertussen 
reeds kende, kunnen we ondertussen van een grote ‘familie van Bass-modellen’ spreken en 
behandelen we deze ook onder die noemer (cf. infra).  
 
Voor een goed overzicht van deze diffusiemodellen lichten we daarom eerst de 
basisredenering of het basismodel van diffusiemodellering toe (4.5.1.2.1.1.), om daarna de 
opsplitsing te maken tussen de eerste en voornaamste statische modellen en de brede 
waaier van andere en latere modellen. Binnen deze laatste categorie van modellen situeren 
we dan de ‘familie van Bass-geïnspireerde modellen’.  
 
Aangezien deze modellen heel wat formules impliceren, probeerden we die zo consistent 
mogelijk uit te drukken. Onderstaande legende geeft hierbij weer wat we precies onder 
welke parameter of term verstaan. 
  
 

- t = tijd 
- a, b, c, d, e = constanten 
- p (of a) = coëfficient van innovatie 
- q (of b) = coëfficient van imitatie 
- P(t) = populatie van een markt op tijdstip t 

- N(t) = cumulatief aantal adopters op tijdstip [ ])()( tNtNt ≤  

- m of )(tN = populatie van potentiële adopters of het plafond van adopters binnen 

een bepaalde populatie P(t) op tijdstip t, zodat )()( tPtN ≤  

- 
)(
)(
tN
tdN

 = slope (hellingsgraad) van N(t) of de diffusiesnelheid op tijdstip t 

- n(t) = niet-cumulatief aantal adopters op tijdstip t, zodat ∫=
t

t

dttntN
0

)()(  of 

dt
tdNtn )()( =  

- g(t) = coëfficiënt van de ‘product growth’ op tijdstip t 
- N(t) = cumulatief aantal adopters op tijdstip t 

- 
t
tN

∂
∂ )(  of 

dt
tdN )( = diffusiesnelheid op tijdstip t 

 
 

4.5.1.2.1.1.  ‘First purchase diffusion models’ : basismodel 

e diffusietheoretische assumptie dat niet iedereen op hetzelfde moment klaar is voor 
adoptie, en dat de timing van de ‘first time purchases’ op een bepaalde (normale) 

manier verdeeld is over de populatie, zien we binnen deze traditie van modellering vertaald 
in een diffusiesnelheid op tijdstip t (Sultan, Farley, Lehman, 1990: 70). Als het aantal adopters 
N louter in functie van de tijd beschouwd wordt, dan kan dat als volgt worden geformuleerd: 
 

D 
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 [ ])()()()( tNtNtg
dt
tdN

−=  

 
Aangezien de diffusiesnelheid op tijdstip t (dN(t)/dt) proportioneel evenredig is met het 

aantal beschikbare potentiële adopters op tijdstip t ( )()( tNtN − ), kan gesteld worden dat 

naarmate het cumulatieve aantal adopters N(t) zijn plafond )(tN  bereikt, de diffusiesnelheid 
proportioneel afneemt. Aangezien deze g(t) ook kan geïnterpreteerd worden als de 

probabiliteit voor adoptie op tijdstip t, wordt de term [ ])()()( tNtNtg −  als het verwacht of 
voorspeld aantal adopters op tijdstip t aangenomen (Mahajan, Peterson, 1979: 130). Voor de 
schatting van de g(t)-parameter bestaan dan twee manieren: (1) ofwel wordt g(t) 
voorgesteld als een functie van de tijd; (2) ofwel als een functie van het aantal vorige 
adopters. Doorgaans wordt een beroep gedaan op deze laatste manier, waarin g(t) als de 
volgende functie wordt voorgesteld: 
 
 )()( tbNatg +=  
 
waarmee we meteen bij het fundamentele diffusiemodel zijn aangekomen (Mahajan, Muller, 
1996: 115; Mahajan, Peterson, 1979: 130), nl.: 
 

 [ ][ ])()()()( tNtNtbNa
dt
tdN

−+=  

 
De constante a staat hierbij dan voor de coëfficiënt van innovatie en weerspiegelt het aantal 
adopties door innovators106; terwijl b voor de coëfficiënt van imitatie staat, en de interactie 
tussen adopters en non-adopters weerspiegelt. De waarschijnlijkheid voor een eerste 
aankoop op een bepaald tijdstip t wordt als een lineaire functie beschouwd van het totale 
aantal voorafgaande adopters, en een proces van sociale interactie dat de druk om te 
adopteren verhoogt naarmate er meer mensen zijn die tot adoptie zijn overgegaan (Urban, 
Hauser, 1981: 101-102). Overeenkomstig de diffusionistische assumptie inzake 
netwerkexternaliteiten gaat de toenemende proportie ‘imitators’ naarmate de tijd vordert, 
zwaarder doorwegen op de potentiële adopters (Ward, Davies, Wright, 1999: 93). De twee 
componenten in bovenstaande formule (tussen de vierkante haakjes) weerspiegelen 
respectievelijk het ‘groei-effect’ en het ‘saturatie-effect’. Het groei-effect bepaalt de snelheid 
en de vorm van het diffusieproces, het saturatie-effect houdt dat proces bij wijze van spreken 
binnen de perken door een soort van plafond vast te leggen voor het marktpotentieel 
(Parker, 1994: 357). De statische diffusiemodellen gaan hierbij uit van een constant 

marktpotentieel ( NtN =)( ) doorheen het ganse proces, terwijl er in de dynamische 
diffusiemodellen verondersteld wordt dat het adoptiepotentieel op tijdstip t als een vector 

van alle relevante exogene en endogene variabelen (determinerend voor )(tN ) kan worden 

gezien: [ ])()( tSftN = . Deze variabelen kunnen een combinatie van determinanten op het 
micro-, meso- en macroniveau omvatten. 

4.5.1.2.1.2.  De eerste statische ‘first purchase diffusion models’ 

n statische diffusiemodellen wordt dus uitgegaan van een constant marktpotentieel, wat 
weinig verschil in interpretatie van de tweede component van het fundamentele 

                                                      
106 Met ‘innovators’ wordt gedoeld op adopters onder invloed van externe, massamediale invloed (assumptie dat 
die invloed afneemt over de tijd). Met ‘imitators’ gaat het dan om de adopters omwille van interne, 
interpersoonlijke invloeden. 

I 
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diffusiemodel toelaat ( NtN =)( ). Het verschil tussen de verschillende statische 
diffussiemodellen zit in hun assumpties omtrent de waarden van de constanten a en b; en 
daarmee ook in hun hun formulering van de g(t)-component107.  
 
Het meest bekende statische model is, zoals gezegd, dat van Bass (1969): een model dat een 
soort van gulden middenweg, of samenvatting was van twee eerder geformuleerde 
modellen, nl. die van Fourt en Woodlock (1960) en Mansfield (1961). Fourt en Woodlock 
(1960) veronderstelden immers enkel een coëfficient van innovatie, en veronderstelden de 
coëfficiënt van imitatie b=0 (of q=0). Zij gingen met andere woorden enkel van een effect 
van de externe of massamediale invloed uit (Sameer, 1999: 13). Modelleringen die zich op 
deze afbakening van de g(t)-component baseerden, resulteerden in een exponentiële 
diffusiecurve (Parker, 1994: 357; Sultan, Farley, Lehmann, 1990: 70). Het Mansfield-model 
(1961) veronderstelde dan het omgekeerde: Mansfield ging uit van een puur imitatie-effect-
model waarin enkel interne (interpersoonlijke) invloeden gelden en waarbij de parameter 
a=0 (of p=0). De onderliggende redenering is die van de ‘leereffecten’ en een ‘almachtig 
kopieergedrag’: latere adopters leren van de vroegere adopters. Hierbij neemt de 
diffusiecurve dan de vormen van een logistische curve aan (Sultan, Farley, Lehmann, 1990: 
70). Het Bass-model tenslotte integreerde beide modellen, en veronderstelde voor zowel a als 
b een positieve waarde. In de formulering van de g(t)-component kwam dit op de volgende 
differentiatie in statische diffusiemodellen neer: 
 

 Bass (1969)    )()( tN
N
qptg += of )()( tqFptg +=  

      )()( tN
N
batg +=  

 Fourt en Woodlock (1960)  atg =)(  

 Mansfield (1961)   )()( tbNtg =  
 
Vanaf het einde van de jaren ’70 werd deze modellering echter bekritiseerd omwille van het 
feit dat diffusie louter als een functie van de tijd werd voorgesteld, en er in het model geen 
rekening werd gehouden met marketingvariabelen. Deze kritiek was voor verschillende 
auteurs een voedingsbodem om nieuwe modellen te gaan formuleren, die wel rekenschap 
gaven aan deze marketingvariabelen. De voornaamste aanpassingen in deze periode zijn 
volgens Mahajan en Peterson (1979) van de hand van Bass (1978), Robinson en Lakhani 
(1975) en Horsky en Simon (1978). Zelf hebben Mahajan en Peterson ook twee aangepaste 
modellen ontwikkeld. 
 
Aangezien de statische modellen van een constant marktpotentieel uitgaan, moeten de 
marketinginspanningen wel in de a- en b-componenten tot uiting komen. M(t) staat hierbij 
voor een vector van ‘marketing-decision variables’ op tijdstip t. 
 

 
[ ]
[ ])(

)(
tMBb
tMAa

=
=

 

 
Volgens Robinson en Lakhani (1975) is de coëfficiënt van innovatie (a) echter te klein, zodat 
enkel de b-coëfficiënt als een functie van marketingvariabelen kan worden gedefinieerd 
(Mahajan, Peterson, 1979: 134). Deze b werd hierbij enkel als een functie van de 

marketingvariabele prijs gedefinieerd: ( )eMpbb −= exp . De coëfficiënten b en e zijn hierbij 
constanten, en Mp de prijs per eenheid. 

                                                      
107 Mahajan en Peterson (1979: 131) merken ook op dat deze modellen niet altijd even eenduidig zijn in hun 
definiëring van de N(t)-component, en dus ook daarin kunnen verschillen. Voor sommigen staat N(t) voor het 
cumulatieve aantal adopters, terwijl het voor anderen de cumulatieve sales zijn of een behaald marktaandeel. 
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Horsky en Simon (1978) daarentegen, stelden dat prijsveranderingen eerder het aantal 

potentiële adopters N  beïnvloeden, dan de parameters a of b. Prijsreducties maken de 
innovatie immers voor een breder publiek toegankelijk (Mahajan, Peterson, 1979: 134). Voor 
de incorporatie van de advertentie-variabele in het statische diffusiemodel, stellen zij voor om 
advertentie en reclame als een vorm van informatie naar innovators toe te zien. Waardoor 
coëfficiënt a voor hen eerder als de geschikte coëfficiënt beschouwd wordt om als een 
functie van ‘advertising expenditures’ gedefinieerd te worden: )(21 tMaaa A+= . De a’s zijn 
hierbij constanten en MA(t) is het niveau van de ‘advertising expenditures’ op tijdstip t. 
 
Ook Bass paste in 1978 zijn model aan om met het effect van prijs op ‘product growth’ 
rekening te houden. Hij ging er vanuit dat kosten en prijzen dalen als een resultante van 

leereffecten: ( ) [ ]λα
α

)(1
)( 1

tN
ctMp

t

t

−
= , waarbij tα  de elasticiteit van de vraag is op tijdstip t, 

λ  de ‘learning parameter in the experience curve’, c1 de ‘scaling parameter in the experience 
curve’, en Mp(t) de prijszettingstrategie op tijdstip t. Vanwege de gedaalde kosten en prijzen, 
gaat Bass ervan uit dat de vraag aanvankelijk zal groeien, om daarna weer af te nemen eens 
de markt verzadigd is. Op de verdere stappen van de modellering gaan we verder niet in, 
maar waar het op neer komt is dat Bass de parameters a en b in het model aanpaste zodat 
deze coëfficiënten een functie werden van vraagelasticiteit, een ‘learning parameter’, en het 
cumulatieve aantal verkochte eenheden.  
 
Een eerste uitbreiding van het basismodel door Peterson en Mahajan (1978) kwam er vanuit 
het geloof dat nieuwe producten niet in een vacuum worden geïntroduceerd, maar in een 
marktomgeving waarin ook andere producten bestaan, die eveneens hun invloed op de 
uiteindelijke adoptie en verkoopcijfers uitoefenen (Mahajan, Peterson, 1979: 136). Zij 
onderscheiden daarbij vier situaties: (1) onafhankelijkheid, waarbij producten functioneel 
onafhankelijk zijn van elkaar, maar waarbij de adoptie van het ene product wel de adoptie 
van het andere kan beïnvloeden; (2) complementariteit, waarbij een verhoogde verkoop van 
het ene product ook een verhoogde verkoop van het andere product met zich meebrengt; 
(3) contingentie, waarbij de verkoop van het ene product een voorwaarde is voor de 
verkoop van het andere product (vb. computer hardware en software); en (4) substitutie, 
waarbij een toegenomen verkoop van het ene product een dalende verkoop van het andere 
product inhoudt. Het model werd daarom uitgebreid met een derde constante c, die het 
substitutie-effect moet weergeven. 
 
De tweede uitbreiding van Mahajan en Peterson (1979b) kwam er om zowel de tijd-dimensie 
als de ruimtelijke dimensie in het statische model te integreren. Ze gingen er immers van uit 
dat men er in de praktijk niet alleen geïnteresseerd was in het schatten van ‘geaggregeerde 
verkoopcijfers’; maar ook in voorspellingen voor verschillende markten/regio’s (Mahajan, 
Peterson, 1979: 136), om zo een beter gepaste marketingmix voor de diverse markten te 
kunnen opstellen. Om naast de tijdsdimensie, ook beter rekenschap te geven aan deze 
‘spatiale diffusie’, incorporeerden zij twee generalisaties uit de diffusieliteratuur, nl. de S-
vormige curve en het ‘neighborhood effect’.  
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Samenvattend kwamen deze uitbreidingen van het statische diffusiemodel op de volgende 
differentiatie in de formulering van de g(t)-component neer: 
 

 Robinson en Lakhani (1975)   [ ] )()(exp)( tNteMpbatg −+=  

 Horsky en Simon (1978)   )()()( 21 tbNtMaatg A ++=  

 Peterson en Mahajan (1978)   )()()( 21111 tNctNbatg −+=  

 Mahajan en Peterson (1979b)  ),()()()( txNxbxatg +=  

 Bass (1978)     [ ]λα)()()( tNKtN
N
qptg ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ +=  

 
 
Andere ‘first purchase diffusion models’ 
 

e statische basismodellen en het model van Bass zijn dus zeker niet de enige ‘first 
purchase diffusion models’. Dat blijkt onder meer uit de toelichting van bovenstaande 

varianten om beter rekenschap te geven aan de impact van marketingvariabelen, maar ook 
uit het werk van auteurs die tegenover de ‘statische modellen’ een categorie van 
‘dynamische diffusiemodellen’ plaatsen (Mahajan, Peterson, 1979), en tegenover het Bass-
model en zijn vele varianten ook duidelijk een categorie van ‘non-Bass first purchase diffusion 
models’ (Ward, Davies, Wright, 1992: 92) plaatsen. Voor de voorspelling of het forecasten 
van diffusiepatronen heeft de onderzoeker vandaag de dag dan ook een brede waaier aan 
modellen tot zijn beschikking (Meade, Islam, 1998: 115) die veel meer ‘first purchase diffusion 
models’ omvat dan diegenen die we tot hier toe aanhaalden. Elk van deze modellen werd 
ontwikkeld of voorgesteld vanuit een zekere onvrede met de tot dan toe beschikbare 
modellen. De onvrede omtrent de assumptie van een constant adoptiepotentieel gaf 
bijvoorbeeld aanleiding tot de ontwikkeling van dynamische diffusiemodellen. Uit onvrede 
met de vaste assumptie van het symmetrische en normaalverdeelde patroon, werden meer 
flexibele patronen voorgesteld.  
 
Dynamische modellen zwakken de assumptie van het constante adoptiepotentieel af, en 
specifiëren dat potentieel als een functie van exogene en endogene variabelen: 

[ ])()( tSftN = . 
 
Cumulative Adoptions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

Time 
Bron: Mahajan, Peterson (1979: 140) 
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Dynamische diffusiemodellen zetten zich af tegen de assumptie van een constant 
marktpotentieel van de statische modellen, omdat dit inconsistent is met zowel theorie als 
praktijk, en omdat de toepassing van statische modellen in dynamische marktomgevingen 
tot totaal verkeerde schattingen en forecasts leidt (Mahajan, Peterson, 1979: 139). 
Marktpotentieel is immers geen constante, maar stijgt naarmate de tijd vordert. 
Bovenstaande figuur illustreert dat de markpotentieelcurve (zeker in het begin van het 
diffusieproces) duidelijk verschilt van de ‘product growth’ curve. Naarmate de tijd vordert 
verkleint het verschil tussen beide curves, en vallen ze zelfs samen.  
 
Een van de eerste voorbeelden van dergelijke dynamische diffusiemodellen is dat van 
Dodson en Muller (1978). Zij stelden een dynamisch diffusiemodel op dat de effecten van 
‘advertising’ en reclame incorporeerde (Mahajan, Peterson, 1979: 141), en gingen daarbij uit 
van de volgende assumpties: 

- het marktpotentieel )(tN  staat voor de populatie van potentiële adopters die zich 

bewust zijn van het bestaan van de innovatie. P(t) - )(tN is dan de groep van 

mensen die zich niet bewust zijn van het bestaan van de innovatie; en )(tN -N(t) is 
de groep van mensen die zich bewust zijn van het bestaan van de innovatie, maar 
niet adopteerden. 

- De populatie van potentiële consumenten )(tN -N(t) kan worden opgedeeld in 
een subgroep van mensen die het product kent, maar niet adopteert; en een 
subgroep die het kent en ook adopteert. Reclame wordt dan verondersteld de 
adoptiedeterminant te zijn voor diegenen die adopteren. 

- Diegenen die zich nog niet bewust zijn van de innovatie, worden verondersteld 
daar via twee mechanismen van op de hoogte gebracht te worden: (1) 
advertising expenditures, en (2) word-of-mouth reclame. 

 
Samen leiden deze drie assumpties tot de volgende modellering van de netto toename van 
het marktpotentieel: 
 

 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ])()()()()()()()()()()( tNtNdtNtNctNtPtNbtNtPa

dt
tNtNd

−−−−−+−=
−

 

 
Als we hierbij de vier termen in de vergelijking overlopen, 

1. staat de eerste term, met coëfficiënt a voor het segment van de groep P(t) - )(tN , dat 
bewust gemaakt is van de innovatie door ‘advertising’. De a-coëfficiënt is dan ook de 
‘coefficient of advertising’. 

2. b is de ‘coefficient of imitation’. De tweede term duidt op de interactie tussen diegenen 

die zich bewust zijn van het product ( )(tN ), en diegenen die dat niet zijn (P(t) - )(tN ). 
3. De derde term staat voor de groep die de innovatie kent en ook adopteert. De 

coëfficiënt c representeert de ‘effects of advertising’ 
4. De vierde term representeert de subgroep die de innovatie kent maar niet adopteert. d 

is daarom de ‘forgetting coefficient’. 
 
Dodson en Muller (1978: 1569) gaan dan ook uit van twee fasen in het adoptieproces: een 
eerste fase van ‘unawareness’ naar ‘awareness’; en een tweede fase van ‘awareness’ naar 
‘adoption’ (Mahajan, Peterson, 1979: 142).  

 
Nauw verwant met de kritiek op het statische karakter in termen van de assumptie van een 
constant markpotentieel, is de kritiek dat veel diffusiemodellen te ‘krampachtig’ vasthouden 
aan de perfect symmetrische of S-vormige diffusiepatronen (Carey, Elton, 1996: 39; 
Easingwood, 1989: 69). Diffusiepatronen kunnen volgens Easingwood (1989: 70) zowel 
rechts als links scheef verdeeld zijn, en ook zelf stelden we in deel 3 vast dat het symmetrische 
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klokvormige diffusiepatroon zich niet altijd even duidelijk voltrekt in de praktijk. Toch wordt 
er in de modelleringspraktijk volgens Easingwood (1989: 70) nog teveel vastgehouden aan 
weinig flexibele diffusiemodellen, en wordt er volgens hem nog teveel uitgegaan van één 
bepaald vooraf gedefinieerd type van diffusiepatroon. Daarom niet noodzakelijk het type van 
de symmetrische normaalverdeling van het diffusionisme (Carey, Elton, 1996: 39), maar toch 
types waarvan het patroon en de inflectiepunten op voorhand vastliggen. In logistische 
modellen (zoals dat van Bass) wordt de adoptiepiek bijvoorbeeld gedefinieerd bij 50% 
penetratie, tegenover 37% in de Gompertz-modellen (Meade, Islam, 1998: 1127-1128; 
Easingwood, 1989: 70-71).  

 
Als alternatief voor de weinig flexibele diffusiepatronen of –modellen werden dan ook 
diverse modellen ontwikkeld die meer flexibiliteit moesten garanderen. Zo ontwikkelde 
Easingwood (1989: 69-71; 1981) het NSRL of Non-Symmetric Responding Logistic Model of 
het NUI (Non Uniform Influence diffusion model) in samenwerking met Mahajan en Muller 
(1983). Dit laatste model werd bijvoorbeeld ontwikkeld uit onvrede met een aantal 
beperkingen van de tot dan toe gebruikte diffusiemodellen: in eerste instantie uiteraard (1) 
de veronderstelling van de symmetrische aard van diffusiepatronen rond een maximaal 
penetratieniveau, maar ook (2) de veronderstelling dat de interpersoonlijke mond-tot-mond 
effecten constant zijn over de tijd heen (terwijl die volgens hen vaak sterk toe-of afnemen); 
en (3) de veronderstelling dat een innovatie zijn maximaal penetratieniveau moet bereiken 
vooraleer een vooraf bepaald deel van het marktpotentieel te kunnen winnen. Easingwood, 
Mahajan en Muller (1983: 273) ontwikkelden daarom een diffusiemodel dat omwille van een 
variërend effect van de mond-tot-mond communicatie de diffusiecurve toeliet zowel 
symmetrisch als niet-symmetrisch te zijn, met ‘the inflection point responding to the diffusion 
curve’.  
 

( ) ( )TT
TT NN

N
NbNNaX −⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+−=+

δ

1  

 
Hierbij staat XT voor het aantal adopties gedurende periode T, NT voor het aantal cumulatieve 

adopties op het einde van tijdstip of periode T, en is N  het ‘ultimate level of adoptions’. De 
vorm van de diffusiecurve wordt uiteindelijk bepaald door de parameters b en delta. ‘b’ is dan 
de coëfficiënt van imitatie, en ‘delta’ de coëfficiënt van non-uniforme invloed. In principe kan 
dit tot oneindig veel verschillende diffusiecurves leiden, maar daarin worden een negental-
categorieën van diffusiepatronen onderscheiden: ‘Rapid Penetration’, ‘Accelerated’, ‘Plateau’, 
‘Fast Uniform’, ‘Uniform’, ‘Slow Uniform’, ‘Late Rush’, ‘Delayed’ en ‘Low Priority’ (cf. supra deel 
3) (Easingwood, Lunn, 1992: 71). 
 
Andere voorbeelden van modellen die ontwikkeld werden met het doel om los te komen van 
de strak gedefinieerde symmetrische en niet-symmetrische modellen, zijn het FLOG-model 
(Flexible Logistic) van Bewley en Fiebig (1988) of het KKKIII-model van Kumar en Kumar 
(1992), ...  
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Trend Curve Models Linearised Trend Models Nonlinear Auto-
regressive Models Hybrid Models 

Simple Logistic (S) 
Verhulst (1983), Stone 
(1980), … 

Mansfield (S) 
Mansfield (1961), Fisher, 
Pry (1971), … 

Mansfield (S) 
(Mahajan et al. , 1993) 

Harvey (F) 
Harvey (1984) 

Gompertz (NS) 
Gompertz (1825), Stone 
(1980), Harrison, Pearce 
(1972), … 

Floyd (NS) 
Floyd (1968), … 

Floyd (NS) 
Floyd (1968), Mahajan et 
al. (1993), … 

Extende Riccati (F) 
Levenbach, Reuter (1976), 
Kendall et al. (1983) 

Cumulative Normal (S) 
Rogers (1962), Stapleton 
(1976) 

Sharif and Kabir (F) 
Sharif, Kabir (1976), … 

Sharif-Kabir (F) 
Sharif, Kabir (1976), 
Mahajan et al (1993), … 

 

Cumulative Log-Normal (F) 
(Bain, 1963), … 

KKKI (F) 
Kumar, Kumar (1992), … 

KKKIII (F) 
Kumar, Kumar (1992)  

Weibull (F) 
Sharif, Islam (1980), … 

Linear Gompertz (NS) 
Young (1993), … 

Nonsymmetric Responding 
Logistic (F) 
(Easingwood et al, 1981) 

 

Extended Logistic (a) (F) 
Bass (1969), Mahajan, 
Peterson (1978), … 

 
Bass-Skiadas (F) 
Bass (1969), Skiadas 
(1986), … 

 

Extended Logistic (b) (F) 
  

KKKII (F) 
Kumar, Kumar (1992), …  

Bertalanffy (F) 
Bertalanffy (1957), Nelder 
(1971), … 

 Jeuland (F) 
Jeuland (1981), … 

 

Flexible Logistic (FLOG) (F) 
Bewley, Fiebig (1988)  

KKKI (F) 
Kumar, Kumar, (1992)  

Log Reciprocal (F) 
McCarthy, Ryan (1976)  

Gompertz (NS) 
  

  
SBB (F) 
Sharma, Basu, Bhargava 
(1993) 

 

  
Local Logistic (S) 
Meade (1985)  

Bron: Meade, Islam (1998: 1127-28) 
 
Voor een overzicht van stochastische modellen die in functie van diffusieforecasting zijn 
ontwikkeld, kunnen we bij Meade en Islam (1995; 1998) terecht. Elk van deze modellen is 
verschillend in vorm (symmetrie), mate van lineariteit en mate waarin ‘randomness’ wordt 
geïncorporeerd. Op basis van deze vorm kunnen een drietal grote klassen worden 
onderscheiden: de Symmetrische modellen (S), de Niet-Symmetrische modellen (NS) en de 
Flexibele modellen (F). Naast dit onderscheid op basis van de vorm, maakten Meade en Islam 
(1998: 1127-1128) ook een onderscheid naar de lineariteit van de modellen. Zij maakten 
hierbij het onderscheid tussen ‘Trend Curve Models’, ‘Linearised Trend Models’, ‘Hybrid 
Models’ en ‘Non-linear Autoregressive Models’. In bovenstaande tabel onderscheidden 
Meade en Islam (1998: 1127-1128) reeds 29 modellen op basis van deze dimensies, maar zijn 
daarmee zeker nog niet volledig in hun overzicht. Modellen die hier bijvoorbeeld nog niet in 
zijn opgenomen zijn de ‘modified exponential curve’ en de ‘log-logistic curve’ ... 
 
Een verdere toelichting van deze modellen zou ons te ver doen uitweiden; maar het is wel 
belangrijk de centraliteit van een aantal modellen te onderstrepen. Voor de 
communicatiewetenschapper is de ‘Cumulative Normal Curve’ wellicht de bekendste. Deze 
kent immers zijn oorsprong bij Rogers (1962, in Meade, Islam, 1995: 200), maar wordt 
eigenlijk nauwelijks toegepast. Noch in de praktijk, noch onder academici. Qua vorm gelijkt 
deze curve erg op de logistische of de ‘Simple Logistic Curve’. Deze is S-vormig en 
symmetrisch rond zijn inflectiepunt (de helft van de potentiële adopters hebben de innovatie 
dus op het punt van inflectie) (Meade, Islam, 1995: 200). Ook de ‘Gompertz Curve’ is S-
vormig, maar asymmetrisch opgebouwd rond het inflectiepunt. Dit inflectiepunt situeert zich 
vóór het moment dat het penetratieniveau de helft van het saturatieniveau bereikt (Gruber, 
2001a: 27; Meade, Islam, 1995: 200; Bewley, Fiebig, 1988: 178). 
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Vooral het logistische model bleek hierbij een inspiratiebron te zijn, 
en wordt tot de dag van vandaag veelvuldig gebruikt voor 
diffusiemodellering. Onder meer het Bass-model (1969) is eigenlijk 
een uitbreiding van het ‘simple logistic model’ (Kohli, Lehmann, 
Pae, 1999: 134; Dekimpe, Parker, Sarvary, 1998: 105).  

4.5.1.2.1.3.  De ‘grote Bass-familie’ 

De ‘grote Bass-familie’: het basismodel 
 
‘Bass has developed a model of first-purchaser activity which seems to portray accurately the 

growth patterns for a large number of new products, such as durables, in which repeat 
purchasing is not a major factor in early years of the product life cycle.’ (Dodds, 1973: 308) 

 
e voornaamste en ook meest toegepaste vorm van econometrische modellering is 
wellicht het op het logistische model geëntte Bass-model108. Zeker wanneer het 

forecasts voor ICT-innovaties (‘durables’) betreft; want met het Bass-model gaat het om een 
‘first time purchase model’ dat specifiek ontwikkeld is voor ‘infrequently purchased products’ 
(Bass, 1969: 215; Heeler, Hustad, 1980: 1020; Norton, Bass, 1987: 1070; Parker, 1994: 357). 
Binnen de hedendaagse ICT-omgeving wordt het model bijvoorbeeld gebruikt om 
(merkspecifieke) voorspellingen te maken voor de diffusie van ‘cellular telephones’ (Krishnan, 
Bass, Kumar, 2000), ‘satelliettelevisie’ (Bass et al., 2001), ‘new telephones’ in Israël (Jain, 
Mahajan, Muller, 1991), ‘VCR’ (Jeuland, 1994) of draadloze telecommunicatiediensten in het 
algemeen (Kim, Chang, Schocker, 2000).  
 
Met het Bass-model gaat het om ‘a mathematical model of the timing of adoption of new 
products applied in forecasting demand growth for new consumer durable products’ (Bass, 
1980: 51), dat vooral gebruikt wordt voor de voorspelling van de vorm van de diffusiecurve, 
de sales(piek), en de grootte en timing van die piek van verkoopcijfers (Wright, Chariett, 
1995: 36; Bass, 1969: 215; Norton, Bass, 1987: 1070).  
 
De ontwikkeling van het model kwam er vanuit een kritiek op de modellen van Fourt en 
Woodlock (1960) en Mansfield (1961). Bass (1969) trachtte zowel de interne of 
interpersoonlijke (q) als de externe (massamediale) invloeden (p) in één model te 
combineren, waarbij diegenen die adopteerden omwille van externe invloeden innovators 
genoemd werden, en waarbij diegenen die adopteerden omwille van interne invloeden 
imitators genoemd werden. De basisassumptie van het Bass-model is dat de timing van de 
eerste aankoop/adoptie van een innovatie gerelateerd is aan het aantal voorgaande 
adopters (‘previous buyers’) (Bass, 1969: 215). Globaal gezien wordt de redenering gevolgd 
dat het aantal (potentiële adopters) op een tijdstip t (n(t)) gelijk is aan een bepaalde proportie 
g(t) van de op dat moment nog beschikbare markt (m-N(t)). Hierbij staat m voor het totale 
marktpotentieel109, en N(t) voor het aantal consumenten dat reeds tot adoptie is overgegaan 
tijdstip t (Fildes, Kumar, 2002: 504; Mahajan, Muller, 1996: 115). 
 

 ( ) ( ) ( ) ( )( )tNmtg
dt
tdNtn −==  

 

                                                      
108 En uiteraard ook de vele varianten op dat model. Vandaar dat we het ook over de ‘grote Bass-familie’ hebben. 
109 Bass (1969: 216-217) gaat er van uit dat er over de ‘period of interest’ ‘m’ eerste aankopen zijn. Aangezien het 
om ‘infrequently purchased products’ gaat, zal het totaal aantal aankopen samenvallen met het totaal aantal 
‘eerste aankopen’, zolang de ‘replacement sales’ niet in rekening worden gebracht.  

D 

Simple Logistic Curve 

tt btc
aX ε+
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=
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Zoals we hierboven reeds aanhaalden, zijn de invullingen van deze g(t)-component 
uiteenlopend. Verschillende gradaties of keuzes van g(t) resulteren dan in verschillende S-
vormige adoptiecurves. Oorspronkelijk formuleerde Bass zijn model als volgt: 
 

( ) ( ) mtqNptg /+=  
 

of )()( tN
N
qptg +=   of )()( tqFptg +=  

De groeisnelheid of het groei-effect op tijdstip t in het geaggregeerde diffusiemodel van Bass 
werd aangenomen een lineaire functie te zijn die stijgt met de cumulatieve distributiefunctie 

( )[ ]tqFp +  of ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

m
tNqp )(

. Dit resulteerde in het volgende geaggregeerde diffusiemodel van 

Bass, waarin de coëfficiënten p en q positieve constanten zijn, respectievelijk de coëfficiënten 
van innovatie en imitatie. 
 

 ( ) ( ) ( )[ ]tNm
m
tNqptn −⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
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g(t) is de probabiliteit of kans op tijdstip t, dat een potentiële consument tot adoptie overgaat 
(gegeven dat men voordien nog niet adopteerde)110. P staat hier dan voor de proportie 
innovators, en q voor de proportie ‘imitators’; of respectievelijk voor de externe en de interne 
beïnvloeding op de potentiële adopters (Martinez, Polo, 1996: 34). Omwille van het 
constante ‘social interaction effect’ (qN(t)/m) zal het aantal adopters iedere tijdsperiode 
toenemen tot op het moment dat dit effect teniet gedaan wordt door een dalend aantal 
mensen dat nog niet tot adoptie is overgegaan (m-N(t)) (Wright, Charriett, 1995: 36). Het 
punt waarop dat gebeurt is de top van de klokvormige diffusiecurve. 
 
De onderliggende redenering inzake consumenten- en adoptiebeslissingsgedrag (Bass, 
1969: 217; Norton, Bass, 1987: 1070-1071) is dat initiële aankopen gebeuren door zowel 
‘innovators’ als ‘imitators’, maar dat er een groot verschil is in beïnvloeding. Innovators laten 
zich qua timing van de aankoop niet beïnvloeden door het aantal mensen dat reeds tot 
adoptie is overgegaan. Imitators wel; zij ‘leren’ met andere woorden van diegenen die reeds 
vóór hen adopteerden. In het begin is het belang van de innovators veel groter, maar 
naarmate de tijd verstrijkt, vermindert ook het effect dat van hen uitgaat. 
 
Voor de toepassing van het model is een schatting van drie parameters noodzakelijk: de 
parameters m, p en q. Traditioneel gebeurt de schatting van deze parameters aan de hand 
van meervoudige regressie-analyse op basis van historische tijdreeksen van verkoopsdata. 
Bass zelf deed dit meer specifiek aan de hand van OLS of ‘Ordinary Least Squares multiple 
regression’ (Wright, Charriet, 1995: 36). Zolang er voldoende lange tijdreeksen beschikbaar 
zijn, en het doel een ‘ex post beschrijving’ van diffusiepatronen is, stelt deze regressie-
schatting op basis van historische tijdreeksen geen probleem. In situaties waarin geen of 
nauwelijks data beschikbaar zijn, vormt de schatting van de parameters wel een probleem 
(Bass, 1969: 222; Fildes, Kumar 2002: 505). Daarom werden er ook diverse methodes 
ontworpen om ook ‘prior-to-launch’ en op basis van ‘early sales’ een schatting van de 

                                                      
110 Kan ook geformuleerd worden als de kans ( ) ( )tN

m
qptP ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+= 0)(  (Bass, 1969: 216-217). 

Saturatie-effect 
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parameter m, p en q te maken111. In een onderzoek waarbij Bass et al. het aantal abonnees 
van een nieuw te lanceren satelliet-televisie-aanbod voorspelden; gebeurde dat bijvoorbeeld 
op basis analogieën en intentie-surveys (n: 1145) (Bass et al., 2001: 88).  
 
Het Bass-model kende ondertussen vele toepassingen voor diverse doeleinden (inschatting 
potentieel, timing, sales, impact marketingvariabelen, ...) die ook voor voldoende bevestiging 
en onderbouwing van de betrouwbaarheid en validiteit van de methode zorgden (bv. Bass 
et al., 2001; Wright, Charriet, 1995; Jeuland, 1994; Akinola, 1986; Kalish, Lilien, 1986; Lawton, 
Lawton, 1979). Maar het gaat echter meestal om ‘ex post’ validatie (Bass, 1969: 220). De 
validatie gebeur(t)(de) vooral voor ‘ex post’ toepassingen of voor ‘post-launch forecasting’-
toepassingen van de Bass-methode. Alternatieve schattingsprocedures maken ook wel ‘prior-
to-launch forecasting’ mogelijk op basis van Bass-modellering112; maar het blijft het grote 
nadeel van het Bass-model dat deze schatting problematisch en zeer onbetrouwbaar blijft in 
situaties waarin er helemaal geen data beschikbaar zijn (no data case) of slechts een 
beperkte reeks van data (limited data case) (Bass, 1969: 222; Fildes, Kumar 2002: 505). Het 
Bass-model wordt dan ook bekritiseerd omdat het voor een goede toepassing eigenlijk 
uitgaat van de veronderstelling dat de ‘initiële takeoff’ reeds heeft plaats gehad op het 
moment dat het model wordt ingezet (Montaguti, Kuester, Robertson, 2002: 22). De meeste 
Bass-modelleringen zijn immers pas op 
een betrouwbare manier ‘inzetbaar’ 
wanneer de beschikbare tijdreeks voor 
parameterschatting minstens de 
‘salespiek’ of het inflectiepunt in de 
diffusiecurve bevat (Venkatesan, 
Kumar, 2002: 625, 626; Fildes, Kumar, 
2002: 505; Meade Islam, 2001; 
Mahajan, Muller, Bass, 1990: 9): 
‘Several studies of the sensivity of the 
parameters of the Bass model indicate 
that estimates using data for first 
purchase adoption rates of single products are not very stable unless the period over which 
the estimates are formed extends past the peak of the curve’ (Norton, Bass, 1987: 1080). Het 
Bass-model leent zich eigenlijk vooral voor een ‘ex post’-beschrijving van diffusiepatronen, of 
wat Kohli, Lehmann en Pae (1999: 134) ‘backcasting’ noemen: “As powerful a descriptive 

                                                      
111 We moeten daarbij het onderscheid maken tussen (a) post-launch schattingen op basis van langere 
tijdreeksen, (b) post-launch schattingen op basis van ‘early sales data’ en (c) prior-to-launch schattingen.  
(a) Uit onvrede met de multicollineariteitsproblemen die de OLS-methode met zich mee bracht, schoven auteurs 
als Schmittlein en Mahajan (1982) en Srinivasan en Mason (1986) bijvoorbeeld methodes als Maximum Likelihood 
Estimation (MLE) of Nonlinear Least Squares (NLE) naar voor. Maar ook deze methoden hadden elk hun nadelen, 
en samen hadden de schattingsmethodes in deze categorie het nadeel pas inzetbaar te zijn op een moment dat 
ze eigenlijk niet meer nodig zijn (cf. supra). (b) Om in een vroeger stadium (in de ‘growth phase’) van het 
diffusieproces te kunnen gaan schatten werden daarom verschillende andere schattingsmethodes ontwikkeld: 
Bayesiaanse procedures (Sultan, Farley, Lehmann, 1990), pooling-methodes (Islam, Fiebig, Meade, 2002), Genetic 
Algorithms (Venkatesan, Kumar, 2002), ... waarbij het wel telkens cruciaal was de schattingen te blijven updaten 
naarmate meer data beschikbaar kwamen (Parker, 1994: 369). Toch bleef deze categorie van ‘early sales 
forecasting’ veel kritiek vangen wegens onstabiel en onbetrouwbaar (Islam, Fiebig, Meade, 2002: 605; Cox, 
Popken, 647). Bovendien kwamen deze methoden ook nog steeds niet tegemoet aan de nood aan ‘prior-to-
launch’ forecasts en schattingen (Wright, Charriet, 1995: 37). (c) Daarvoor werden enerzijds vooral ‘managerial 
judgments’, ‘expert judgments’ of ‘educated guesses’ voorgesteld (Parker, 1994; Venkatesan, Kumar, 2002; 
Lawrence, Lawton, 1981, Mahajan, Sharma, 1986); en anderzijds een schatting op basis van analogieën (Bass et 
al., 2001; Ward, Davies, Wright, 1999; Madden, Simpson, 1996; Parker, 1994; Bayus, 1993). In beide gevallen blijft 
het echter om een zeer subjectieve, en dus onbetrouwbare aangelegenheid gaan. Anderen maken de schatting 
van parameters daarom liever op basis van meta-analyses van de parameterwaarden (Sultan, Farley, Lehmann 
1990; Vanhonacker, Lehmann, Fareena; 1990; Vanhonacker, Price, 1992; Parker, 1993) of Bayesiaanse 
procedures (Talukdar, Sudhir, Ainslie, 2002; Venkatesan, Kumar, 2002; Kohli, Lehmann, Pae, 1999; Bayus, 1993; 
Lenk, Rao, 1990). Nog anderen hebben het over ‘purchase intention questionnaires’ voor de prior-to-launch 
schatting van diffusieparameters (Morwitz, Schmittlein, 1992; Infosino, 1986). 
112 Waarvoor ook wel studies bestaan die de predictieve validiteit van de methode ondersteunen (Bass et al., 
2001: 82). 

Data nodig voor 
betrouwbare forecasting 
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tool as the Bass model is, however, it is fairly unreliable as a predictor until several periods, 
typically years, of sales data are available. Put differently, the Bass model is excellent at 
backcasting but is unreliable on its own for forecasting early in the life cycle”. Het Bass-model 
leent zich dus vooral voor beschrijvende doeleinden, maar NIET voor prior-to-launch 
forecasting (Kohli, Lehmann, Pae, 1999: 136; Griffin, 1997; Bayus, 1993: 1320). Zeker niet als 
enige forecastingmethode. Daarvoor is het te onbetrouwbaar. De toepassing van het Bass-
model voor forecasting kan volgens hen pas op een betrouwbare manier gebeuren eenmaal 
een langere reeks sales data beschikbaar zijn. Voor Mahajan, Muller en Bass (1990: 8) zijn 
adoptiedata van minimaal drie tijdsperioden noodzakelijk; Schmittlein en Mahajan (1982) 
hadden het al over minstens 10 observaties, en volgens Gatignon en Robertson (1985) 
geven datareeksen met minstens 15 vrijheidsgraden in 30% van de gevallen nog onlogische 
resultaten. Anderen (Parker, 1994; Srinivasan, Mason, 1986; Heeler, Hustad, 1980) kleven 
daar een concreet aantal jaren (bv. 10) op. Naar de praktijk toe, heeft dit het gevolg dat ‘by 
the time sufficient observations have been developed for reliable estimation, it is too late to 
use the estimates for forecasting purposes’ (Mahajan, Muller, Bass, 1990: 9; Dekimpe, Parker, 
Sarvary, 1998: 105; Venkatesan, Kumar, 2002: 269). Daarbovenop blijkt de kwaliteit van 
forecasts op basis van het Bass-model beperkt te zijn tot de eerste jaren van de 
productlevenscyclus (Heeler, Hustad, 1980: 1020), waardoor het model ook niet meer dan 
een korte termijn-focus lijkt te mogen ambiëren. 
 
 
De ‘grote Bass-familie’: varianten en uitbreidingen 
 

os van de kritiek omwille van hun ‘beperkte praktijkwaarde’ wegens het niet prior-to-
launch inzetbaar zijn, werden diffusiemodellen vanaf de jaren ’70 ook bekritiseerd 

omwille van een tweede reden die hun nut of waarde voor de manager in de praktijk serieus 
beperkte (Parker, 1994: 358; Mahajan, Muller, 1979: 60). Daar zij diffusie als een functie van 
tijd modelleerden en er doorgaans geen marketingvariabelen in het model werden 
opgenomen; lieten deze modellen niet toe om de impact van marketingmixvariabelen op 
adoptie en diffusie na te gaan, en een evaluatie van het effect van marketingstrategieën te 
maken. Vanaf het eind van de jaren ’70 vormde deze kritiek voor heel wat auteurs de 
stimulans om de basismodellen te gaan uitbreiden met marketingvariabelen. Diverse 
uitbreidingen werden gemaakt om één van de centrale parameters p, q of m als een functie 
van relevante marketingvariabelen te beschrijven. Een aantal van de eerste pogingen hiertoe 
haalden we reeds aan. Voor Robinson en Lakhani (1975) was het vooral de coëfficiënt van 
interne invloed die als een functie van ‘marketing decision variables’ moest worden 
omschreven, terwijl Horsky en Simon (1878) en ook Dodson en Muller (1978: 1568) eerder 
de coëfficiënt van externe invloed als een functie van reclame-uitgaven zagen.  
 
Veruit de meeste uitbreidingen kwamen er op het Bass-model (Filder, Kumar, 2002; Krishnan, 
Bass, Kumar, 2000: 269; Kohli, Lehmann, Pae, 1999: 136). Vandaar dat we het ook over de 
grote ‘Bass-familie’ hebben. Op het einde van de jaren ’70 kwam Bass immers ook zelf tot de 
conclusie dat het model in zijn ‘originele’ vorm ‘onvolledig’ was omdat het enkel gebaseerd 
was op sociale- en gedragsinvloeden op de timing van adoptie. Economische determinanten 
als prijs werden daarbij genegeerd. Daarom stelde hij ook zelf een uitbreiding van het model 
voor waarin wel rekening gehouden werd met het prijs-aspect. Hij baseerde zich hiervoor op 
de ‘experience curve’ en ging er van uit dat de prijzen voor technologische innovaties dalen 
met de tijd als een resultaat van leereffecten en een geaccumuleerde ervaring op het vlak 
van productiemethoden (Bass, 1980: 51-52). In een latere uitbreiding trachtte hij niet alleen 
rekening te houden met ongewone veranderingen in prijs, maar ook met promotionele 
aspecten (Bass, Krishnan, Jain, 1994: 203): het Generalized Bass Model (GBM). 
 
Naast deze uitbreidingen die Bass zelf initieerde, zijn er in de loop der jaren ook door vele 
andere auteurs alternatieven of uitbreidingen van het model ontwikkeld om bij de forecasts 
beter rekening te kunnen houden met een brede waaier aan marketingaspecten:  

L 
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Marketingvariabele die in het model werd 

geïncorporeerd, of waarvoor het model werd 
uitgebreid 

Auteurs van het model 

Substituties en opeenvolgende 
productgeneraties 

Danaher, Hardie, Putsis (2001); Kim, Chang, 
Shocker (2000); Jun, Park (1999); Islam, Meade 
(1997); Mahajan, Muller (1996); Kim (1993); 
Bayus (1993); Chang (1992); Norton, Bass (1992; 
1987); Peterson, Mahajan (1978) 

Prijszetting 

Bass; Krishnan, Jain (1994); Parker (1992); Horsky 
(1990); Jain, Rao (1990); Rao, Bass (1985); Kalish 
(1985); Dolan, Jeuland (1981); Bass (1980); 
Robinson, Lakhani (1975) 

Prijsverwachtingen en verwachtingen in het 
algemeen Bridges, Yim, Briesch (1995); Narasimhan (1989) 

Concurrentie- of competitie-effect Krishnan, Bass, Kumar (2000); Mahajan, Muller, 
Bass (1990) 

‘supply restrictions’ of de impact van beperkingen 
in voorraad113 Jain, Mahajan, Muller (1991a) 

Brand-level diffusion Parker, Gatignon (1994) 
Sampling Jain, Mahajan, Muller (1991) 

Reclame(spendering) Bass; Krishnan, Jain (1994); Simon, Sebastian 
(1987); Horsky, Simon (1983) 

Uitbreidingen om beter rekenschap te geven aan 
het dynamisch plafond voor het aantal potentiële 
adopters (m), en heterogeniteit in 
adoptiewaarschijnlijkheden 

Parker (1994); Narayanan (1992); Mahajan, 
Jeuland (1981); Mahajan et al. (1979); Peterson 
(1978) 

Uitbreidingen die meer flexibele vormen van het 
diffusiemodel moeten toelaten 

Cf. supra NUI van Easingwood, Mahajan, Muller 
(1983); etc. 

Cross-sectionele effecten Dekimpe, Parker, Sarvary (1998); Ganesh, Kumar, 
Subramaniam (1997) 

Impact van ‘entry timing’ Kalish, Lilien (1986) 

Economische drivers Islam, Meade (1996); Chadda, Chitgopekar 
(1971) 

Distributie en geografische diffusie Jones, Ritz (1991); Jones, Mason (1989); 
Mahajan, Peterson (1979) 

Cross-culturele effecten Takada, Jain (1991); Gatignon, Eliashberg, 
Robertson (1989) 

 
Veel verschillende uitbreidingen dus voor verschillende marketingvariabelen, die 
logischerwijs ook voor een toename van het aantal parameters in de (Bass-geïnspireerde) 
diffusiemodellen zorgden. In een poging de meeste van die uitbreidingen of parameters tot 
dan toe in één model te vatten, ontwikkelde Parker (1994: 358) halverwege de jaren ’90 
volgende model met vijf parameters: 
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De vijf parameters a, b, c, d en e zijn hierbij dan de vijf parameters die geschat moeten 
worden, en m(t) het marktpotentieel dat varieert doorheen de tijd. Deze vergelijking 
beschrijft een flexibel diffusiemodel dat ook niet-symmetrische patronen toelaat. De 
imitatiecoëfficiënt b wordt als basisniveau voor interpersoonlijke invloed gebruikt. De 
parameter c meet de ‘long run penetration ceiling’ en houdt ook rekening met de non-
adoptie van een bepaald percentage van m(t) (~cf. ‘out of potentials’, deel 3). Omdat 

                                                      
113 Apple is er bijvoorbeeld voor gekend zijn ‘voorraad-beheer’ slecht te kunnen inschatten. Recentelijk nog zag 
het de diffusie van zijn iPod wat stokken, omdat men niet mee kon met de voorraad. 
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interpersoonlijke invloeden doorheen het diffusieproces zowel kunnen afnemen als intenser 
worden, gingen Easingwood, Mahajan en Muller (1981, 1983: 273) niet meer van een 
constante of uniforme interpersoonlijk invloed uit, maar gingen ze die non-uniforme 
interpersoonlijke invloed (NUI) controleren door in het model ook een parameter d mee te 
nemen: een constante (-1<d). Met een constante b, zorgt een lage waarde voor d 
bijvoorbeeld voor een snellere adoptie, daar waar een hogere d-waarde op een grotere 
weerstand wijst. Door de NUI-parameter kan het adoptiepatroon zowel links als rechts scheef 
verdeeld zijn. Met de ‘paramater e’ wordt gecontroleerd voor heterogene adopterpopulaties, 
omdat niet alle leden in een sociaal systeem als gelijk mogen worden beschouwd op het vlak 
van inkomen, leeftijd, smaken, lifestyle, … . 
 
Het ruime aantal uitbreidingen en varianten op het Bass-model laat niet toe om bij elk van 
deze modellen te blijven stilstaan114. Niet elk van deze modellen heeft ook een even grote 
meerwaarde voor het forecasten in 
een ICT-omgeving. Een uitbreiding 
die binnen de context van de ICT-
omgeving wel relevant is, en waar 
we bij wijze van illustratie wel op 
kunnen ingaan zijn de uitbreidingen 
van het Bass-model om ook rekening 
te houden met substitutiepatronen 
bij verschillende generaties van 
innovaties (Danaher, Hardie, Putsis, 
2001; Jun, Park, 1999; Mahajan, 
Muller, 1996; Weerahandi, Hisiger, 
Chien, 1994: 143; Norton, Bass, 
1987). In deel 2 stelden we immers 
vast dat de huidige ICT-markt zich door een snelle opeenvolging van generaties kenmerkt 
(mobiele telefonie, spelconsoles, ...). Een adoptiebeslissing houdt daardoor ook vaak een 
substitutiebeslissing in, waarbij men een vorige generatie van de technologie ‘verlaat’ voor 
de adoptie van de nieuwe technologie. Elk van die (nieuwe) generaties van technologieën 
wordt ook niet meteen door alle adopters geadopteerd, waardoor elk van de generaties ook 
duidelijk aan zijn eigen diffusieproces onderworpen is (Norton, Bass, 1987: 1069). Er zijn 
adopters die steeds de nieuwste generatie aanschaffen, maar er zijn ook adopters die een 
generatie overslaan (‘leapfrogging’). Gezien de korter wordende tijdsintervallen tussen 
introducties van de verschillende generaties, is het zelfs goed mogelijk dat de vraag voor een 
oudere generatie nog groeit, wanneer de recentere generatie geïntroduceerd wordt.  
 
Aangezien het ‘traditionele Bass-model’ niet ontwikkeld is voor dergelijke ‘multi-generation-
technologies’ en dus ook geen rekening houdt met substitutiepatronen, ontwikkelden 
diverse auteurs (Danaher, Hardie, Putsis, 2001; Jun, Park, 1999; Mahajan, Muller, 1996; 
Norton, Bass, 1987) een uitbreiding op dat model dat simultaan rekening houdt met 
substitutiepatronen voor de elkaar opeenvolgende generaties, en het diffusiepatroon van de 
basistechnologie (Mahajan, Muller, 1996: 109). 
 
Eén van de eerste uitbreidingen hiertoe, werd door Bass zelf geïnitieerd. Samen met Norton 
(1987: 1073) ontwikkelde hij een ‘multi-generation’-model waarin onder meer werd 
uitgegaan van de assumptie dat nieuwe technologieën ondanks de snelle ontwikkeling en 
hoge graad van ‘re-invention’ toch begrensd waren in hun toepasbaarheid. Deze ‘begrensde 
toepasbaarheid’ impliceert dan ook een ‘begrensde sales of adoptie’. Si staat dan voor de 
‘sales’ of adopties voor elke i-de generatie. In het geval van twee generaties van een 
technologie, worden de ‘sales’ van de eerste en de tweede generatie weergegeven door: 
 
                                                      
114 Dat lijkt ons ook niet nodig, aangezien we hier enkel het doel hebben een overzicht van forecastmethodes aan 
te reiken. 

Generation 1 

Generation 2 

Generation 3 
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Si(t) staat dan voor de ‘sales’ voor de i-de generatie in tijdsperiode t, en mi

115 geeft het 
adoptiepotentieel voor de i-de generatie weer; of zoals Mahajan, Muller en Bass (1995) het 
omschrijven, het ‘incremental market potential’. Fi wordt bekomen door de gekende 
distributiefunctie van Bass: [ ] [ ])exp(1)exp(1 tbatbF iiii −+−−= . τ2 staat voor het tijdstip waarop de 
tweede generatie geïntroduceerd wordt. Verder bouwend op deze redenering kan het 
model ook uitgebreid worden voor drie, vier, vijf ... generaties op een manier waarbij 
rekening gehouden wordt met zowel adoptie en substitutie en het feit dat elke 
opeenvolgende generatie ‘sales’ vanuit verschillende richtingen genereert: enerzijds zullen er 
adopties zijn omdat de nieuwe generatie applicaties toelaat die met de vorige generatie niet 
mogelijk waren; maar anderzijds ook ‘sales’ of adopties voor applicaties die eigenlijk ook met 
de vorige generatie van de technologie mogelijk waren. Bij deze laatste wordt dan nog eens 
een onderscheid gemaakt tussen de ‘switchers’ of ‘upgraders’ en de ‘first-time purchasers’. 
(Norton, Bass, 1987: 1074).  
 
‘Recentere’ uitbreidingen om dergelijke ‘multi-generatie’-effecten rekening te houden zijn die 
van Mahajan en Muller (1996), Jun en Park (1999) en Danaher, Hardie en Putsis (2001). 
Mahajan en Muller (1996) gingen bij de beschrijving van hun model uit van een 
monopolistische marktstructuur en één adoptie per adopter (Mahajan, Muller, 1996: 112). In 
dit model houdt men niet alleen rekening met adoptie door mensen die voorheen geen 
enkele van de productgeneraties adopteerden, maar ook met adoptie door switchers van de 
vorige generatie, alsook adoptie door mensen die de vorige generatie niet adopteerden, 
maar wel een generatie die van nog vroeger dateert (‘leapfrogging’) (Mahajan, Muller, 1996: 
113). De modellering van de diffusiesnelheid van een eerste generatie van een technologie 
(T1) komt dan op de klassieke representatie van het Bass-model neer (Mahajan, Muller, 1996: 
115): 
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xi is hierbij xi(t), en staat voor het aantal adopters op tijdstip t voor generatie i van de 
technologie. In dit geval is i=1 en staat de ratio dx1/dt voor het aantal adopters van de eerste 
generatie van de technologie op dat eerste tijdstip. Het totaal aantal adopters van alle 
generaties van de technologie wordt dan weergegeven door x of x(t). In bovenstaande 
formule, of op het moment dat er slechts één generatie is, is x = x1. Ni weerspiegelt in deze 
definiëring het markpotentieel voor de generatie i. N1 is hier dan het marktpotentieel voor de 
eerste generatie van de technologie. De coëfficiënten van interne en externe invloed, 
traditioneel respectievelijk p en q, zijn in deze modellering a en b. Van zodra een tweede 
generatie van de technologie geïntroduceerd wordt (T2), blijkt dit traditionele Bass-model 
echter al snel ontoereikend.  
 
Mahajan en Muller (1996: 115) benadrukken diffusie als een communicatieproces door er op 
te wijzen dat de niet-adopters, ofwel (N2-x) (het adoptiepotentieel voor de tweede generatie 
zonder diegenen die reeds de eerste generatie aanschaften), in interactie gaan treden met 
de mensen die reeds de eerste generatie adopteerden (x). Dit communicatieproces resulteert 
dan in een deel non-adopters die tot adoptie overtuigd worden, maar niet iedereen 

                                                      
115 Uitgaande van deze ‘begrensde toepasbaarheid’ en analoog met het Bass-model, wordt de parameter ‘m’ 
gebruikt als de ‘upper limit on sales per time period’ (Norton; Bass, 1987: 1074). Deze wordt verondersteld 
constant te zijn, en wordt bekomen door een vermenigvuldiging van “M x r”. ‘M’ is hierbij ‘the upper limit of the 
number of applications for which the innovation is appropriate’, en ‘r’ ‘the rate at which an average application 
consumes the output of interest’. 
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adopteert daarom meteen de meest recente generatie. We moeten daarom een fractie 2α  
onderscheiden als diegenen die meteen de nieuwe generatie adopteren, en een fractie 
( )21 α−  als diegenen die de eerste generatie adopteren (op het moment dat de tweede 
generatie geïntroduceerd is). Naast deze twee verschillende soorten van adopters op T2, 
moet er ook nog een derde soort worden onderscheiden, nl de ‘switchers’, of diegenen die 
tot substitutie-adoptie overgaan: zij die de eerste generatie van de technologie reeds 
adopteerden en nu de tweede generatie aanschaffen. Dit resulteert dan in de volgende 
uitbreiding van het Bass Model voor een voorspelling van het aantal adopters (of sales) op 
het moment dat de tweede generatie er is: 
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Men gaat er hierbij van uit dat de introductie van een nieuwe generatie de vraag doet stijgen 
met (N2 – N1), en dat sommige mensen op het moment dat de tweede generatie 
geïntroduceerd wordt, tot adoptie van de eerste generatie zullen overgaan. Zolang die 
tweede generatie er niet zou gekomen zijn, waren een deel van hen waarschijnlijk non-
adopter gebleven. Mahajan en Muller (1996) gaan er dus duidelijk van uit dat de 
introductietiming van een bepaalde generatie van een technologie niet alleen zijn impact 
heeft op de diffusie van die specifieke generatie, maar ook op de diffusie van de vorige 
generaties. Bovenstaande vergelijkingen voor T2 bestaan telkens uit twee componenten. De 
eerste component slaat daarbij op het ‘nog niet bediende marktpotentieel’ (N2-x). Binnen 
deze groep wordt een fractie 2α  onderscheiden van een fractie ( )21 α−  (cf. supra). De 
tweede term of component in deze vergelijkingen slaat dan op de adoptie door ‘upgraders’ 
of mensen die van de eerste naar de tweede generatie overstappen (Mahajan, Muller, 1996: 
115). 
 
Vanaf het moment dat er van meer dan twee generaties sprake is, bv. wanneer een derde 
generatie van de technologie geïntroduceerd wordt (T3), kan er zich ook zoiets als 
‘leapfrogging’ voordoen: adoptie van de nieuwe technologie (derde generatie) door mensen 
die de vorige generatie (tweede) niet adopteerden, maar wel een nog eerdere generatie 
(eerste). Beta ( β ) wordt hier dan als leapfrogging-parameter gekozen, 3α  is dan de 

proportie van mensen die meteen van een eerste generatie-technologie naar een derde 
generatie-technologie overstappen. De mensen die op het moment van introductie van de 
derde generatie (T3) in het bezit zijn van de eerste generatie en de beslissing voor een 
‘upgrade’ maken kunnen we opdelen in een proportie 3β  die staat voor de mensen die 

meteen naar de derde generatie springen (leapfrogging), en een proportie ( )31 β−  die de 

upgrade naar de volgende generatie maakt (tweede generatie). De vergelijkingen op het 
niveau van drie generaties zien er dan zo uit (Mahajan, Muller, 1996: 116): 
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Een optelsom voor de tweede generatie resulteert dan in de volgende vergelijking: 
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De optelsom van de vergelijkingen voor elke generatie levert dan: 
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Als de diffusieparameters en het markpotentieel niet veranderen voor de verschillende 
generaties van de technologie, is deze laatste vergelijking gelijk aan het Bass-model. Van 
zodra de parameters en het potentieel wel verschillend zijn voor de verschillende generaties, 
volstaat het klassieke Bass-model niet meer, en zijn de voorgaande vergelijkingen nodig om 
de substitutie tussen de verschillende generaties in kaart te brengen. De laatste 
samenvattende vergelijking beschrijft dan de diffusie van de gehele technologie (zonder een 
onderscheid te maken tussen de verschillende generaties). 
 
In tegenstelling tot de modellen van Norton en Bass (1987) en Mahajan en Muller (1996), 
hielden de uitbreidingen van Jun en Park (1999) en Danaher, Hardie en Putsis (2001) ook 
nog eens rekening met het effect van marketingmix-variabelen bij de diffusiemodellering 
voor opeenvolgende generaties. Voor meer concrete informatie omtrent deze modellen 
verwijzen we naar het werk van deze auteurs, maar in verband met het model van Jun en 
Park (1999) wensen we er op toch op te wijzen dat het in veel meer situaties toepasbaar is 
dan de modellen van bijvoorbeeld Norton en Bass (1987) en Mahajan en Muller (1996). In 
tegenstelling tot deze laatsten, maakten Jun en Park immers een onderscheid tussen ‘Type I 
data’ (data die een onderscheid maken tussen ‘upgrade demand’ en ‘first-purchase demand’) 
en ‘Type II data’ (data waarbij een dergelijk onderscheid niet mogelijk is). Net zoals de 
modellen van Norton en Bass, en Mahajan en Muller, gaan vele modelleringen ‘de facto’ uit 
van ‘Type I data’ waarbij het onderscheid wel mogelijk is, en zijn die modellen dan ook enkel 
toepasselijk op dergelijke data (Jun, Park, 1999: 57). In praktijk echter, blijken heel wat data 
geen onderscheid toe te laten tussen diegenen die van een oudere naar een nieuwere 
generatie van een technologie overstappen (upgrade) en diegenen die voor een eerste keer 
een technologie aanschaffen (first-purchase). Daarom is het model van Jun en Park in meer 
situaties toepasbaar. 
 
Een andere uitbreiding die binnen het kader van de ICT-omgeving en de afgebakende 
doelstellingen zeker interessant is, zijn de modellen die ‘segmentation forecasting’ toelaten. 
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In tegenstelling tot de uitbreidingen en varianten op het Bass-model die voor ‘multi-
generatie-effecten’ gemaakt zijn, zijn hiertoe echter heel wat minder modellen ontwikkeld. 
Ondanks de vele forecastingmodellen vinden we nauwelijks modellen die ook expliciet het 
doel hebben de grootte van de adoptersegmenten te gaan voorspellen. Meestal gaat het om 
geaggregeerde voorspellingen van sales e.d. Toch zijn er uitbreidingen of varianten op het 
Bass-model ontwikkeld in functie van adoptersegmentaties (Weerahandi, Dalal, 1992: 40). 
Eerder (cf. supra 4.3.1.1.1.) haalden we reeds aan hoe het Bass-model als basis voor 
adoptersegmentatie wordt gebruikt; en ook het model van Mahajan, Muller en Srivastava 
(1990) is in dit verband zeker het vermelden waard. De uitbreiding van Mahajan, Muller en 
Srivastava (1990) was een poging om de theoretische perspectieven van zowel Rogers als 
Bass te integreren. Hierbij werden de cutoff criteria van Rogers gecombineerd met de 
econometrische vergelijkingen van Bass, om zo de grootte van de adoptersegmenten te 
berekenen in verschillende industrieën. Binnen elk van Rogers’ adoptercategorieën 
(innovators, early adopters, early majority, late majority, laggards) werd op basis van de Bass-
vergelijkingen de proportie ‘innovators’ en ‘imitators’ geschat. Deze ‘schuchtere’ 
uitbreidingen om ook segmentatie mogelijk te maken op basis van het Bass-model, blijven 
echter beperkt tot ‘ex post’-toepassingen. Niettegenstaande ze dicht in de buurt komen, 
volstaan ze echter niet voor ‘segmentation forecasting’. 
 

4.5.1.2.1.4.  Non-Bass diffusion models 

iet alle diffusiemodellen zijn echter op het Bass-model gebaseerd. Eerder in dit hoofdstuk 
wezen we reeds op ‘first purchase diffusion models’ die qua vorm van het Bass-model 

verschilden, en ook bij de meer uitgebreide econometrische modellen vallen interessante 
‘non-Bass diffusion’-modellen te onderscheiden. Zonder zich daarvoor op Bass te beroepen 
ontwikkelde Redmond (1991) bijvoorbeeld een diffusiemodel dat naast de impact van 
marketingmixvariabelen ook met de impact van netwerkexternaliteiten rekening hield: het 
‘Positive Feedback Market Share Model’.  
 
Bij de toelichting van deze externaliteiten (cf. supra) maakten we ook het onderscheid tussen 
directe (obv van zgn. ‘demand side user externalities’) en indirecte netwerkexternaliteiten. 
Deze laatste konden dan ontstaan door zogenaamde ‘supply side user externalities’ zoals het 
effect van schaalvoordelen; maar ook door indirecte netwerkeffecten die ontstaan door de 
contingente aard van ICT. De adoptie van bepaalde ICT-innovaties is in de huidige ICT-
omgeving immers sterk afhankelijk geworden van de adoptie van andere ICT-producten 
(Schoder, 2000: 183; Gupta, Jain, Sawhney, 1999: 396). De verkoop van software is sterk 
afhankelijk van de verkoop van hardware (bv. DVD’s en DVD-spelers). Onder meer Mahajan 
en Peterson (1978) en Bayus (1987) deden pogingen om met deze contingente aard van 
ICT-innovaties rekening te houden. Het diffusiemodel dat Bayus (1987) hiertoe ontwikkelde 
gaat uit van verschillende marktsegmenten, waarvan de consumenten zich zowel van de 
innovatie moeten bewustzijn alsook adoptie-intentie moeten hebben om tot de effectieve 
potentiële markt voor het contingente product te behoren. 

 

N 
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Figuur: A model structure for contingent products (Bayus, 1987: 244) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op basis van dit structureel model ontwikkelde Bayus (1987: 245-246) zijn diffusiemodel voor 
het prior-to-launch forecasten van de sales van contingente ICT-producten. Dit model bestaat 
uit een drietal formules: (1) de basisformule voor het voorspellen van het adoptiepotentieel 
(PM) of de grootte van de potentiële markt; en de daarop gebaseerde formules voor het 
voorspellen van de (2) ‘hardware sales’ (HCUM) en de (3) ‘software sales’ (SWARE). De 
basisformule (1) voor het markpotentieel is de volgende (Bayus, 1987: 245):  
 

)(*)(*)(*)()( tINTENTtAWAREtSEGtHHtPM jjjj =
 

Deze wordt voor ieder segment j apart berekend. PM staat hierbij voor de totale grootte van 
de potentiële markt op tijdstip t; HH voor het aantal huishoudens op tijdstip t, SEG voor de 
proportie die segment j uitmaakt van die totale populatie van huishoudens; AWARE voor de 
proportie van dat segment j dat zich bewust is van het bestaan van het product op tijdstip t 
(functie van beschikbaarheid, reclame, interpersoonlijke communicatie, ....); en INTENT voor 
de proportie van segment j dat zich niet alleen bewust is van de innovatie, maar ook een 
positieve adoptie-intentie heeft (functie van hardware en software prijs, van promotie, 
interpersoonlijke communicatie, ...) (Bayus, 1987: 245). In de meeste gevallen zijn de AWARE- 
en de INTENT-variabelen de ‘onbekenden’ die moeten geschat worden. Dit kan op basis van 
‘purchase intention surveys’, maar hardware-adoptie-intentiens kunnen ook geschat worden 
op basis van de methode die eerder door auteurs als Robinson en Lakhani (1975) en Dolan 
en Jeuland (1980) werd voorgesteld: ))(exp()( tbPRICEatINTENT −= (Bayus, 1987: 245). 
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De formule (2) voor het voorspellen van de ‘hardware sales’ is dan : 
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Waarbij HCUM de totale ‘hardware sales’ op tijdstip t zijn, N0 het aantal eerdere gebruikers 
(niet deel uitmakend van M), M de totale marktgrootte (PM+HCUM), en r de groeiparameter 
(Bayus, 1987: 246). De schatting gebeurt hier dus op basis van een drietal parameters: (a) het 
intiële sales-niveau, (b) de ‘product growth rate’ en de (c) marktgrootte. Het initiële ‘sales’-
niveau kan volgens de auteur geschat worden op basis van marktonderzoek, en de 
groeiparameter op basis van analogieën met gelijkaardige producten (Bayus, 1987: 246).  
 
De ‘software sales’ tenslotte worden dan berekend als een som van huidige en toekomstige 
aankoopstromen van software van nieuwe hardware-bezitters (Bayus, 1987: 246): 
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Waarbij SWARE de ‘software sales’ op tijdstip t weerspiegelt, HWARE de ‘hardware sales’ op 
tijdtip k aan segment j, en S(k) de ‘purchase rate’ van segment j, k tijdsperioden na aankoop 
van de hardware. 
 
In het artikel waarin Bayus (1987) deze methode voorstelt illustreert hij de toepassing van de 
methode met het maken van een forecast voor de Compact Disc markt. Hierbij werden de 
parameters geschat op basis van voorafgaand marktonderzoek voor de sector en werden de 
projecties van de parameters (aware, intent) voor toekomstige jaren geschat op basis van 
‘management opinions’ (Bayus, 1987: 247-248). 
 
Deze eerste pogingen om met de impact van netwerkexternaliteiten of de contingente aard 
van ICT rekening te houden, gaan volgens Gupta, Jain en Sawhney (1999: 400) echter teveel 
uit van een ‘one-way demand contingency’: de adoptie van het contingente product wordt 
teveel als een functie gezien van de cumulatieve verkoop van het primaire product, maar niet 
omgekeerd. Bayus (1987: 245) gaat bijvoorbeeld te eenzijdig uit van de veronderstelling dat 
de diffusie van CD-spelers de diffusie van CD-software beïnvloedt, maar veronderstelt 
omgekeerd geen impact van de beschikbaarheid van CD-software op de vraag naar CD-
spelers. Contingentie-diffusiemodellen zoals die van Peterson en Mahajan (1978) en Bayus 
(1987) hebben bovendien ook historische verkoopsdata nodig om te kunnen toegepast 
worden, en houden ook geen rekening met marketingmixeffecten (Gupta, Jain, Sawhney, 
1999: 400).  
 
Als een antwoord op deze kritiek op de oorspronkelijke diffusiemodellen, ontwikkelden 
Gupta, Jain en Sawhney (1999: 400) dan ook een eigen methode die beter rekenschap 
moest geven aan de impact van netwerkexternaliteiten (two-way demand contingency), ook 
prior-to-launch forecasts mogelijk maakt, en de impact van marketingvariabelen en 
marktheterogeniteit niet uit het oog verloor. Zij hanteerden hierbij het perspectief van de 
hardware of technologie-kant en gingen er van uit dat de hardware-kant de leiding nam in 
de markt, en de software-kant reageerde op de acties van de hardware-kant: 
 
 [ ] KkkYkXfkP ttt ,...,2,1;)(),()( ==  

 
Hierbij is Pt(k) de vraag naar product k op tijdstip t; is Xt(k) een vector die de verschillende 
niveaus van hardware-attributen (prijs, kwaliteit, performantie,…) voor product k weergeeft, 
en Yt(k) een vector die de verschillende niveaus van software-attributen voor product k 
weergeeft. K is de set van ‘competing whole products’ (Gupta, Jain, Sawhney, 1999: 401). 
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Een andere categorie van diffusiemodellen waarbinnen ook veel niet-Bass gebaseerde 
modellen te situeren zijn, is de categorie van ‘repeat purchase diffusion models’. Binnen de 
forecastingliteratuur bekleedt die wel een prominente plaats, maar in de context van 
forecasting en diffusiemodellering voor ‘durables’ als ICT-innovaties is die minder relevant. 
Het succes van de meeste ICT-innovaties is immers niet afhankelijk van herhaalaankopen. 

4.5.1.3. Evaluatie 

Tegenover de univariate extrapolatiemethodes staan de multivariate extrapolatiemethodes. 
Deze laatste resulteren in accuratere predicties dan de eerste, onderscheiden zich ook door 
hun ‘verklarend vermogen’, en zijn in functie van het opzetten van introductieplanning en 
marketingstrategieën daarom ook een stuk waardevoller. Binnen deze multivariate 
voorspellingsmethoden kan ook nog eens het onderscheid worden gemaakt tussen de 
gewone ‘data-driven’-modellen en de meer theoretisch onderbouwde modellen. In het licht 
van deze scriptie rond de diffusie van ICT-innovaties, is vooral deze laatste categorie van 
econometrische modellen relevant. Meer specifiek zelfs die econometrische modellen die op 
de diffusietheorie zijn geënt en ontwikkeld zijn voor het maken van voorspellingen voor 
zogenaamde ‘durables’: de ‘first-purchase diffusiemodellen’, waarvan het Bass-model veruit 
het voornaamste is. 
 
Deze laten niet alleen concretere forecasts van verkoopcijfers, diffusiepatronen, 
marktaandelen en de impact van marketingactiviteiten toe; maar lenen zich in sommige 
gevallen ook voor segmentatiedoeleinden (cf. supra 4.3.1.1.1.). Vooral de ‘uitgebreide’ 
modellen waarin ook marketingvariabelen zijn geïncorporeerd, kunnen zeker waardevol zijn 
in functie van de ontwikkeling van introductie- en marketingstrategieën voor ICT-innovaties. 
Dat maakt dat we in functie van deze scriptie vooral een aantal Bass-gebaseerde 
diffusiemodellen zoals die van Mahajan, Muller en Bass (1996); Danaher, Hardie en Putsis 
(2001); Krishnan, Bass en Kumar (2000) onthouden.  
 
Het nadeel van al deze methoden, en econometrische modellen en extrapolaties in het 
algemeen, is dat ze vooral retrospectieve, ‘ex post’ beschrijvende doeleinden dienen, en zich 
niet altijd even goed lenen voor (‘prior-to-launch’) voorspellende doeleinden (Schulzer, Meer, 
2001: 43). Kohli, Lehmann en Pae (1999: 134) hadden het dan ook over ‘backcasting’ in 
plaats van ‘forecasting’ wanneer ze het over het voornaamste doel van het Bass-model 
hadden: “As powerful a descriptive tool as the Bass model is, however, it is fairly unreliable as 
a predictor until several periods, typically years, of sales data are available. Put differently, the 
Bass model is excellent at backcasting but is unreliable on its own for forecasting early in the 
life cycle”. Het grote nadeel van deze methoden is dat ze zo’n lange tijdreeksen van 
adoptiedata nodig hebben, dat betrouwbare voorspellingen eigenlijk pas mogelijk zijn op 
een moment dat ze naar de praktijk toe nog maar weinig waarde meer hebben 
(Venkatesan, Kumar, 2002: 627-629; Talukdar, Sudhir, Ainslie, 2002: 98; Parker, 1994: 354; 
Mahajan, Muller, Bass, 1990: 9). Het is met andere woorden een ‘mes dat aan twee kanten 
snijdt’: enerzijds zijn voor accurate forecasts langere datatijdreeksen vereist, maar naarmate 
men langer wacht op die tijdreeksen daalt ook de waarde van de forecast. Om aan dat 
probleem tegemoet te komen zijn wel diverse methoden ontwikkeld om te gaan voorspellen 
op basis van ‘early sales data’, maar die resulteren niet in betrouwbare en consistente 
voorspellingen (Wright, Upritchard, Lewis, 1997: 15). Om prior-to-launch toch op deze 
methoden een beroep te kunnen doen, zijn ook diverse ‘alternatieven’, zoals 
schattingsprocedures op basis van analogieën of expertenopinies, ontwikkeld. Maar ook die 
leveren niet altijd even betrouwbare resultaten. 
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Ondanks de niet altijd even sterke voorspellende kwaliteit van deze modellen (Dekimpe, 
Parker, Sarvary, 1998: 106116; Parker, 1994: 357; Weerahandi, Dalal, 1992: 40) lijkt het ons 
voor ICT-forecasts toch waardevol van dergelijke prior-to-launch diffusiemodellen gebruik te 
maken. Maar dit mag niet de enige methode zijn die men voor die inzichtsverwerving en 
forecasts gebruikt. Ook Kohli, Lehmann en Pae (1999: 134) benadrukten dat deze 
diffusiemodellering wel nog steeds zijn waarde heeft, maar te weinig accuraat is om als 
enige methode te worden gebruikt. Concreet houdt dit voor de ICT-forecasts in dat de prior-
to-launch diffusiemodellering, in combinatie met andere forecasts moet gebeuren. Dat 
kunnen post-launch forecasts zijn op basis van deze diffusiemodellen, maar ook forecasts op 
basis van andere types van methoden zoals intentie-gebaseerde forecasts, etc ... Volgens 
Armstrong en Brodie (1999: 101) kunnen ‘intention surveys’ zelfs zeer nuttig zijn om 
extrapolatieforecasts verder te verfijnen. 
 
Maar in functie van de nood waar we binnen deze scriptie van uitgaan, moeten we toch 
vaststellen dat extrapolatiemethoden en econometrische modellen niet volstaan. Ze dienen 
vooral ‘ex post’ beschrijvende doeleinden, en lenen zich nauwelijks voor prior-to-launch 
segmentation forecasting. Los daarvan, blijkt ook de ‘complexiteit’ van deze modellering 
heel wat mensen in de praktijk er van te weerhouden deze te gebruiken (Kahn, 2002: 134). 
 

 

                                                      
116 Specifiek voor deze ICT-sector, vonden Dekimpe, Parker en Sarvary (1998: 106) in een onderzoek naar forecasts 
op basis van 57 verschillende internationele telecommunicatie-datareeksen, bijvoorbeeld dat 95% in 
onwaarschijnlijke (verkeerde tekens, niet-significant, negatief marktpotentieel in 12 van de 57 landen, …) 
schattingen resulteerde. In gevallen waarbij de schatting van de parameters dan wel ‘plausibel’ leek, ontbrak het 
dan weer aan ‘face validity’: daar waar het lange termijnpotentieel voor de Verenigde Staten inzake mobiele 
telefonie slechts 14 miljoen bedroeg, was dat voor Marokko bijvoorbeeld maar liefst 217 miljoen (dat is 7x de 
populatie van Marokko !!). 
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4.5.2.  Intentie-gebaseerde forecast-methodes 

 
n tegenstelling tot de categorie van extrapolatiemethodes en diffusiemodellen, leent deze 
categorie van ‘intentie-gebaseerde forecasts’ zich wel perfect voor prior-to-launch 

onderzoek. Onder meer omwille van het fundamentele verschil in ‘input’ behandelen we 
intentie-gebaseerde methodes wel als een aparte categorie van pre-diffusie-forecasting naast 
de testmarkten: deze laatste baseren zich immers op ‘what people do’, terwijl intentie-
gebaseerde forecasts gestoeld zijn op ‘what people say’ (Kotler, 2002: 152). Met ‘what people 
say’ gaat het dan om de (adoptie)-intenties die de respondenten ten aanzien van de 
innovatie te kennen geven, op basis waarvan een inschatting van het adoptiepotentieel kan 
worden gemaakt. In de meeste gevallen worden deze intenties verzameld op basis van 
survey-onderzoek of ‘intention surveys’.  
 
Sommigen hebben het in dit verband ook over ‘choice models’ (Madden, Simpson, 1996: 
253; Weerahandi, Dalal, 1992: 40). In tegenstelling tot de meeste andere forecastmethoden 
gaat het dan niet altijd om ‘single product models’ die voor één enkel concept, of één 
combinatie van features en omstandigheden, naar adoptie-intentie en –potentieel peilen 
(Yun et al., 2002: 562). Dikwijls gaat het om modellen waarin de intentie voor (of keuze 
tussen) meerdere concepten of varianten van één concept (variërend op features, prijs, 
design, ...) gemeten wordt, of waarin naar de intentie (keuze) gepeild wordt onder 
verschillende omstandigheden (verschillend productaanbod, of verschillend in termen van 
determinanten). We denken dan vooral aan de methode van conjuncte analyse (cf. infra). 
Choice models maken hun voorspelling ook niet meteen op basis van een extrapolatie op het 
geaggregeerde niveau, maar doen dat ‘bottom up’. Op basis van het keuzegedrag en de 
intenties van individuen in bepaalde (hypothetische) marktsituaties, worden 
veralgemeningen voor de globale markt gemaakt (Carey, Elton, 1996: 41), en tracht men de 
‘black box’ van consumentengedrag en –beslissingen zo goed mogelijk te reconstrueren 
(McFadden, 1986: 275).  
 
In onderstaande figuur zien we een uitwerking van die ‘black box’. Op de latente en 
manifeste variabelen en hun onderlinge relatie gaan we hier niet verder in; maar –net zoals 
we dat ook bij de sociaalpsychologische determinantenliteratuur konden vaststellen- 
illustreert het wel de centraliteit van van de (adoptie-)intentie in deze ‘black box’ als finale en 
enige determinerende variabele voor het effectieve (adoptie)gedrag. Intentie-gebaseerd 
onderzoek wordt daarom als een zeer waardevol instrument beschouwd voor mensen die 
deze black box in kaart wensen te brengen. Armstrong en Brodie (1999: 99) concretiseren 
deze waarde bijvoorbeeld voor het maken en inschatten van de zogenaamde ‘decision 
makers’ actions’ of de te ondernemen acties in introductie- en marketingstrategieën.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
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Figuur: Path diagram for the customer decision process (McFadden, 1986: 276) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.2.1.  Intenties en ‘intention surveys’ 

n de meeste gevallen gaat het met deze ‘intentie-gebaseerde forecast-methodes’ om de 
zogenaamde ‘buyer intention surveys’, al dan niet gecombineerd met expliciete 

keuzemethodes als ‘conjoint analysis’. Op basis van beschrijvingen van de innovatie en 
hypothetische aankoopsituaties, wordt naar de adoptie-intentie voor een specifieke innovatie 
gepeild. Op basis van de vraag of men van plan is de innovatie aan te schaffen, worden dan 
veralgemenende voorspellingen gemaakt (McBurney, Parsons, Green, 2002: 239). Intentie-
surveys worden vooral prior-to-launch gebruikt, en als alternatief in situaties waarin geen 
extrapoleerbare ‘sales data’ of tijdreeksen beschikbaar zijn van informatie omtrent ‘what 
people have done’ (Armstrong, Brodie, 1999: 94). 
 
Deze categorie van forecasting kende zijn opgang vooral met de opkomst van de 
sociaalpsychologische consumentengedragliteratuur waarin intenties als proxy voor gedrag 
naar voor werden geschoven, en waardoor men er van overtuigd raakte dat ‘intention is the 
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most proximal influence on behavior and mediates the effect of other determinants on 
behavior’ (Venkatesh, Brown, 2001: 76). Ter ondersteuning van de betrouwbaarheid van 
adoptie-intenties als predictor van effectief adoptiegedrag kunnen vele studies worden 
aangehaald (Morris, Venkatesh, 2000; Venkatesh, Morris, Ackerman, 2000; Armstrong, 
Morwitz, Kumar, 2000: 384-385; Ozer, 1999: 84; Taylor,Todd, 1995; Midgley, Dowling, 1993: 
614; Morwitz, Schmittlein, 1992: 393; Davis, Bagozzi, Warshaw, 1989: 997; Ajzen, 1985, 
1991; Ajzen, Fishbein, 1980). Volgens Midgley en Dowling (1993: 614) zijn 
intentiegebaseerde voorspellingen vooral betrouwbaar voor de meer innovatieve 
segmenten, maar al een stuk minder voor de minder innovatieve segmenten. Voor een ‘prior-
to-launch segmentation forecast’ betekent dit dat vooral de forecasts van de intenties van 
innovators en early adopters betrouwbaar zijn, maar dat die betrouwbaarheid snel 
vermindert naarmate de voorspellingen een latere periode of latere segmenten in het 
diffusieproces beslaan. Uit deze afnemende betrouwbaarheid valt ook een noodzaak aan 
meerdere meetmomenten af te leiden. Eenmaal de innovators en early adopters 
geadopteerd hebben, dringt zich een tweede forecast (T1) op om te zien of de op T0 
voorspelde early majority en late majority wel degelijk nog steeds early majority en late 
majority zijn. 
 
Meestal wordt naar de intentie gepeild aan de hand van directe en eenvoudige binare 
vragen (ja/neen) (bv. Denkt u in de loop van de komende zes maanden product X aan te 
schaffen?) of aan de hand van één vraag of één ‘direct intention question’ (Armstrong, 
Morwitz, Kumar, 2000: 383; McBurney, Parsons, Green, 2002: 239). In de eerder aangehaalde 
onderzoeken van Taylor en Todd (1995) naar de adoptie-intentie voor de VCR-Plus; of van 
Chen, Gillenson en Cherrel (2002: 716-717) naar de adoptie-intentie voor ‘virtual stores’ deed 
men dat bijvoorbeeld aan de hand van de vraag/stelling ‘I intend to buy a ...’; in beide 
onderzoeken te beantwoorden op een binaire manier (ja/neen). In andere onderzoeken 
gebeurde die intentiepeiling eveneens aan de hand van één vraag, maar met meerdere 
antwoordcategorieën: 4 categorieën in onderzoek naar interactief koopgedrag (Eastlick, 
Lotz, 1999: 214); vijf categorieën in onderzoek naar gsm-adoptie (Wei, 2001: 707); 6 
categorieën in onderzoek naar ‘cable television shopping’ en ‘internet shopping’ (Li, 2004: 
182); of zelfs 10 categorieën voor die ene intentievraag in het onderzoek van Atkin et al. 
(2003: 166) naar het adoptiepotentieel voor digitale televisie (How eager are you to get 
DTV?). De populairste onder deze meerpuntenschalen blijft wellicht de volgende 
vijfpuntenschaal (Jamieson, Bass, 1993: 336): 
  
1. Definitely will not buy 
2. Probably will not buy 
3. Might/might not buy 
4. Probably will buy 
5. Definitely will buy 

 
Slechts zelden gebeurt die adoptie-intentiepeiling aan de hand van meerdere vragen. Een 
zeldzaam onderzoek waarin men dat wel deed, is dat van Plouffe, Vandenbosch en Hulland 
(2001: 79-80). Vier vragen meer specifiek, om te peilen naar de adoptie-intentie voor een 
elektronisch betaalsysteem. De formulering maakt duidelijk dat aan de bevraging een ‘trial’-
periode vooraf ging: 
 
1. Once the trial period is over, I will be interested in continuing to use ……… 
2. Once the trial period is over, I will arrange to become a permanent ………user as soon as 

possible 
3. Once the trial period is over, I won’t see much need to continue to use ……… 
4. Once the trial period is over, I will recommend that my friends get a ………for ……… 

 
Meestal wordt dus slechts op basis van één vraag naar intenties gepeild. In het geval van 
meerdere intentievragen blijft de analyse meestal beperkt tot een aparte analyse van elk van 
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die vragen. Ongeacht het aantal vragen op basis waarvan de intentiepeiling gebeurt, is het 
wel zo dat de antwoorden op intentievragen nooit als 100% betrouwbaar kunnen worden 
beschouwd (als voorspeller van effectief gedrag). Intentiemetingen zijn doorgaans 
overschattingen. Het is immers snel gezegd dat men denkt iets te adopteren; en omwille van 
diverse redenen (adoptiedrempels, ‘experimental constraints’ (cf. black box), …) zullen er ook 
mensen met een hoge intentie zijn die toch niet zo snel tot adoptie overgaan; of omgekeerd.  
 
Om de intentiegebaseerde inschattingen van het adoptiepotentieel accurater te maken is het 
daarom beter dat de intentie-bevraging op zijn minst op basis van meerdere vragen gebeurt 
(ipv één), of dat er bepaalde regels gebruikt worden om die aanvankelijk geuitte intentie 
naar een betrouwbaarder niveau te ‘calibreren’. Urban en Hauser (1980: 281) wezen in de 
jaren ’80 bijvoorbeeld reeds op het gebruik van vuistregeltjes zoals onder meer Gruber 
(1970) die voorstelde: bij vijfpuntenschalen (1: zeker aanschaffen; 5: zeker niet aanschaffen) 
zou 75.5% van de ‘definites’ (score 1 op de vijfpuntenschaal) effectief tot adoptie overgaan; 
zou 31.4% van de ‘probables’ (2) tot adoptie overgaan, en 26.8% van de ‘mights’ (3). 
Crawford en Di Benedetto (2000: 226) hanteren een ‘calibratie-rekenregel’ waarbij 80% van 
diegenen die te kennen geven ‘zeker te zullen adopteren’ effectief tot adoptie overgaan, 
tegenover slechts 33% van diegenen die mogelijks (‘probably’) tot adoptie denken over te 
gaan. Morwitz en Schmittlein (1ten992: 394) en Jamieson en Bass (1989: 337) op hun beurt; 
hebben het in dit verband over de ‘weighted box’-methode of ‘weighing schemes’. Daarbij 
wordt aan elk van de vijf antwoordcategorieën een gewicht toegekend dat de kans 
weerspiegelt om effectief tot adoptie over te gaan. Van diegenen die ‘definitely will buy’ 
antwoorden wordt bijvoorbeeld verondersteld dat zij zeker tot adoptie over gaan. Zij krijgen 
dan een gewicht van 1.00 mee. Een mogelijk gewichtenschema dat voor de antwoorden 1 
tot en met 5 zou kunnen worden gehanteerd, zou bv 1.00/0.75/0.50/0.25/0.00 kunnen zijn 
(Jamieson, Bass, 1989: 337). Deze manier leent zich echter niet zozeer voor ‘purchase 
intention’-gebaseerde segmentatie, maar veeleer om een algemeen adoptiepotentieel te 

bepalen. Dit gebeurt dan aan de hand van de volgende formule:   ∑
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Probleem met deze ‘vuistregeltjes’ is hun diversiteit (Jamieson, Bass, 1989: 338) en hun 
gebrek aan consistentie en accuraatheid. Zeker wanneer die op één enkele intentievraag 
worden gebaseerd. Een calibratie van intenties op basis van meerdere vragen verdient dan 
ook de voorkeur volgens ons. Ook Armstrong, Morwitz en Kumar (2000: 385) stelden dat de 
intentiemeting in ‘intention based surveys’ beter wat ruimer geoperationaliseerd wordt dan 
die ene klassieke directe, en doorgaans binaire intentievraag. Day et al. (1991) toonden 
bijvoorbeeld aan dat het toch al ‘oudere’ meetinstrument van Juster (1966) betere predicties 
leverde dan heel wat andere ‘enger gedefinieerde’ schalen. Dit meetinstrument van Juster 
omvatte dan nog maar 2 meerpuntsschalen: een ’11-point purchase probability scale’ en een 
‘5-point likelihood of purchase scale’. Naast een ontvouwing van de intentie-peiling in 
meerdere vragen, pleiten ze ook voor ‘ruimere’ intentie-schalen in termen van het aantal 
punten op de schalen: ‘purchase probability scales and scales with more scale-points have 
greater validity and reliability’ (Armstrong, Morwitz, Kumar, 2000: 394). We wensen daar wel 
de opmerking bij te maken dat het ongetwijfeld zo zal zijn dat een meerpuntenschaal een 
betere discriminatie tussen groepen toelaat dan een binaire intentievraag, maar teveel 
schaalpunten is ook niet goed. Onder meer Cronbach (1950: 22) gaf in 1950 reeds aan dat 
een toename in het aantal schaalpunten misschien wel tot een vermindering van de random 
meetfouten leidt, maar wees er tegelijk ook op dat met de toename van schaalpunten of 
antwoordmogelijkheden, ook de systematische fout omhoog gaat. Haley en Case (1979: 29) 
toonden zelfs aan dat een vijfpunts-intentieschaal beter discrimineert dan de adoptie-intentie 
gemeten op basis van 11-puntenschalen.  
 
Omdat er echter nauwelijks onderzoek bestond dat de kwaliteit van ‘intention-based 
forecasts’ vergeleek met de traditionele extrapolatieforecasts, ondernamen Armstrong, 
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Morwitz en Kumar in 2000 een studie waarbij zij die vergelijking maakten op basis van vier 
totaal verschillende datasets (een uit de Franse automobielsector, twee uit de Amerikaanse 
autosector, maar (!) ook een vierde Amerikaanse dataset uit de ‘wireless communication 
services’-sector). In elk van deze vier cases bleken de ‘intention-based forecasting methods’ 
accuratere forecasts te geven dan de ‘traditionele’ extrapolaties op basis van historische 
tijdreeksen van verkoopcijfers (Armstrong, Morwitz, Kumar, 2000: 383). Deze bevindingen 
staan echter wel in contrast tot eerdere bevindingen van Lee, Elango en Schnaars (1997: 
127) die vonden dat tijdreeksextrapolaties in minstens even goede, of zelfs betere 
voorspellingen resulteerden dan intentie-gebaseerde methoden. Verwijzend naar de grotere 
betrouwbaarheid en validiteit van intentie-schalen met meerdere meetpunten (cf. supra), is 
dit verschil volgens Armstrong, Morwitz en Kumar (2000: 393-394) waarschijnlijk te wijten 
aan het feit dat de ‘purchase-intention’-meting niet breed genoeg gebeurde. De intentie-
schaal was bij Lee, Elango en Schnaars immers slechs een driepuntenschaal (‘Yes’, ‘No’, 
‘Maybe’). In de studie rond de draadloze communicatiediensten werd de adoptie-intentie 
gemeten op basis van een vijfpuntenschaal. Voor de vraag ‘How likely are you to subscribe 
to wireless service in the next X months?’ kon men antwoorden op een vijfpuntenschaal 
(‘definitely’, ‘probably’, ‘might’, ‘probably not’ ‘definitely not’).  
 
Ondanks de empirische ondersteuning voor de betrouwbaarheid van intenties als proxy of 
predictiecriterium voor effectief gedrag, is de kritiek op de betrouwbaarheid van 
intentie(survey)-gebaseerde forecasts steeds blijven bestaan (Bennet, Kottasz, 2001; 
Bemmaor, 1999): ‘individual-level discrepancies do not often resolve at the aggregate level, 
which results in a bias (difference) between overall mean stated purchase intent (or 
proportion of intenders) and subsequent proportion of buyers’ (Bemmaor, 1995: 176). Eerder 
wezen we reeds op het gebruik van ‘vuistregeltjes’ of meerdere intentievragen om 
intentiegebaseerde forecasts van effectief gedrag betrouwbaarder te maken; maar in deze 
kritiek op de betrouwbaarheid van adoptie-intenties, wees Bemmaor (1995) ook op het 
interessante onderscheid met adoptiewaarschijnlijkheden. Hij verwees bijvoorbeeld naar 
onderzoek van Juster (1966) dat aantoonde dat er onder diegenen die in de ‘purchase 
intention survey’ ‘0’ antwoordden en dus als non-adopter werden beschouwd, heel wat 
mensen bleken te zitten met een ‘purchase probability’ groter dan 0 (Ibid.: 660). De grote 
kritiek van Juster (1966: 658) op ‘purchase intention surveys’ (in hun binaire vorm) is dat ze 
geen rekening houden met het feit dat de groep die zij als non-adopters beschouwen (neen-
antwoorders) na verloop van tijd eventueel toch tot adoptie overgaat. Juster (1966) is dus 
een ‘disbeliever’ wanneer het op ‘purchase intention surveys’ in hun binaire vorm aan komt, 
maar een ‘believer’ inzake ‘purchase probability surveys’. Juster (1966: 358) toont zelfs aan 
dat ‘purchase probability surveys’ 2x zoveel van de variantie van de effectieve adoptiecijfers 
verklaren dan ‘purchase intention surveys’, en bijgevolg een veel accurater 
forecastinstrument zijn. De les die we hieruit trekken is dat er voorzichtiger moet worden 
omgesprongen met de beschouwing van ‘adoptie-intentie’ als proxy of predictor van effectief 
adoptiegedrag. In plaats van uit te gaan van een rechtstreekse en directe relatie tussen 
intentie en (binair) adoptiegedrag (in termen van wel of niet adopteren); is het wellicht beter 
van een indirecte relatie uit te gaan. In plaats van de relatie ‘intentie → gedrag’; wordt beter 
uitgegaan van de relatie ‘intentie → adoptiewaarschijnlijkheid → adoptiegedrag’. Op die 
manier hoeft op de intentie niet meer meteen in een predictie van ofwel adoptie ofwel non-
adoptie te resulteren, maar wordt er beter rekening gehouden met het feit dat de relatie 
intentie-gedrag ook door verschillende andere determinanten (macro, meso, 
microdeterminanten) gemedieerd wordt117.  
                                                      
117 Eén van de weinige werken rond intentiegebaseerde forecasting waarin we deze idee van een ‘indirecte 
relatie’ terugvonden, was het werk van Morrisson (1979). Spijtig genoeg betrof het een model dat enkel post-
launch toepasbaar was. In 1979 reeds ontwikkelde Morrisson een driestaps-model dat bij ‘intent measurement’ 
rekening hield met random en systematische fouten, alsook met veranderingen in de intenties over de tijd heen. 
In een eerste stap werden de aangegeven intenties in een ‘ware intentie’ getransformeerd aan de hand van een 
regressie naar het gemiddelde (hoge intenties wat afgezwakt, en lage intenties wat verhoogd). In een tweede 
stap werden deze ‘ware intenties’ in schattingen van ‘undadjusted purchase probabilities’ omgezet om ook 
rekening te houden met mensen die omwille van omstandigheden toch adopteren of net niet adopteren. In de 
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Veel van de kritiek op de betrouwbaarheid van prior-to-launch ‘intention surveys’ heeft ook 
te maken met de moeilijke familiarisatie op dat moment en het beperkte 
inbeeldingsvermogen van de consument/respondent. Onder meer Lynn, Schnaars en Skov 
(1999: 569-570) wijzen er op dat ‘intention surveys’ in high-tech sectoren als die van de ICT 
vaak een minder gebruik kennen omwille van de overtuiging dat consumenten niet in staat 
zijn hun behoeften en intenties op een adequate manier te articuleren of kenbaar te maken 
als het over technologische ICT-innovaties gaat waar ze weinig of geen ervaring mee 
hebben. In heel wat gevallen worden ‘prior-to-launch intention surveys’ niet geschikt geacht 
omdat men consumenten niet ten volle in staat acht de nog te introduceren technologie en 
zijn features te begrijpen. Omdat de technologie nog niet op de markt is, en de consument 
nog niet vertrouwd is met de technologie, zijn de meesten van mening dat de 
surveymethode en consumentenonderzoek in het algemeen daar niet voor geschikt zijn 
(Bennett, Kottasz, 2001: 311; Lynn, Schnaars,Skov, 1999: 570, Klopfenstein, 1989: 31). Deze 
kritiek is uiteraard terecht, maar kan grotendeels ondervangen worden door een goede 
familiarisatie van de respondent met de innovatie. ‘Intention surveys’ zijn in principe perfect 
toepasbaar, zolang de respondenten maar in voldoende mate met de innovatie kunnen 
worden gefamiliariseerd (Ozer, 1999: 79; 84). Dit kan op verschillende manieren gebeuren: 
prototypes, visuele hulpmiddelen, laboratoriumtests, …, maar ook korte beschrijvingen 
kunnen vaak al voldoende zijn (Armstrong, Brodie, 1999: 104). Het spreekt voor zich dat de 
betrouwbaarheid stijgt, naarmate men de innovatie meer concreet en ‘tangible’ kan maken 
voor de respondent. In ideale omstandigheden is deze laatste in staat om de innovatie 
effectief ook uit te proberen. 
 
Mits het gebruik van meerdere intentievragen, de juiste calibratie-rekenregels en de 
assumptie van een indirecte relatie (in plaats van de traditioneel veronderstelde directe 
relatie) tussen intentie en gedrag, kunnen ‘intention surveys’ ook naar onze mening zeker 
nog een waardevolle bron van (prior-to-launch) forecasting zijn. Zeker wanneer het 
forecastobjectief tot de korte termijn (of een voorspelling voor de meer innovatievere 
innovator en early adopter segmenten) beperkt blijft, en de tijdspanne tussen dit prior-to-
launch onderzoek en de effectieve introductie en adoptie kort kan worden gehouden, is 
deze intentie-gebaseerde forecasting zeker betrouwbaar (Ozer, 1999: 79; Midgley, Dowling, 
1993: 614; Morwitz, Schmittlein, 1992: 391). Vlak voor de launch is dus het ideale moment 
voor ‘intention surveys’. Daarbovenop hebben ‘intention surveys’ ook nog eens het voordeel 
relatief goedkoop en makkelijk interpreteerbaar te zijn (Armstrong, Morwitz, Kumar, 2000: 
384).  

4.5.2.2.  Conjoint Analysis 

CT-innovaties zijn geen unidimensioneel gegeven. Ze bestaan uit verschillende dimensies 
zoals prijs, design, kleur, opslagcapaciteit, ... en hebben verschillende applicatie- of 

toepassingsdomeinen. In deel 2 omschreven we de hedendaagse ICT-innovaties daarom nog 
als ‘multi-featured’ of ‘multi-attributed’. Ook de adoptie-intentie of attitude ten aanzien van 
die innovaties wordt bepaald op basis van al die verschillende dimensies. De ene dimensie zal 
daarbij al doorslaggevender zijn dan de andere; en adoptie-intenties kunnen variëren 
naargelang er binnen één of meerdere van die dimensies veranderingen optreden. Door 
naar de respondent zijn adoptie-intentie te peilen voor verschillende productconcepten die 
een variatie zijn van verschillende factoren/dimensies, kan worden bepaald wat de impact is 
van elk van die factoren op de adoptie-intentie. De manier waarop men deze impact 
achterhaald noemt men ‘conjoint analysis’ of conjuncte analyse; een soort van ‘keuze-

                                                                                                                                                                      
derde stap tenslotte werden deze in ‘purchase probabilities’ of adoptiewaarschijnlijkheden omgezet (Morrison, 
1979: 66). Nadeel van deze methode van Morrison is dat ze niet prior-to-launch te gebruiken valt. Morrison’s 
mathematische model was in eerste instantie immers beschrijvend van aard, en had een tijdreeks van 
verkoopcijfers nodig om een schatting of voorspelling te kunnen maken. Meer specifiek zelfs een tijdreeks van 
‘conversion rates’ (proportie adopters binnen ieder ‘purchase intent level’ (Bemmaor, 1995: 177)).  

I 
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experimenten’ waarbij de intenties geregresseerd worden tegen elk van de factoren 
(Armstrong, Brodie, 1999: 94-95; Fildes, Kumar, 2002: 500; Madden, Simpson, 1996: 253), en 
waarbij een decompositie van de adoptie-intentie mogelijk is naar de verschillende features 
en niveaus van die features (Lilien, Rangaswamy, 1999: 65, Wittink, Bergestuen, 2001: 3). 
Kotler (2003: 361) heeft het over ‘a method for deriving the utility values that consumers 
attach to varying levels of product attributes’. Sommigen hebben het ook over ‘multi-attribute 
models’ (Ozer, 1999: 79; Mahajan, Wind, 1988), ‘a method to quantify how individuals 
confront trade-offs when they choose between multidimensional alternatives’ (Wittink, 
Bergestuen, 2001: 1) of ‘buyer trade-offs’ voor ‘multiattributed products’ (Green, Srinivasan, 
1990: 3). Prior-to-launch wordt conjuncte analyse vooral gebruikt in de fase van ‘concept 
testing’ (Mahajan, Wind, 1998: 351). Op basis van dergelijke conjuncte analyse kan dan 
beslist worden om de ganse markt met één product te benaderen, of om verschillende 
segmenten met verschillende variaties van de innovatie te benaderen. Conjuncte analyse laat 
toe een gefundeerde keuze te maken tussen de alternatieve (te ontwikkelen) designs; en 
geeft ook concrete input voor de definitieve productontwikkeling. 
 
‘Conjoint analysis’ is dus vooral bedoeld om tot een goede positionering te komen en de 
innovatie op de goede manier op de markt te brengen. We hebben het dan wel over een 
positionering in termen van productkarakteristieken, in plaats van een positionering in 
termen van te communiceren argumenten. Als men op basis van onderzoek bijvoorbeeld 
concludeert dat de eHUB in de US vooral als een hoge capaciteits-box en rond het TV/video-
thema moet worden gepositioneerd, moet men ook nog uitmaken met welke fysieke 
karakteristieken men deze positionering gaat waar maken (Urban, Hauser, 1980: 248; 251; 
Urban, Hauser, Dholakia, 1987: 129): 250, 350 of 500 MB Hard Disk?, met of zonder memory 
card?, met DVDR of zonder?, met VOD? En tegen welke prijs?, met streaming van enkel DVD 
of ook self-recorded content? Om op dergelijke vragen een antwoord te bekomen is 
conjuncte analyse een ideale oplossing. 
 
‘Conjoint analysis’ gebeurt doorgaans aan de hand van (begeleide) surveys waarin de 
respondent X verschillende ‘product offerings’ moet beoordelen (en adoptie-intentie voor te 
kennen geven), en waarbij elk van die ‘offerings’ verschilt in de samenstelling van features. 
Aangezien de respondent zo ‘gedwongen’ wordt een afweging te maken tussen 
verschillende features, wordt deze methode ‘conjoint analysis’ genoemd: ‘consumers 
consider the product features jointly’. Meestal gebeurt dit door de respondenten een set 
kaarten voor te leggen met een gedetailleerde beschrijving van de verschillende concepten. 
Door de respondenten dan een paarsgewijze afweging van hypothetische 
productaanbiedingen te laten maken, kan een ranking van de verschillende concepten 
worden bekomen (McBurney, Parsons, Green, 2002: 238). In een onderzoek naar de manier 
waarop NBVT (Narrow Band Video Telephone) zich moest gaan positioneren in termen van 
van zijn fysische features waren dat bijvoorbeeld 24 fiches of conceptbeschrijvingen op basis 
van vier features (beeldresolutie, verminderen van transmissietijd?, toegankelijkheid, moest 
hard copy mogelijk zijn? , ….) (Urban, Hauser, 1980: 249).  
 

 Resolution 
(k=1) 

Accessibility 
(k=2) 

Hard Copy 
(k=3) 

Transmission time 
(k=4) 

Level 1 (l=1) Equal to home TV 30 minutes notice None available 30 seconds 

Level 2 (l=2) 4x home TV Every office has 
one 

Hard copy 
available 20 seconds 

Level 3 (l=3)    10 seconds 
 
Op basis van een niet-lineair model maakt conjuncte analyse dan een mathematische 
samenvatting van de keuzes van de respondenten en de rangschikking van concepten 
(Urban, Hauser, 1980: 250). Op basis van de voorkeuren bij de paarsgewijs (of keuze uit meer 
dan 2 alternatieven) voorgelegde concepten wordt tot een ranking gekomen van alle 
voorgelegde concepten (Rim is de rang die individu i geeft aan product m (in dit voorbeeld 1 
tot 24)). Als het meest geprefereerde concept in deze ranking de hoogste score (rang) krijgt 



Diffusie van ICT-innovaties : accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 
 

 
Deel 4 : Inzicht via segmentatie en forecasting 

204 

in de afhankelijke variabele Rim,  en de laagste rang 1 aan het minst geprefereerde concept 
wordt toegewezen, dan kan een niet-lineaire regressievergelijking worden opgezet om te 
achterhalen welke ‘utility functions’ het meest bepalend zijn voor de ‘preference’-
rangschikkingen (Urban, Hauser, 1980: 250). In het NBVT-voorbeeld bijvoorbeeld:  
 
 )()()()( 432 ontimetransmissiuhardcopyuityaccessibiluresolutionuR iiiilim +++=  

 
Door dummy-variabelen of indicator-variabelen te creëren kan van deze niet-lineaire 
regressie een lineaire regressiefunctie gemaakt worden. De variabele dmkl vertelt ons dan of 
productconcept m feature k heeft op level l. Voor een productconcept waarbij de resolutie 
gelijk is aan de home TV, waarbij ieder kantoor een NBTV heeft, waarbij hard copy ‘available’ 
is en de transmissietijd 10 seconden bedraagt, staan de variabelen d111,  d122, d132 en d143 op 1 
en alle andere variabelen op 0. Als de variabele vikl daarbij nog eens de waardering van 
individu i is van de inclusie van attribuut k op level l, dan: 
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L is hierbij het aantal mogelijke niveaus voor feature k. Aangezien dmkl per variabele slechts 
voor 1 van de niveaus op 1 kan staan, komt de uik in deze vergelijking eenvoudigweg gelijk 
te staan aan de corresponderende ‘utility’ voor het niveau of level van feature k voor dat 
product m. Dit brengt ons bij de volgende ‘conjoint estimation equation’: 
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Dit is een linear model dat een sommatie is over alle features heen en waarbij de ‘part-
worths’/gewichten (vikl) bepaald kunnen worden op basis van variantie-analyse, regressie, of 
lineaire programmering (Urban, Hauser, 1980: 251). 
 
Voor het ‘mathematische’ achter deze conjuncte analyse en het schatten van de ‘utility 
functions’ achter de verschillende attribuutniveaus bestaan ondertussen zeer 
gebruiksvriendelijke softwarepakketten (Kotler, 2003: 361), waardoor we het niet nodig 
achten dieper op deze berekening van ‘part worths’ en ‘utility functions’ in te gaan. Om 
echter goed te begrijpen hoe conjuncte analyse in zijn werk gaat, is een toelichting van de 
‘conjoint analysis’-redenering aan de hand van een eenvoudig voorbeeld wellicht geen 
overbodige luxe. Laten we het eenvoudige hypothetische voorbeeld van een DTV-aanbieder 
nemen. Voor de introductie van zijn set-top-box vraagt die zich af of die al dan niet een PVR 
moet bevatten (ja/neen), en aan welke prijs hij die het beste introduceert (€100, €200 of 
€300). Andere productkarakteristieken laten we buiten beschouwen; wat ons de beperkte 
set van 6 productconcepten oplevert. Na familiarisatie van de respondenten met de STB- en 
PVR-concepten en de verschillende prijsniveaus; wordt de respondent dan ‘paren van 
concepten’ voorgelegd, en telkens gevraagd een voorkeur te uiten. Een eerste paar zou 
bijvoorbeeld het volgende kunnen zijn: 
 
 A Set-top-box met PVR aan €200 
 B Set-top-box zonder PVR aan €100 
 
Door de keuze voor A te maken, zou de respondent dan aangeven minstens €100 extra te 
willen betalen voor een STB met PVR.  In combinatie met de geuitte voorkeuren voor de 
andere paarsgewijze conceptkeuzes, kan dan tot de volgende ranking van de zes mogelijke 
combinaties gekomen worden 
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Hypothetische concepten Ranking 
STB+PVR aan €100 1 
STB+PVR aan €200 2 

STB aan €100 3 
STB+PVR aan €300 4 

STB aan €200 5 
STB aan €300 6 

 
Deze ranking leert dan dat de respondent tussen €100 à €200 meer wil betalen voor een set-
top-box met PVR. Dit betreft uiteraard een zeer rudimentair voorbeeld. In combinatie met 
bijkomende attributen en alternatieven kan deze willingness-to-pay beter gespecifieerd 
worden. Naast deze ordinale ranking-manier wordt conjuncte analyse in veel gevallen ook 
op een hoger meetniveau gemeten op basis van schaalmethodes (Wittink, Bergestuen, 2001: 
3).  Toegepast op ons DTV-voorbeeld kan bijvoorbeeld gevraagd worden de voorkeur in de 
‘paren van concepten’ op basis van tienpuntenschalen te uiten. Voor één respondent kan dat 
dan bijvoorbeeld in de volgende beoordeling resulteren:  
 

 Prijs  
 €100 €200 €300 Gem. 

Met PVR 10 8 5 7.7 
Zonder PVR 7 4 1 4.0 

Gem. 8.5 6.0 3.0 5.85 
 
Consistent met de ranking stellen we dan bijvoorbeeld vast dat de STB+PVR aan €100 de 
grootste voorkeur geniet, en de STB zonder PVR  aan €300 het minst geprefereerd is. Op 
basis van de gemiddelde rij- en kolomscores kunnen dan de ‘part worths’ (de ‘utility values’ 
voor de verschillende attribuutniveaus) worden afgeleid. De genormaliseerde ‘part worths’ 
bekomen we dan door daar het algemene gemiddelde (in het voorbeeld 5.85) van af te 
trekken. Voor de respondent uit ons DTV-voorbeeld geeft dat dan de volgende 
genormaliseerde ‘part worths’:  
 

Attribuut Part Worth 
Met of zonder PVR 

Met PVR + 1.85 
Zonder PVR - 1.85 

Prijs 
€100 + 2.65 
€200 + 0.15 
€300 - 2.85 

 
Deze ‘part worths’ kunnen dan alsvolgt geïnterpreteerd worden. Een STB met PVR doet de 
voorkeur (adoptie-intentie) met 3.7 eenheden stijgen (7.7-4) ten opzichte van aanbod zonder 
PVR. Een prijsverhoging van €100 naar €200 resulteert in vergelijking ‘slechts’ in een daling 
van de voorkeur met 2.5 eenheden (8.5-6). De som van de ‘part worths’ voor deze STB+PVR 
aan €200 komt op +2.00 (1.85 + 0.15). Voor een STB+PVR aan €300 is deze ‘total worth’ 
echter al negatief (-1.00). Een STB+PVR aan €200 lijkt hier de aangewezen ‘positionering’.  
 
Voor een bepaling van deze ‘part worths’ en ‘utility functions’ voor meerdere 
productkarakteristieken en niveaus, en over verschillende respondenten heen, verwijzen we 
naar de daartoe beschikbare softwarepakketten die zich op de eerder toegelichtte 
vergelijkingen voor het NBVT-voorbeeld baseren.  
 
Het voorbeeld van conjuncte analyse voor NBVT dateert echter nog van vóór de 
zogenaamde ICT-omgeving. De innovaties kenmerkten zich toen ook nog door een minder 
aantal features. In de huidige ICT-omgeving kenmerken ICT-innovaties zich door veel meer 
features (cf. supra deel 2), wat voor conjuncte analyse in een veelvoud aan te evalueren 



Diffusie van ICT-innovaties : accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 
 

 
Deel 4 : Inzicht via segmentatie en forecasting 

206 

concepten resulteert. In de eHUB-case study (Philips, 2004), waarbij in de ‘intention survey’ 
ook een conjuncte analyse geïntegreerd werd, werden we bijvoorbeeld met dit probleem 
geconfronteerd. Wegens het grote aantal dimensies of features (16) waarmee in deze studie 
rekening gehouden werd, was het echter onmogelijk alle mogelijke combinaties aan alle 
respondenten voor te leggen. Daarom werd er voor geopteerd 10 pakketten van elk 10 
concepten te maken die telkens op andere factoren of dimensies van elkaar verschilden. De 
steekproef werd in 10 gelijke delen opgesplitst, zodat elk deel 1 pakket van 10 ‘conjoint cards’ 
kreeg toegewezen. In onderstaande figuur staan twee van die ‘conjoint cards’ van het eerste 
pakket geïllustreerd. 
 

FEATURES Option ADDITIONAL PRICES 
Connectivity Wired connection to all devices  
Video Streaming Options No video streaming capability  

Hard Disc Capacity 250GB which holds over 200 
hours of video 

 

Internet Options No Internet Access  
CD Ripping (from CD to the Media 
Center) 12x 

 

CD Burning Y  
Type of Media Center Center without speakers  
Ability to synchronize with your MP3 
player through a USB port N 

 

Memory card slot for digital picture or 
songs Y 

 

Ability to upgrade the hard disc Y  
HD Recording N  
Moviebeam service N  
Movie on Demand Services - Price per 
movie  

$2.95 

Music Services - Price per downloaded 
song Not Available 

 

Play online Java games from a major 
online gaming site, such as Yahoo, MSN 
etc. Y 

 

Price (INCLUDE TAX)  $559 
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FEATURES Option ADDITIONAL PRICES 

Connectivity Wired connection to all devices  

Video Streaming Options 

Stream self-recorded content or 
anything recorded on your hard 

disc 
 

Hard Disc Capacity 
350GB which holds over 300 

hours of video 
 

Internet Options 
Full Internet Access and all 

services 
 

CD Ripping (from CD to the Media 
Center) 24x 

 

CD Burning Y  
Type of Media Center Center without speakers  
Ability to synchronize with your MP3 
player through a USB port N 

 

Memory card slot for digital picture or 
songs N 

 

Ability to upgrade the hard disc N  
HD Recording Y  
Moviebeam service N  
Movie on Demand Services - Price per 
movie Not Available 

 

Music Services - Price per downloaded 
song  

$0.69 

Play online Java games from a major 
online gaming site, such as Yahoo, 
MSN etc. Y 

 

Price (INCLUDE TAX)  $709 
 
Ondanks zijn duidelijke meerwaarde in functie van een correcte positionering en 
ontwikkeling van multi-featured innovates; heeft conjuncte analyse ook zijn nadelen en 
beperkingen. De voornaamste is wellicht de beperking in het haalbare aantal mogelijke 
combinaties van features. Naarmate er meer ‘product features’ in rekening worden gebracht 
op basis waarvan het productaanbod kan veranderen, zijn er meer concepten mogelijk, en 
moeten er meer concepten aan de respondenten worden voorgelegd (Urban, Hauser, 1980: 
248). Voor de respondent wordt dat al snel te vermoeiend en tijdrovend. De ‘information 
overload’ die deze veelheid aan concepten voor de respondent impliceert, komt de 
betrouwbaarheid van de antwoorden zeker niet ten goede (Green, Srinivasan, 1990: 8).  
 
In de huidige ICT-omgeving van ‘multi-featured ICT’s’ maakt dit dat een ‘full model’ of een 
volledige conjunctie analyse haast onmogelijk geworden is. Als oplossing voor dit probleem 
wordt vaak het werken met ‘fractionele designs’ (Hultink, Schoormans, 1995: 234; Urban, 
Hauser, 1980: 254) voorgesteld, zoals dat in de eHUB-case bijvoorbeeld werd gedaan (cf. 
supra). Daarin was het onmogelijk om iedere respondent alle mogelijke combinaties voor te 
leggen118, maar ook de ‘fractionele’ manier van werken met slechts 10 concepten per 
respondent bleek voor velen zelfs ‘te lastig’. De vergelijking van concepten op 16 features 
was immers te complex en intensief. En ook omwille van de aan het aantal vrijheidsgraden 
verbonden betrouwbaarheid heeft conjuncte analyse er eigenlijk alle belang bij zich op een 
‘full model’ te baseren waarin het aantal features en attributen beperkt blijft (Green, 
Srinivasan, 1990: 8). En precies daarin dreigt er voor de toepassing van conjuncte analyse in 
de huidige (multi-featured) ICT-omgeving een probleem te schuilen. Verder hebben 

                                                      
118 Rekening houden met de verschillende niveaus voor elk van de 16 features zouden in een full model immers 
meer dan 400000 combinaties (442368= 212x3x3x3x4) moeten beoordeeld worden. 
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‘fractionele designs’ ook het nadeel dat ze nog moeilijk een schatting van de ‘main effects’ 
mogelijk maken omdat niet alle respondenten alle en dezelfde combinaties beoordeelden 
(Hultink, Schoormans, 1995: 235). Andere methoden voor het omgaan met de grotere 
aantallen attributen zijn de ‘self-explication’ benadering, hybride conjuncte analyse en ACA 
of adaptive conjoint analysis (Green, Srinivasan, 1990: 9)119. 
 
Het toegenomen multi-featured karakter van de hedendaagse ICT-innovaties heeft dus een 
negatieve impact op de betrouwbaarheid van conjuncte analyse. De toepassing van een ‘full 
model’ wordt alsmaar moeilijker; maar ook in constructies waarin de respondent slechts een 
beperkt aantal ‘concepten’ krijgt voorgeschoteld is dat voor hem/haar vaak nog te complex 
(Urban, Hauser, 1980: 254) omdat die concepten uit teveel features en/of attributen bestaan. 
Met dit laatste zijn we opnieuw bij het ‘beperkte inbeeldingsvermogen van de respondent’ 
aanbeland, dat eerder reeds door sommigen werd aangehaald als argument om ‘intention 
surveys’ als niet geschikt voor ‘prior-to-launch forecasting’ te beschouwen; en wat voor 
sommigen de reden is om ook voor conjuncte analyse tot eenzelfde verdict te komen. Onder 
meer Kalwani en Silk (1982: 258) wezen op de ‘frequent failure of respondents to 
discriminate among alternatives in their intention rating for a set of stimuli’. Het beperkte 
inbeeldingsvermogen maakt conjuncte analyse volgens Wittink en Bergestuen (2001: 5) ook 
minder geschikt voor voorspellingen voor ‘discontinue innovaties’. Verder wordt de 
betrouwbaarheid en validiteit van conjuncte analyse ook op de korrel genomen omwille van 
zijn beperkte validering in vergelijking met methodes als ‘judgemental forecasting’ 
(Armstrong, Brodie, 1999: 106); en het te weinig rekening houden met een variatie in en 
impact van ‘intangible atributes’ (Ozer, 1999: 85). Conjuncte analyse gaat er teveel van uit 
dat de adoptie-intentie afhankelijk is van een eindige en stabiele set van ‘tangible attributes’; 
net zoals conjuncte analyse zich eigenlijk enkel leent voor een toepassing in stabiele en 
homogene marktomgevingen (Ozer, 1999:79). In minder homogene markten waarin voor 
de enen totaal andere features doorslaggevend zijn dan voor de anderen, dient dan eerst te 
worden gesegmenteerd vooraleer conjuncte analyse kan worden toegepast.  
 
Los van de aan prior-to-launch toepassing verbonden nadelen, maakt vooral het 
toegenomen ‘multi-featured’ karakter van ICT-innovaties de toepassing van ‘conjuncte 
analyse’ een stuk moeilijker in de hedendaagse ICT-omgeving. Toch blijft de methode zeker 
zijn waarde hebben voor ‘prior-to-launch’-onderzoek in functie van de optimalisatie van 
introductiestrategieën en het inschatten van adoptiepotentieel (Wittink, Bergestuen, 2001: 
5), maar is het duidelijk dat moet worden uitgekeken naar nieuwe toepassingsmanieren of 
combinaties met andere methodes (bv. segmentatie). De fases waarin conjuncte analyse 
ongetwijfeld de grootste waarde heeft, zijn de fases van ‘concept testing’ en het doorhakken 
van de knopen in functie van de definitieve productontwikkeling. Met betrekking tot de 
nieuwe toepassingsmanieren ligt voor conjuncte analyse wellicht een opportuniteit in de 
opkomst van internet, breedband en virtual reality (Dahan, Hauser, 2002: 350). Voor 
‘concept testing’ wijzen Dahan en Hauser (2002: 337) bijvoorbeeld op ‘Web-based Conjoint 
Analysis’, die niet alleen een snelle en gebruiksvriendelijke manier van werken mogelijk 
maakt, maar waarmee ook meer visuele stimuli aan de respondent kunnen worden gegeven 
om de verschillende productconcepten concreter te maken.  

                                                      
119 De ‘self-explication’-benadering is sterk gerelateerd aan de traditie van expectancy-value-modellen. In eerste 
instantie moet de respondent de verschillende niveaus voor ieder attribuut (bv. vijf prijsniveaus, vier 
geheugenniveaus gaande an 6 tot 100GB, ...) beoordelen op zijn wenselijkheid op tienpuntenschalen, en 
vervolgens 100 punten verdelen over alle attributen om hun relatief belang weer te geven. Het product van 
beiden laat dan toe om op een alternatieve manier de part-worths te bekomen (Green, Srinivasan, 1990: 9). In het 
geval van hybride methoden worden self-explication methoden gebruikt om een voorlopige set van part-worths 
voor elke respondent te bekomen, waarna iedere respondent ‘full-profile conjoint analysis’-evaluaties maakt voor 
een beperkte set van concepten. ACA of ‘Adaptive Conjoint Analysis’ tenslotte, verzamelt preferentiedata via een 
interactieve computermethode, in de overtuiging dat de computertaak ook de involvement van de respondent 
verhoogt (Green, Srinivasan, 1990: 11). De belangrijkste attributen worden geïdentificeerd in een eerste self-
explication methode, waarna de ‘part worths’ verder worden verfijnd op basis van paarsgewijze vergelijkingen. 
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4.5.2.3.  Expectancy value forecasting & Preference regression 

aast de ‘intention surveys’ hebben we ook bij de ‘conjuncte analyse’ met intentie-
gebaseerde preferentie-analyse te maken; maar onder deze paraplu van preferentie-

analyse moeten ook nog andere methodes onderscheiden worden. In de praktijk is dat 
onderscheid echter niet altijd even duidelijk. Meer concreet is het noodzakelijk om conjuncte 
analyse ook te onderscheiden van ‘expectancy value forecasting’ en ‘preference regression’. 
Net als bij conjuncte analyse gaat het om lineaire modellen waarbij de innovatie voor de 
evaluatie in zijn verschillende features uiteengerafeld wordt en er aan elk van deze features 
een verschillend gewicht wordt vastgehangen in functie van de adoptie-intentie. 
 
Deel 4.B. gaf ons een inzicht in de waaier aan adoptiedeterminanten, de assumpties omtrent 
die determinanten, en de manier waarop die determinanten als basis voor ‘segmentation 
forecasting’ kunnen dienen. We stelden daarbij ook vast dat de impact van die 
determinanten ook niet altijd even éénduidig is. Complexiteit is bijvoorbeeld niet voor 
iedereen even doorslaggevend in de adoptiebeslissing voor verschillende personen. Daarom 
is het op het individuele microniveau niet alleen belangrijk om na te gaan (a) hoe een 
individu een bepaalde innovatie inschat op een bepaalde determinant, maar ook (b) hoe 
belangrijk dat individu die determinant vindt. Twee personen kunnen een bepaalde 
innovatie bijvoorbeeld even prijzig of complex vinden, maar de determinanten ‘prijs’ of 
‘complexiteit’ kunnen voor beide personen van een totaal verschillende doorslaggevende 
aard zijn. Een manier van forecasten die hier rekening mee tracht te houden, is ‘expectancy 
value forecasting’. Hierbij worden ‘prior-to-launch’ voorspellingen gemaakt van het 
adoptiepotentieel op basis van gewogen gemiddeldes van de mate waarin men (de 
consument) bepaalde aspecten percipieert met betrekking tot de innovatie, en het belang 
dat men aan die aspecten hecht120. Ze laten een forecast op het individuele niveau toe, en de 
input voor deze expectancy*value-modellen wordt meestal op basis van surveys verworven. 
 
Voor een specifieke innovatie kunnen determinanten dus in eenzelfde mate gepercipieerd 
worden door verschillende personen, maar in een verschillende mate doorwegen op de 
adoptiebeslissing. Het gewicht van een bepaalde determinant wordt dan bepaald door een 
vermenigvuldiging van (a) de mate waarin men een antecedent of determinant belangrijk 
vindt en (b) de verwachting omtrent de waarschijnlijkheid van een bepaalde ‘uitkomst’, of de 
mate waarin men die antecedent/determinant bij de innovatie in kwestie percipieert 
(Randolph, 1999: 739). Voor de drie determinanten-factoren in het TPB-model (Attitude, 
Subjectieve Norm en Perceived Behavioral Control) zijn de formules daarvoor respectievelijk 

∑ iieb , ∑ jjmcnb , en ∑ kk pfcb  (Taylor, Todd, 1995b: 149; Randolph, 1999: 739). Voor 

Attitude wordt de ‘attitudinal belief’ (bi) dat een bepaald gedrag naar een bepaalde uitkomst 
zal leiden, gewogen met een evaluatie van de wenselijkheid van die uitkomst (ei): 

∑= iiebA . Voor Subjectieve Norm wordt de individuele normatieve overtuiging inzake (de 

verwachting/verplichting/sociale druk van) een ‘particular referent’ gewogen met de 
motivatie ‘to comply with that referent’ (mcj). Bijvoorbeeld de mate waarin men denkt dat 
vrienden van hem/haar verwachten dat ze innovatie X adopteren (nb), gewogen met de 
mate waarin men het belangrijk vindt aan de verwachtingen van vrienden te voldoen (mc). 
Perceived Behavioral Control tenslotte, weerspiegelt de individuele ‘control beliefs’ (cbk) 
gewogen met de ‘perceived facilitation (pfk) of the control factor in either inhibiting or 
facilitating the behavior’ (Taylor, Todd, 1995: 140). ‘Control Beliefs’ slaan dan op de 
waargenomen moeilijkheid waarmee een bepaald gedrag zal kunnen worden uitgevoerd.  
 
Een uitgewerkt voorbeeld van een dergelijk expectancy*value-model vinden we in een 
onderzoek van Taylor en Todd (1995) naar de adoptie-intenties voor de VCR-Plus, een VCR 
                                                      
120 Eerder zagen we deze redenering reeds terugkomen in de TRA en TPB (Triandis) in deel 4B, of bij de conjuncte 
analyse (cf. supra). In vergelijking met conjuncte analyse is het wel zo dat de ‘expectancy value forecasting’ die we 
hier bespreken niet voor een evaluatie van verschillende variërende concepten gaat, maar voor één vast concept.  

N 
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die makkelijker programmeren toelaat door middel van het intoetsen van een code (uit tv-
magazine) op een afstandsbediening.  
 
Figuur: Operationalisering van de constructen in het TPB-model (Taylor, Todd, 1995) 
 
Attitudinal structure 
Relative advantage / Compatibility (met b als ‘attitudinal belief’ en e als ‘desirability of the outcome’) 
(b) – The VCR-Plus would allow me to tape more shows (unlikely/likely) 
(e) – Being able to tape more shows is (bad/good) 
(b) – The advantages of VCR-Plus outweigh the disadvantages (unlikely/likely) 
(e) – A product that has mor advantages than disadvantages is (bad/good) 
(b) – The VCR-Plus will not offer me any new benefits (unlikely/likely) 
(e) – A product that will not offer me any new benefits is (bad/good) 
(b) – The VCR-Plus will fit well with how I use my VCR (unlikely/likely) 
(e) – A product that fits well with how I use my VCR is (good/bad) 
(b) – The VCR-Plus will fit with my lifestyle (unlikely/likely) 
(e) – A product that fits well my lifestyle is (good/bad) 
 
Complexity 
(b) – The … will be difficult to learn (unlikely/likely) 
(e) – A product that is difficult to learn (bad/good) 
(b) – The … will be easy to operate (unlikely/likely) 
(e) – A product that is easy to operate is (good/bad) 
(b) – The … will be frustrating to learn (unlikely/likely) 
(e) – A product that is frustrating to learn is (good/bad) 
 
 
Normative Structure (nb en mc, cf. supra) 
(nb) – My family would think that I should buy a …. (unlikely/likely) 
(nb) – My family would think that I should use a … (unlikely/likely) 
(mc) – Generally speaking, I want to do what my family thinks I should do (unlikely/likely) 
(nb) – My friends would think that I should buy a … (unlikely/likely) 
(nb) – My friends would think that I should use a … (unlikely/likely) 
(mc) – Generally speaking, I want to do what my friends think I should do (unlikely/likely) 
 
Control Structure 
Efficacy (cb en pf, cf. supra) 
(cb) – If I wanted to, I could easily operate a … on my own (unlikely/likely) 
(pf) – Being able to operate a product on my own is (unimportant/important) 
(cb) – I know enough to buy a … on my own (unlikely/likely) 
(pf) – Knowing enough to buy a product is (unimportant/important) 
(cb) – I would feel comfortable buying a … on my own (unlikely/likely) 
(pf) – Being comfortable buying a product on my own is (unimportant/important) 
(cb) – I would be able to use the … even if there is no one around to tell me how to use it 
(unlikely/likely) 
(pf) – Being able to use a product even if no one is around to tell me how to use it is 
(unimportant/important). 
 
Facilitating conditions (cb en pf, cf. supra). 
(cb) - I have the use of VCR whenever I want 
(pf) – Having the use of a VCR whenever I want is unimportant/important 
(cb) – The … would work well with my brand of VCR 
(pf) – Having a product that works with my existing product is unimportant/important 
(cb) – I have the time and money needed to buy a … 
(pf) – having the time and money needed to buy a product is unimportant/important 
(cb) – I have the time needed to set up the …. 
(pf) – having the time needed to set up a product is unimportant/important 
(cb) – I have the time to use the … 
(pf) – having the time to use a product is unimportant/important 
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Het is echter niet zo dat een ‘expectancy value’-forecast steeds op deze sociaalpsychologische 
indeling in blokken van attitude-, controle- en subjectieve norm-variabelen moet gebeuren. 
Meer concreet, kan ‘expectancy value-forecasting’ ook door een gewone uiteenrafeling van 
de innovatie in zijn verschillende features en attributen, en door voor elk van die features of 
attributen na te gaan hoe belangrijk ze zijn voor ieder individu, en in welke mate die 
individuen ze met de specifieke innovatie associeren. 
 
Of de sociaalpsychologische opdeling nu gevolgd wordt of niet, de basisredenering en –
methodiek blijft dezelfde: ‘consumer preferences’ kunnen als een lineair model worden 
uitgedrukt (Urban, Hauser, 1980: 238), en de voorkeur (pij) van individu i voor product j kan 
dan worden weergegeven als:  
 

ijLiLijlilijiijiij ywywywywp +++++= ......2211  

 
wil: het belang dat individu i hecht aan attribuut l 
yijl: de perceptie van individu i van product j, relatief ten opzichte van attribuut l. 
 
In de case study rond de eHUB (2004) bijvoorbeeld -waarbij 16 features van de hub moesten 
worden beoordeeld-, kan y111 bijvoorbeeld de beoordeling van de eerste 
respondent/consument (i=1) zijn van het eerste hubconcept (j=1) op één van de attributen 
(bv. ‘storage van alle digitale content (audio, video, foto, …)’). Het gewicht wi1 drukt dan uit 
hoe belangrijk dat specifieke attribuut is voor die respondent. Voor iedere respondent zijn 
per productattribuut dus twee zaken nodig om een dergelijk ‘expectancy value model’ te 
kunnen uitvoeren: (1) een beoordeling of perceptie van de innovatie (of van meerdere 
concepten) op dat specifieke attribuut, en (2) een meting van het belang dat elke respondent 
aan dat attribuut hecht. In een eerste fase moeten dan de relevante features en attributen 
worden geïdentificeerd voor dewelke de respondenten moeten aangeven in welke mate zij 
die met de innovatie associëren; en in een tweede fase moeten die respondenten ook 
aangeven hoe belangrijk zij die features of attributen vinden (Randolph, 1999: 743). Naast 
attributen zijn ‘expectancy value modellen’ ook perfect toepasbaar met ‘determinanten’ 
(Urban, Hauser, 1980: 240). De statements kunnen bijvoorbeeld ook operationaliseringen 
zijn van sociale attitudes, of van de ‘willingness to comply with the expectations of others’, of 
‘social normative beliefs’, ‘personal normative beliefs’ en ‘extraneous events’. 
 
Samen met conjuncte analyse, worden deze ‘expectancy-value’-modellen bijzonder geschikt 
geacht voor het voorspellen van preferenties in situaties van ‘multi-attribute alternatives’ 
(Green, Srinivasan, 1978: 103). Uiterst relevant met andere woorden voor het maken van 
forecasts voor ICT-innovaties. Ook het relatief goedkope prijskaartje, de makkelijke 
inzetbaarheid en vooral het prior-to-launch inzetbaar zijn, gelden als pluspunten van 
‘expectancy value’-methode (Urban, Hauser, 1980: 238, 242). 
 
Bij deze vorm van forecasting moet men echter wel waakzaam blijven voor een vertekening 
omwille van het zogenaamde ‘halo-effect’ (Urban, Hauser, 1980: 239) waarbij respondenten 
hun geprefereerde concept bijvoorbeeld systematisch hoge scores geven op alle attributen 
en lagere scores op voor de minder geprefereerde concepten. En ook de identificatie van 
voldoende en ook de juiste te evalueren attributen, features of determinanten is een kritisch 
punt bij ‘expectancy value forecasting’ (Randolph, 1999: 744). 
 
Voor een stuk zit ‘expectancy value forecasting’ hiermee in het vaarwater van conjuncte 
analyse; maar zoals we eerder te kennen gaven moet conjuncte analyse duidelijk 
onderscheiden worden van deze ‘expectancy value forecasting’ en ook van ‘preference 
regression’. Aan de hand van onderstaande tabel geven Urban en Hauser (1980: 256) de 
voornaamste punten van verschil weer tussen deze drie methodes (Urban, Hauser, 1980: 
256): 
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Figuur: Summary of the Preference Analysis Methods as they are used in new product design 
 

Properties Expectancy Value Preference Regression Conjoint Analysis 

Underlying theory Psychology Statistics Mathematical 
Psychology 

Functional Form Linear Linear and nonlinear Additive 
Level of Aggregation Individual Group Individual 
Stimuli presented to 

respondent Attribute Scales Actual Alternatives or 
Concepts Profiles of attributes 

Measures taken Attribute importances Attribute ratings and 
preference Rank order preference 

Estimation method Direct consumer input Regression 
Monotonic analysis of 

variance or linear 
programming 

Use in new product 
design Early indications Core benefit proposition Selection of product 

features 
 
Eén methode hebben we hier nog niet van behandeld: preference regression. In vergelijking 
met ‘expectancy value modellen’ zit het voornaamste verschil hem in het niveau van 
aggregatie. Daar waar ‘preference regression’ op het geaggregeerde groepsniveau opereert, 
maken ‘expectancy value-modellen’ hun voorspellingen op het individuele niveau. In functie 
van een gesegmenteerde introductiestrategie is ‘expectancy value modellering’ dan ook een 
stuk waardevoller, en is meteen ook één van de nadelen van ‘preference regression’ 
aangehaald. 
 
Net als de ‘expectancy value’-methode, gaat ook ‘preference regression’ van een lineaire 
functie of een lineair model uit. Het grootste verschil met de ‘expectancy value methoden’ is 
dat de gewichten die het belang van features uitdrukken, niet op het individuele 
consumentenniveau worden geanalyseerd, maar dat er ‘gemiddelde’ belangen/gewichten 
worden berekend voor de verschillende dimensies (Urban, Hauser, 1980: 243; Urban, 
Hauser, Dholakia, 1987: 126). 
 
Een mogelijke toepassing in de eHUB case zou er bijvoorbeeld als volgt kunnen uitzien: 
iedere respondent moet 5 hub-concepten beoordelen, in eerste instantie moet hij de 
verschillende concepten rangschikken van 1 to 5, en in tweede instantie moet hij voor elk 
van de features aangeven in welke mate een bepaalde feature (‘storage van alle digitale 
content’, of ‘streaming van alle video’, ….) goed omvat is in elk concept. Als de ranking dan 
gecodeerd wordt als een variabele waarbij de hoogst gerangschikte de hoogste score 5 krijgt 
en de laagst gerangschikte de laagste score 1, dan kan een gewone lineaire regressie 
worden uitgevoerd met deze variabele als afhankelijke (Y), en de gemiddelde beoordelingen 
op alle features (of samenvattende dimensies van deze features X1 en X2) als onafhankelijke.  
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   Y X1 X2 

Hubconcept 1 j=1 2 -0.31 -0.50 
Hubconcept 2 j=2 1 -0.40  
Hubconcept 3 j=3 3 0.09  
Hubconcept 4 j=4 4 0.39  

Respondent 1 

Hubconcept 5 j=5 5   
Hubconcept 1 j=1 3   
Hubconcept 3 j=3 4   
Hubconcept 5 j=5 2   

… …    

Respondent 2 

… …    
Hubconcept 4 j=4 1   
Hubconcept 2 j=2 3   
Hubconcept 1 j=1 2   
Hubconcept 5 j=5 4   

Respondent N 

Hubconcept 3 j=3 5   
Estimated importance weights 0.35 0.65 

 
In vergelijking met ‘expectancy value’-modellen worden de ‘importance weights’ dus niet 
individueel beschouwd, maar als gelijk beschouwd voor alle consumenten; en worden hier 
samenvattende dimensies als predictoren gebruikt in plaats van aparte features (Urban, 
Hauser, 1980: 245; Urban, Hauser, Dholakia, 1987: 127). 
 
Als we xijk veronderstellen als de perceptie van product j op dimensie k, dan kan het 
preferentiemodel worden weergegeven als: 

    ∑
=

=
K

k
ijkkij xwp

1

 

Met de regressieresultaten (gewichten 0.35 en 0.65) kan dan de volgende lineair functie 
worden opgesteld om de preferentie te bepalen: 
 
    21 65.035.0 XXpij +=  

 
Het voordeel van deze methode zit ‘m in zijn ‘gebruiksgemak’ omdat bijna alle statistische 
programma’s standaardregressie toelaten, en het feit dat het gewicht van dimensies kan 
worden ingeschat zonder follow-up survey (Urban, Hauser, 1980: 247). Net als voor de 
‘expectancy value’-modellen is het ook voor deze ‘preference regression’ een nadeel dat het 
gebaseerd is op een lineair model dat niet perfect in staat is om niet-lineare effecten als risico-
aversie of terugvallende inkomsten te meten (Urban, Hauser, 1980: 247). Ook de 
‘gemiddelde geaggregeerde’ gewichten zijn een nadeel (Ibid.: 248), zeker voor forecasts in 
functie van een gesegmenteerde introductiestrategie.  
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4.5.2.4. Evaluatie 

Intentie-gebaseerde forecasts zijn -zoals de naam het zelf zegt- voorspellingen gemaakt op 
basis van geuitte (adoptie)intenties, die als betrouwbare ‘proxy’ voor effectief 
(adoptie)gedrag beschouwd worden (cf. supra). We onderscheiden een viertal methodes. 
 
In eerste instantie hebben we het over de wellicht ook meest toegepaste manier: die van de 
‘intention surveys’. Ondanks de kritiek met betrekking tot betrouwbaarheid en het beperkte 
inbeeldingsvermogen van de respondent, zijn we er van overtuigd dat mits het gebruik van 
meerdere intentievragen, de juiste calibrerende rekenregels en familiarisatie, en de 
assumptie van een indirecte relatie ‘intentie-adoptiewaarschijnlijkheid-gedrag’; ‘intention 
surveys’ nog steeds een zeer waardevolle bron voor ‘prior-to-launch forecasting’ kunnen 
zijn.  
 
In tweede instantie hebben we het ook over een drietal ‘preferentie-analyse-methodes’: 
conjoint analysis, expectancy value models en preference regression. De veel gebruikte 
conjuncte analyse blijft ongetwijfeld zijn nut behouden in functie van conceptevaluatie, 
maar de toepassing ervan wordt wegens het toenemende ‘multi-featured’-karakter van ICT-
innovaties toch wat problematisch in de hedendaagse ICT-omgeving. Van de andere twee 
methodes lijkt vooral de ‘expectancy value modellering’ een zekere waarde te kunnen 
hebben in functie van segmentatie en het voorbereiden van introductiestrategieën, omdat 
het een methode is die op het individuele niveau opereert.  
 
Op zijn geheel beschouwd, heeft de categorie van ‘intentie-gebaseerde forecastmethodes’ 
het voordeel ‘prior-to-launch’ inzetbaar te zijn en nuttige input in functie van ‘decision 
makers’ actions’ (zowel voor productontwikkeling als strategie-invulling) aan te reiken. Ze 
worden het best vlak vóór de launch gebruikt, en louter met korte termijn voorspellingen tot 
doel (ca. 1 jaar). Voor voorspellingen op een langere termijn is de combinatie of aanvulling 
met bijkomende forecasts en andere forecastmethoden aangewezen.  
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4.5.3.  (Andere) Pre-diffusie forecasting: testmarkten 

et ‘pre-diffusie’-forecasting gaat het dus niet om voorspellingen eens het diffusieproces 
reeds aan de gang is, maar voorspellingen die ‘prior-to-launch’ gemaakt worden tijdens 

test-markten, trial-fasen, of gewoon de periode die de introductie van de innovatie vooraf 
gaat. Ruim gedefinieerd vallen onder deze noemer niet alleen de testmarkten, maar ook 
intentie-gebaseerde forecasts, en zelfs ook kwalitatieve methoden. Kotler bakende deze pre-
diffusie forecasting echter nogal strikt af tot de forecasting op basis van testmarkten: 
voorspellingen die gemaakt worden op basis van ‘what people do’, of op basis van de 
respons en reactie op de innovatie in de trials of testmarkten (Kotler, 2002: 152). In 
onderstaande paragrafen lichten we pre-diffusie forecasting in deze engere definiëring toe. 

4.5.3.1.  Testmarkten 

et testmarkten gaat het om experimentele situaties waarin men de condities van de 
werkelijke innovatie-introductie zo goed als mogelijk probeert te benaderen, en waarbij 

voorspellingen worden gemaakt op basis van de reacties van de respondenten in deze 
experimenten. Reeds van in de jaren ‘60/’70 zijn heel wat forecastmethoden ontwikkeld om 
in de fase van ‘pre-diffusie’ of ‘(pre)testmarkten’ te worden gebruikt. Op basis van een 
simulatie van aankoopomgevingen (pre-test) of een introductie op beperkte schaal 
(testmarkt) probeert men de reacties van de consumenten op de innovatie zo goed mogelijk 
in te schatten, een voorspelling te maken van performantiemaatstaven (winst, marktaandeel, 
sales), alsook een evaluatie van de marketingstrategie te maken (Ozer, 1999: 78; 80-81). Deze 
‘field trials’ of (laboratorium)experimenten gebeuren halverwege het NPD-proces: na de 
kwalitatieve forecasts en de fase van ‘concept testing’ (Bouwman, de Jong, 1996: 163; Ozer, 
1999: 86). 
 
Een aantal van de bekendste van deze ‘test market forecasting models’ zijn NEWPROD 
(Assmuss, 1975) en NEWS (Pringle, Wilson, Brody, 1982). NEWPROD bijvoorbeeld, is speciaal 
ontwikkeld om het marktaandeel te voorspellen voor het eerste jaar na introductie (Assmus, 
1975: 17). Deze voorspellingen gebeuren op basis van data, afkomstig uit experimentele 
testmarkt-simulaties, waarbij potentiële adopters gevolgd worden doorheen de verschillende 
fasen van het adoptieproces. Potentiële adopters worden in eerste instantie geclassificeerd 
als ‘bewust’ of ‘onbewust’ van het bestaan van de innovatie; in een tweede fase 
respectievelijk als ‘triers’ en ‘repeaters’ (Assmus, 1975: 17). Mensen die zich niet bewust zijn 
van de innovatie, kunnen er zich van bewust worden door onder meer reclame of samples. 
Binnen diegenen die zich reeds bewust zijn van de innovatie (men wordt reeds als ‘bewust’ 
beschouwd wanneer men het merk spontaan kan noemen als één van de merken voor een 
bepaalde productcategorie) en diegenen die bewust gemaakt worden, wordt dan ook een 
onderscheid gemaakt tussen ‘advertising aware’, ‘sample aware’ en ‘coupon aware’. Na de 
stap van onbewust naar bewustzijn, maakt men een categorisatie van diegenen die de 
volgende stap van bewustzijn naar het uitproberen van de innovatie zetten. Hier 
onderscheidt men ‘purchase triers’ (proberen door de reclame), ‘sample triers’, ‘coupon triers’ 
en ‘skeptical triers’ (Assmus, 1975: 18). In een laatste fase wordt de stap gemaakt van ‘triers’ 
naar ‘repeaters’. Het uiteindelijke marktaandeel wordt geschat op basis van het aantal 
mensen dat, na een eerste maal te hebben uitgeprobeerd, beslist om het nieuwe product 
ook daarna te (blijven) kopen. Ook NEWS (New Product Early Warning System), eind jaren 
’60 ontwikkeld door BBDO, is ontwikkeld, getest en gevalideerd voor het voorspellen van 
herhaalaankopen van fast moving consumer goods (Pringle, Wilson, Brody, 1982: 1). 
  
Naast deze NEWPROD- en NEWS-methoden zijn tussen het eind van de jaren ’60 en de jaren 
’80 ook heel wat andere forecast-modellen ontwikkeld voor deze testmarkt-fase. Meta-
onderzoek van Mahajan en Wind (1988: 344-346) en Narasimhan en Sen (1983: 12) alleen al 

M 
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haalt de volgende ‘pretest & test market’-forecastmodellen aan: ‘PURCHASE ACTION 
ASSESSOR’ (Silk, Urban, 1978), ‘COMP’ (Burger, Gundee, Lavidge, 1981), ‘SPEEDMARK’ 
(Robinson Associates), ‘BASES II’ (Burke Marketing Services, 1984), ‘ASSESSOR FT’ 
(Information Resources, 1985), ‘LITMUS II’ (Blackburn, Clancy, 1983), ‘DEMON’ (Learner, 
1965), ‘STEAM’ (Massy, 1969), ‘SPRINTER’ (Urban, 1970), ‘TRACKER’ (Blattberg, Golanty, 
1978), Nakanishi (1973), NW Ayer (Claycamp, Liddy, 1969), ... 

 
Het laatste model in dit rijtje –dat van Claycamp en Liddy (1969)- had voor zijn tijd een wel 
revolutionaire en in het licht van deze scriptie ook interessante insteek. In de vaststelling van 
het grote aantal falingen en het prior-to-launch niet inzetbaar zijn van heel wat methodes 
vonden zij immers de motivatie om een methode te ontwikkelen die prior-to-launch de 
nodige voorspellingen van ‘market performance’ deed, en als basis kon dienen voor het 
nemen van de juiste beslissingen met betrekking tot introductiestrategie en marketingmix 
(Claycamp, Liddy, 1969: 414). In hun model onderscheidden Claycamp en Liddy (1969) een 
drietal subblokken: (1) determinanten voor de kennis over het product en de eigenlijke 
‘advertising recall’ (de positionering tegenover andere producten, media impressions, copy 
execution, consumer promotion, category interest), (2) determinanten voor de eerste 
aankoop (advertising recall, distributie, verpakking, family brand, consumer promotion, 
product satisfaction, category usage’), en (3) determinanten voor de herhaalaankopen 
(advertising recall, initiële aankoop, relatieve prijs, producttevredenheid, aankoopfrequentie). 
Dit laatste blok maakt duidelijk dat ook dit model -net zoals de meeste andere (pre)testmarkt-
forecastmethoden (Eskin, 1973: 115; Pringle, Wilson, Brody, 1982: 1; Assmus, 1975: 17)- niet 
in functie van ‘durables’, maar voor fast moving consumer goods (fmcg) en het voorspellen 
van de herhaalaankopen voor deze fmcg (Assmus, 1975: 17) ontwikkeld is. Hierdoor zijn heel 
wat van deze ‘pre-diffusie forecastmodellen’ niet toepasbaar in ‘durable’-marktomgevingen 
als die van de informatie- en communicatietechnologieën.  

 
Een deel van de testmarkt-methoden blijft wel geschikt voor ‘high cost/high risk’-producten 
als ICT (Ozer, 1999: 80), maar heeft het nadeel een zeer dure aangelegenheid te zijn, en ook 
behoorlijk veel tijd in beslag te nemen (Ozer, 1999: 80-81). Ook de sterk gecontroleerde 
experimentele setting, die maakt dat de forecast niet onder ‘natuurlijke’ omstandigheden 
gebeurt; blijft natuurlijk een nadeel van deze methoden. 
 
Niettegenstaande over ‘testmarkten’ vaak in zijn geheel wordt gesproken, moeten we voor 
een goed overzicht het onderscheid maken tussen prototype testing, pretest-markten en 
echte volledige testmarkten.  
 
 
Prototype Testing 
 

ij prototype testing wordt een prototype aan potentiële adopters of experten voorgelegd, 
met de bedoeling potentiële problemen te identificeren en het design op punt te stellen. 

Deze prototype-tests gebeuren slechts bij kleine steekproeven, waardoor ze nooit 
representatief kunnen zijn voor een ganse populatie; en ook moeilijk als een betrouwbaar 
forecastinstrument kunnen worden beschouwd. Het gaat dus eigenlijk meer om een 
diagnostisch dan om een forecast-instrument (Ozer, 1999: 80). 
 
Prototype-testing wordt na de fase van conceptontwikkeling en -tests gesitueerd. Na de 
selectie en finalisering van één of meerdere concepten, wordt in de meeste gevallen een 
concreet prototype ontworpen en getest om na te gaan (1) of het product tegemoet komt 
aan de verwachtingen, (2) hoe het product zich verhoudt ten opzichte van de andere 
merken in de markt, (3) hoe het product kan worden verbeterd, en (4) hoe de 
consumentenvoorkeur verandert na gebruik (Ozer, 1999: 86). Binnen deze categorie van 
‘product evaluation methods’ wordt een drietal types onderscheiden. (1) Alpha testing is een 
type van ‘prototype testing’ waarbij het prototype getest wordt onder laboratoriumcondities 

B 



Diffusie van ICT-innovaties : accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 
 

 
Deel 4 : Inzicht via segmentatie en forecasting 

217 

binnen het bedrijf, om te zien of het tegemoet komt aan de vooropgestelde doelstellingen. 
Een tweede type is (2) beta testing waarbij mensen het prototype voor een welbepaalde 
duur kunnen gebruiken binnen hun eigen gebruiksomgeving en hun ervaringen dienen te 
rapporteren. (3) Gamma testing tenslotte, is een vorm van prototype testing waarbij mensen 
het prototype voor onbepaalde duur testen en ieder probleem rapporteren dat zij ervaren 
(Crawford, 1994; Ozer, 1999).  
 
Prototype testing wordt dus vooral gebruikt voor een eerste test van het potentieel, het 
verder ontwerpen van een nieuw product en voor het identificeren en corrigeren van 
potentiële problemen van het product vooraleer het in massaproductie gaat (Ozer, 1999: 
86). In het voorjaar van 2006 loopt in het kader van het IBBT-‘e-paper’-project bijvoorbeeld 
een beta-prototypetest waarbij een geselecteerde set van Tijd-abonnees de Philips-handset 
voor de elektronische krant te testen krijgt. 
 
In de huidige ICT-omgeving is ‘prototype testing’ echter niet zo eenvoudig. In eerste instantie 
is er het dure prijskaartje dat er aan vast hangt; maar in tweede instantie is er ook het snel 
evoluerende karakter van deze omgeving (cf. deel 2) en het feit dat er omwille van tijds- en 
gelddruk vaak ‘testfasen’ worden overgeslagen in het NPD-proces (cf. deel 3). Om op een 
goede manier aan prototype-onderzoek te kunnen doen heeft men er dan ook alle belang bij 
een prototype op relatief korte termijn en tegen redelijk lage kost te kunnen maken. Harper 
(2000: 77) haalt in dit verband het voorbeeld van Sony aan als een ‘master of the quick 
prototyping process’. Daar waar andere bedrijven vaak een jaar nodig hebben om een 
productconcept in een prototype te vertalen, verbindt Sony er zich toe daar slechts vijf dagen 
voor nodig te hebben.  
 
Nadeel van ‘prototype testing’ in de door ‘tijdsdruk’ gekenmerkte ICT-omgeving is dat ze 
nogal omslachtig is en veel tijd in beslag kan nemen (Ozer, 1999: 80). Onder meer omwille 
van deze tijdsdruk, maar ook in situaties waarin grote veranderingen worden verwacht, 
wordt deze fase zelfs vaak overgeslagen (Dolan, Matthews, 1993). De komst van het internet 
bracht echter nieuwe mogelijkheden. Voor bepaalde producten (bv. software) kan toch op 
relatief korte termijn aan prototype testing worden gedaan (Wind, Mahajan, 1997; Ozer, 
1999: 80).  
 
 
Pre-test Markten 
 

et pre-test markten gaat het nog steeds om sterk gecontroleerde of experimentele 
simulaties van aankoopomgevingen. Maar deze innovatie-evaluatie-methodes 

gebeuren wel op een veel grotere schaal dan prototype tests, en hebben plaats vóór een 
echte testmarkt of vóór de eigenlijke introductie, in de vorm van in-home tests, laboratorium 
simulatietests, minitest-markten, regionale rollouts, adoptive experiments, of purchase 
laboratories (Ozer, 1999: 80; 86; Urban, Hauser, 1980: 74). Vaak worden de tests 
bijvoorbeeld afgenomen in shopping centra waar gebruikers van een bepaalde 
productcategorie door de interviewers gerecruteerd worden en voor de test worden 
uitgenodigd. Na een eerste algemene bevraging over aankoopgedrag, merken, 
aankoopmotivaties, attribuutbeoordelingen, … worden de respondenten met de specifieke 
reclame en communicatie voor het nieuwe product geconfronteerd, vaak in combinatie met 
die van de concurrerende merken. Daarna krijgen ze een bepaald budget en mogen ze 
shoppen in bepaalde ‘rekken’ van die productcategorie. Het product mogen ze mee naar 
huis nemen en testen. Daarna worden ze opnieuw geïnterviewd (Urban, Hauser, 1980: 74). 
In een typisch pretest-marktmodel worden dus zowel productdata, marketingdata en 
gebruikersdata als input gebruikt voor de ‘sales forecasts’ en een evaluatie van 
marketingvariabelen (Ozer, 1999: 80; 86). Omwille van het dure prijskaartje en het zeer 
tijdrovende karakter van echte testmarkten worden die vaak overgeslagen (cf. supra), en 
worden ‘pretest markten’ als een goedkoper, sneller en discreter alternatief beschouwd 
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(Urban, Hauser, 1980: 386). Pretest marktstudies nemen immers hooguit een aantal weken in 
beslag, terwijl echte testmarktstudies toch snel een ½ tot een volledig jaar in beslag kunnen 
nemen (Ozer, 1999: 83).  
 
Voor het aanpakken van de ‘forecast’ op basis van dergelijke ‘pre-test markets’ bestaan 
verschillende benaderingen (Urban, Hauser, 1980; Bouwman et al., 2002). Zo zijn er de 
modellen die zich op ‘managerial judgment’ en ‘past product experience’ baseren voor de 
invulling van indicatoren als ‘advertising recall’, ‘repeat purchase’, etc ...; of de ‘trial/repeat 
measurement’-modellen die wegens de ‘durable’ aard van ICT minder relevant zijn binnen 
deze scriptie; maar de voornaamste zijn wellicht de ‘attitude change models’ of de 
convergente aanpak. ‘Attitude Change Models’ zijn eigenlijk indirecte metingen waarbij in 
een eerste fase de attitudes (overtuigingen, beoordelingen van productattributen) worden 
gemeten ten aanzien van bestaande producten. Na introductie tot en kennismaking met het 
nieuwe product worden in een tweede fase dan de attitudes ten aanzien van het nieuwe 
product gemeten (Urban, Hauser, 1980: 395). Het voordeel is dat sommige van de 
laboratoriumeffecten worden vermeden die in de directe ‘trial en repeat measures’ wel nog 
voorkomen. Een bekend attitude model is COMP (Burger, 1972). In een initieel interview 
worden de attitudes gemeten ten aanzien van bestaande producten, samen met 
laboratorium-exposure aan advertenties en een gesimuleerde winkelomgeving. Een call-back 
interview peilt naar de attitudes na het gebruik van de aangekochte producten. De 
attitudemetingen in het COMP-model zijn gebaseerd op de ‘expectancy value’ preferentie-
meetmethoden. Op basis van de ‘attribute ratings’ en het belang dat men aan die attributen 

hecht, geeft dat bijvoorbeeld het volgende lineaire preferentiemodel:   
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waarbij ‘w’ het belang is dat respondent i aan attribuut k hecht, en ‘y’ de rating van 
respondent i van product j op attribuut-schaal k. Deze attitudemeting fungeert dan als een 
verklarende variabele in het adoptiemodel. 
 
Met de convergente aanpak gaat het om een benadering waarbij meerdere methoden 
worden gebruikt. Voordeel is de grotere accuraatheid en een groter vertrouwen in de 
resultaten als ze hetzelfde uitwijzen (Urban, Hauser, 1980: 397). Het nadeel is de grotere 
kost. Traditioneel geldt de ASSESSORmethode van Silk en Urban als een mooi voorbeeld van 
deze categorie. Het doel van de methode is (Urban, Hauser, 1980: 397) : 
 
1. een evalutie van de gekozen positionering (verpakking, reclame, …) 
2. het voorspellen van ‘the new brand’s equilibium of long-term market share’ 
3. inschatting van de bronnen voor nieuw marktaandeel: kannibalisatie of acquisitie van 

marktaandeel van de concurrenten 
4. ‘actionable diagnostic information’ genereren voor productverbetering en de 

ontwikkeling van reclame en ander creatief materiaal 
5. goedkope screening van elementen van alternatieve marketingplanen 
 



Diffusie van ICT-innovaties : accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 
 

 
Deel 4 : Inzicht via segmentatie en forecasting 

219 

Figuur: ASSESSOR research design and measurement (Urban, Hauser, 1980: 399) 
 

O: Measurement 
X: Advertising or product exposure 
Design Procedure Measurement 

O1 Respondent screening and recruitment 
(personal interview) 

Criteria for target group identification (e g. 
product class usage) 

O2 Pre-measurement for established brands 
(self-administered questionnaire) 

Composition of relevant set of established 
brands, attribute weights and ratings, and 
preferences 

X1 Exposure to advertising for established 
brands and new brand  

(O3) 
Measurement of reactions to the 
advertising materials (self-administered 
questionnaire) 

Optional, e.g. likeability and believability 
ratings of advertising materials 

X2 Simulated shopping trip and exposure to 
display of new and established brands 

 

O4 Purchase opportunity (choice recorded 
by research personnel) Brand(s) purchased 

X3 Home use/consumption of new brand  

O5 Post-usage measurement (telephone 
interview) 

New brand usage rate, satisfaction ratings, 
and repeat purchase propensity, attribute 
ratings and preferences for ‘relevant set’ of 
established brands plus the new brand 

 
De laboratoriumfase van dit onderzoek (blootstelling aan advertenties, shopping ervaring, …) 
heeft plaats in of nabij het shopping center waar de respondenten gerecruteerd worden 
(Urban, Hauser, 1980: 399). Meestal draait de steekproefgrootte rond de 300 proefpersonen. 
Eenmaal de gerecruteerden in de laboratoriumomgeving arriveren moeten ze een vragenlijst 
invullen die peilt naar hun productervaring en gebruik vóór de meting (O2). Daarna worden 
ze in een aparte ruimte individueel blootgesteld aan de reclame X1 voor het nieuwe product 
en andere merken (gemiddeld 5 à 6 commercials, één per merk). De volgorde van deze 
commercials wordt geroteerd voor de verschillende respondenten. In O3 worden de reacties 
op deze advertenties gemeten. De laatste fase van het labo-experiment heeft plaats in een 
gesimuleerde winkelomgeving (X2), waar de respondenten aankopen kunnen doen, en 
waarvoor ze een te besteden bedrag krijgen (geld dat ze niet besteden mogen ze voor 
zichzelf houden). De aangekochte merken/producten worden geregistreerd door de 
onderzoeker (O4). De aangekochte producten krijgt men effectief mee naar huis en in een 
later interview wordt men over het gebruik en de ervaringen bevraagd (Urban, Hauser, 
1980: 400). Meestal wordt deze ASSESSOR-methode echter toegepast op ‘frequently 
purchased goods’: het te besteden bedrag is dan ook niet echt groot (een paar dollar of 
euro) en de ervaring met toepassingen van deze methode leert dat het merendeel van de 
respondenten effectief aankopen met dit bedrag doet en dat slechts een minderheid er voor 
opteert om het geld te houden. Diegenen die na dit ganse labo-experiment er toch voor 
opteren niks te kopen en het geld voor zichzelf te houden, krijgen dan doorgaans een ‘free 
sample’ of een gratis staal van het product mee naar huis om te proberen (Urban, Hauser, 
1980: 400). De ‘post-usage survey’ (O5) kan pas geruime tijd na deze laboratoriumfase om de 
respondenten voldoende tijd te geven het product te leren kennen en gebruiken. Deze ‘post-
usage survey’ wordt doorgaans telefonisch afgenomen. Daarbij wordt onder meer gevraagd 
of ze een ‘herhaal-aankoop’ wensen (kunnen ze via post bestellen, en nu zelf te betalen) en 
wordt hen ook opnieuw dezelfde set van perceptie- en preferentie-metingen als in O2 
voorgelegd (maar nu niet alleen meer voor de bestaande merken/producten, maar ook voor 
het nieuwe product/merk) (Urban, Hauser, 1980: 400). Op basis van de verzamelde data kan 
dan een preferentiemodel worden opgemaakt waarbij de input vooral uit de O2-meting 
komt, de metingen voor predictie uit O5, de input voor ‘trial probability’ uit O4 en voor 
herhaalaankopen uit O5 (Urban, Hauser, 1980:400). 
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De fmcg-focus, en de daaruit voortvloeiende klemtoon op herhaalaankopen, en een ‘laag te 
besteden bedrag’, maken deze ASSESSOR-methode echter minder geschikt voor durable- en 
meer concreet ICT-toepassingen. Men kan natuurlijk wel een groter ‘te besteden bedrag’ aan 
de respondent geven, maar dat zal wellicht een stijging met zich meebrengen van het aantal 
mensen dat het geld liever voor zich wenst te houden. Ook het meegeven van een gratis 
staal, wordt moeilijk voor duurdere ICT-producten. Om prediffusie-forecast-modellen als 
ASSESSOR toch te kunnen toepassen in een durables-context als die van de ICT, wijzen Urban 
en Hauser (1980: 409) op het gebruik van analogieën.  
 
Sales forecasts voor dergelijke hoger geprijsde durables kunnen dan gebaseerd worden op 
een vergelijking met de respons op producten die analoog zijn aan het nieuwe product. 
Hierbij worden de verkoopcijfers (‘purchase records’) van de analoge producten onderzocht 
en worden de consumenten op basis daarvan in een aantal segmenten opgedeeld voor het 
nieuwe product of de innovatie: bv. ‘early adopters’ (diegenen die in het eerste jaar 
adopteerden), ‘middle majority’ (diegenen die in tweede of derde jaar na introductie 
adopteerden) en ‘late majority’. De respondenten in elk van deze categorieën worden dan 
aan de advertenties en point-of-purchase displays (voor het nieuwe product) blootgesteld in 
een gesimuleerde winkelomgeving. Initiële aankopen worden geobserveerd, en voor 
diegenen die niet tot adoptie/aankoop overgaan wordt een ‘loterij’ georganiseerd. De 
winnaars kunnen dan als prijs ofwel de eigenlijke innovatie, het analoge product of een 
geldprijs als prijs kiezen. De ‘initial measures’ dienen dan als schatting van de early sales. Op 
basis van logit-modellen worden de sales dan op langere termijn voorspeld op basis 
preferentie-metingen. 
 
In ideale omstandigheden gaat een dergelijke ‘pretest market’ een echte testmarkt vooraf. 
Met een pretest-markt blijft het immers om een experiment onder zeer gecontroleerde 
omstandigheden gaan. Het laat toe zowel product-, marketing en introductiestrategie verder 
af te stellen, maar een echte testmarkt blijft zeker zijn meerwaarde hebben wegens zijn 
‘realistischer’ omstandigheden. Wegens te duur en te tijdsintensief wordt een pretest markt 
echter vaak ook als een alternatief voor een testmarkt beschouwd. Toch is het volgens Ozer 
(1999: 86) niet altijd noodzakelijk om de pretest-markt door een grotere testmarkt te laten 
opvolgen vooraleer tot effectieve introductie over te gaan. Dit is bijvoorbeeld het geval 
wanneer (1) er grote tijdsdruk is om de markt vroeg te bereiken, (2) de marktintredekosten 
laag zijn, (3) het slechts een beperkte doelmarkt is en het financieel risico klein is, (4) de 
pretest market steekproef groot is en accurate schattingen van awareness en distributie 
kunnen worden gemaakt (Urban, Katz, 1983). 
 
 
Testmarkten 
 

et een echte testmarkt gaat het om een implementatie en ‘rollout’ van de technologie 
in een (geografisch) beperkte omgeving. In vergelijking met ‘prototype tests’ en ‘pretest-

markten’ begeven we ons meer buiten de muren van het laboratorium, maar hebben we 
nog steeds te maken met een gecontroleerd experiment in een beperkt en zorgvuldig 
geselecteerd deel van de doelmarkt (Ozer, 1999: 86).  
 
Niettegenstaande ze wel zo genoemd worden, gaat het met het Schotense e-VRT-project of 
de testfase van het IDTV-project van Telenet (medio 2004) eigenlijk niet om dergelijke 
testmarkten. Deze testen gebeurden wel al in ‘real life’, maar het betrof geen gesimuleerde 
aankoopomgeving. De respondenten moesten nooit een echte adoptiebeslissing maken 
(maar kregen de set-top-box sowieso thuis), en werden nooit aan de marketingstrategie 
blootgesteld. Van een echte testmarkt kan immers pas sprake zijn als de innovatie op 
beperkte schaal zo realistisch mogelijk geïntroduceerd wordt (De Brentani, 2000: 560): echt 
te koop in de winkels, met echte promotie en marketing en adoptie volledig afhankelijk van 
de beslissing. Op die manier laten testmarkten niet alleen toe om ‘sales forecasts’ te maken, 

M 
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maar ook om de impact van alle determinanten en marketingvariabelen (apart) na te gaan 
en daar voor de algemene introductie op in te spelen, maar spreekt het voor zich dat ze zeer 
geld- en tijdrovend zijn.  
 
Bekende ‘Test Market Models’ zijn TRACKER (Blattberg, Golanty, 1978) en NEWS/MARKET 
(Pringle, Wilson, Brody, 1982). TRACKER baseert zich bijvoorbeeld op survey data met 
betrekking tot de ‘early test market results’ (drie maanden na introductie) en gegevens met 
betrekking tot reclamespenderingen, prijs, etc. om tot een drietal resulaten te leiden 
(Blattberg, Golanty, 1978: 192): 
 
1. Een ‘sales forecast’ voor een jaar ver. 
2. Diagnostische informatie over de prestatie van het product. Door het linken van de 

effectieve (actual) sales aan reclame-uitgaven, prijs, productkwaliteit, gebruikersdata uit 
de surveys, ..... wordt inzicht bekomen in de mate waarin een product succesvol is en 
op welke vlakken de introductiestrategie en marketingmix kan worden bijgestuurd. 

3. Input voor product planning. Gegeven een bepaald mediaplan, een bepaalde 
prijszetting en sampling level, alsook een schatting van de mate van herhaalaankopen, 
geven de ‘forecasts van year end sales’ ook voldoende input om verschillende 
marketingstrategieën te evalueren. 

 
Dit Tracker-model onderscheidt zich volgens zijn ontwikkelaars Blattberg en Golanty (1978: 
192-193) op de volgende vlakken: 
 
- Het model heeft slechts drie maanden van testdata nodig, daar waar vele andere 

methoden vaak langere tijdreeksen van vaak zes maanden nodig hebben 
- Het maakt gebruik van surveydata, en niet van paneldata zoals dat bij de meeste 

forecastmethoden het geval is 
- Goedkoop in gebruik 
- Makkelijk te implementeren en interpreteren. In de praktijk worden heel wat 

forecastingmodellen volgens Blattberg en Golanty (1978: 192) immers niet gebruikt 
omdat ze te ingewikkeld zijn en omdat niemand er goed mee kan omgaan.  

 
Het voeren van een testmarktfase is vooral aangeraden wanneer er hoge risico’s bestaan 
(faling, financieel, reputatie, …). Wanneer er op korte termijn een competitieve reactie 
verwacht wordt, of de opportuniteit om onmiddellijk naar de markt te gaan groot is, wordt 
deze fase echter vaak overgeslagen (Ozer, 1999: 87). Niet alleen de snelle evoluties en 
competitieve reacties zorgen er voor dat testmarkten vaak worden overgeslagen; ook het 
enorm dure prijskaartje en de grote tijdsperiode die ze in beslag nemen (Urban en Hauser 
hebben het bijvoorbeeld over 9 tot 12 maanden) verklaren dat voor een stuk. De lange 
periode die dergelijke testmarkten nodig hebben, maakt hen niet evident toepasbaar in een 
ICT-omgeving. In die omgeving gaat het immers niet altijd om even stabiele markten, en 
heeft men niet altijd de tijd om zo lang op resultaten te wachten. Bovendien brengen ze ook 
het risico met zich mee op voorhand teveel informatie naar de concurrentie te lekken (De 
Brentani, 2000: 560).  
 
Testmarkten hebben dus een aantal grote nadelen (duur, tijdrovend), waardoor hun 
toepassing in de ICT-omgeving sterk verminderd is. Onder meer in onderzoek van Lynn, 
Schnaars en Skov (1999: 569) bleken deze methodes niet meer voor te komen onder de in 
praktijk frequent gebruikte forecastingmethoden. Weinig verwonderlijk, aangezien we in 
deel 3 reeds vaststelden dat deze testmarkt-fase in de praktijk vaak wordt overgeslagen 
(Rosen, Schroeder, Purinton, 1996: 6). Soms wordt daarom op pretestmarkten terug gevallen 
als alternatief, maar ook deze vorm van onderzoek blijft duur en tijdrovend. Als een 
goedkoper en minder tijd in beslag nemend alternatief voor de klassieke manier van concept 
testing en testmarkten, stellen we in de huidige ICT-omgeving wel een opgang vast van het 
internet als ‘new product evaluation method’. Vooral voor het verwerven van ‘corporate 
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intelligence’, het identificeren van trends, en het testen van nieuwe producten en hun 
prototypes op een kortere tijdspanne, wordt het internet alsmaar vaker gebruikt (Ozer, 1999: 
90). Microsoft test bijvoorbeeld zijn nieuwe software-prototypes via het internet (N.N., The 
Economist, 1997-08-23; in Ozer, 1999: 90), net zoals we eerder het voorbeeld van Philips 
aanhaalden met hun ‘leaduser.nl’-website. 

4.5.3.2.  Evaluatie 

Met het forecasten op basis van testmarkten gaat het om veralgemenende voorspellingen 
op basis van ‘laboratoriumexperimenten’ waarin de introductie en de aankoopsituatie voor 
de innovatie zo waarheidsgetrouw mogelijk wordt nagebootst. Deze methodes worden 
zowel voor concrete forecasts van sales en marktaandeel gebruikt, als voor een evaluatie 
van de ganse marketingmixstrategie. We onderscheiden een drietal types: in chronologische 
volgorde ‘prototype testmarkten’, ‘pretest-testmarkten’ en de echte ‘testmarkten’. Prototype 
tests zijn in feite geen echte forecastinginstrumenten, maar eerder diagnostische tools in 
functie van het op punt stellen van het design van de technologie. Pretests fungeren vaak 
als een alternatief voor de duurdere en meer tijdrovende testmarkten, maar hebben ten 
opzichte van deze laatste het nadeel in een meer gecontroleerde en minder natuurlijke 
omgeving plaats te hebben, wat de betrouwbaarheid van de forecasts uiteraard niet ten 
goede komt. Algemeen hebben testmarkt-gebaseerde forecasts het nadeel negatief te 
kunnen worden beïnvloed door het feit dat de technologie in deze fase vaak nog niet op 
punt staat (Carey, Elton, 1996: 48)121.  
 
In de huidige ICT-omgeving hebben deze methoden echter veel van hun ‘pluimen’ verloren 
als forecasting-instrument, en worden ze ook niet zo vaak meer gebruikt. Een groot deel van 
de prediffusie- of testmarktmethodes is sowieso al niet geschikt voor ICT-forecasting omdat 
ze vooral voor ‘repeat purchases’- en niet voor ‘durable’-forecasting zijn ontwikkeld. Verder 
heeft de vaak sterke tijdsdruk om met de innovatie op de markt te komen, het gevolg dat 
testmarkten in de hedendaagse ICT-omgeving vaak worden overgeslagen. Ook de vaak 
weinig accurate resultaten (Narasimhan, Sen, 1983: 11-12), het prijskaartje en het 
tijdrovende karakter zitten daar voor een groot deel tussen. Vooral voor de echte 
testmarkten is dit laatste een groot nadeel.  
 
Testmarkten lenen zich in de huidige marktomgeving dus niet zo goed meer voor ICT-
forecasts122, maar de opkomst van het internet lijkt echter wel alternatieven te bieden. 

 

                                                      
121 Denken we maar aan het e-VRT project te Schoten waarbij een pak ‘technische’ zaken fout liepen. 
122 Omdat deze methodes zich in de huidige ICT-omgeving niet zo goed meer lenen voor ICT-forecasting, en ook 
niet zo vaak meer worden toegepast, gingen we er ook niet zo diep op in. Voor wie toch geïnteresseerd is in een 
uitgebreider overzicht van dergelijke methodes, verwijzen we naar een –weliswaar ouder, maar interessant- 
artikel van Mahajan en Wind (1988) waarin een overzicht van de (tot dan toe) meeste pretest- en 
testmarktmodellen werd gegeven. 
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4.5.4.  Anticiperende analyse 

en opzichte van de traditioneel kwantitatief ingestelde forecastingmethodes, 
onderscheidt ‘anticiperende analyse’ (anticipatory analysis) zich als de meer kwalitatieve 

tak van forecasting die ook meer een langere termijn-visie hanteert (Fildes, Kumar, 2002: 
493).  
 
Deze kwalititatieve vorm van forecasting geniet tot op de dag van vandaag een grote 
populariteit (Venkatesan, Kumar, 2002: 626; Kahn, 2002; Ozer, 1999: 77; Sanders, Manrodt, 
1994) voor het inschatten van langere termijn-ontwikkelingen met de bedoeling daar zo 
goed mogelijk op te kunnen anticiperen. Niettegenstaande ook de gebruiker kwalitatief kan 
worden onderzocht, gebeurt kwalitatieve forecasting in veel gevallen op basis van 
‘experteninput’ of met het doel ‘to incorporate inside information and knowledge, as well as 
managers’ experience about the future’ (Makridakis, Wheelwright, Hyndman, 1998: 483)123.  
 
Een aantal van de voornaamste methoden die onder deze kwalitatieve of intuïtieve noemer 
thuis horen zijn ‘scenario-analyse’, ‘scanning/monitoring’, ‘expertenopinies’ en focusgroepen 
(Bennett, Gottasz, 2001: 311; Kumar, Nagpal, Venkatesan, 2002: 584). 

4.5.4.1.  Scenario-analyse 

en kwalitatieve forecasting-methode die in de huidige ICT-omgeving duidelijk aan 
populariteit wint, is scenario-analyse. Een evolutie die volgens Bouwman et al. (2000: 15) 

parallel loopt met een tanend enthousiasme voor een andere, iets oudere kwalitatieve 
forecast-methode, nl. Delphi-onderzoek. Met scenario-analyse hebben we het over de 
constructie van toekomstscenario’s en duidelijk omschreven toekomstassumpties die aan de 
hand van signalen uit de omgeving op hun validiteit worden getoetst (Poiesz, Van Raaij, 
2002: 13; Bouwman, de Jong, 1996: 163; Klopfenstein, 1989: 28). Het gaat niet zozeer om 
concrete voorspellingsmethoden of forecastmethoden, maar eerder om verhalende 
beschrijvingen van mogelijke ontwikkelingen die de bandbreedte weergeven waarbinnen 
bepaalde ontwikkelingen zich kunnen voordoen. Bouwman et al. (2000: 15) hebben het 
over ‘instrumenten om denkbeelden in kaart te brengen over het effect van mogelijke 
alternatieven voor beslissingen in de toekomst’. Het startpunt voor dergelijke scenario-
analyse is een conceptueel model waarin de samenhang tussen ontwikkelingen is 
geëxpliciteerd. Op basis van een diversiteit aan inputvariabelen (bv. verouderingstrend, 
bevolkingsgroei, flexibilisering van werk, globalisering economie, ...) komt men tot een aantal 
combinaties van variabelen die tot verschillende scenario’s leiden. Voor een deel van de 
gebruikersgerelateerde input wordt vaak een beroep gedaan op rollenspel: bijvoorbeeld om 
de nodige input te verwerven over de impact van bepaalde personen op het 
adoptiebeslissingsproces en de manier waarop men (in conflictsituaties) binnen huishoudens 
communiceert omtrent adoptie (Armstrong, Brodie, 1999: 94). 
 
Vanuit bedrijfsstandpunt wordt scenario-analyse vooral gebruikt voor de detectie van 
opportuniteiten voor radicale innovaties (Ozer,1999: 80) en een evaluatie van onzekerheden 
en trends zodat ondernemingen daar maximaal op kunnen anticiperen (Bennett, Gottasz, 
2001: 311); maar de voornaamste toepassing ligt wellicht toch in een beleidsmatige 
ondersteuning (Bouwman et al., 2000: 15). In een onderzoek met de bedoeling input te 
leveren voor de besluitvorming op het vlak van overheidsbeleid (allocutiebeleid, 
consultatiebeleid, infrastructuurbeleid) inzake elektronische informatievoorziening kwamen 
Arnbak, Van Cuilenburg en Dommering (1990: 77-124) op basis van scenario-analyse 

                                                      
123 Prior-to-launch is deze inside expterteninformatie vaak ook de enige optie in gevallen waarin de innovaties en 
hun applicaties nog niet duidelijk zijn en bijgevolg ook niet concreet kunnen worden gemaakt voor de 
respondent (Ward, Davies, Wright, 1999: 86). 

T 
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bijvoorbeeld tot een drietal scenario’s: (1) een ‘loods-scenario’ waarbij de rol van de overheid 
in het sturen van bepaalde ontwikkelingen werd beklemtoond, (2) een ‘vrije vaart-scenario’ 
waarbij het marktprincipe als leidend principe voor de marktontwikkelingen werd 
verondersteld, en (3) een ‘konvooi-scenario’ waarbij zowel op een impact van marktprincipes 
als van overheidsinitiatieven wordt geanticipeerd. In elk van deze drie scenario’s werden de 
gevolgen voor zowel omroepen als voor telecommunicatie nagegaan op het vlak van 
privacy, toegang en transparantie. 
 
Een recenter voorbeeld van dergelijke scenario-analyse werd in 2004 uitgevoerd door het 
Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek (VIWTA) in 
samenwerking met een aantal KUL-wetenschappers (o.a. communicatiewetenschappers). 
VIWTA is een aan het Vlaams Parlement verbonden denktank over adoptie van technologie, 
die in die hoedanigheid dan ook de opdracht kreeg een aantal mogelijke toekomstscenario’s 
(voor het jaar 2030) inzake technologische ontwikkeling uit te tekenen, met een specifieke 
aandacht voor de impact van die ontwikkeling op de senioren en de kloof tussen ouderen en 
jongeren. De scenario-analyse resulteerde in een viertal scenario’s die in samenwerking met 
een toneelgroep in een reeks toneelstukken werden uitgewerkt en op vrijdag 28 mei en 
zaterdag 29 mei (2004) in het Vlaams Parlement werden opgevoerd met de bedoeling een 
aantal specifieke belevingen en voorkeuren te ontlokken bij senioren (Meeus, 2004-06-25: 
15). De vier ontwikkelde scenario’s kunnen als volgt worden omschreven:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Scenario 1: Er onstaat een wijd verschil tussen senioren die nog een beetje te been zijn 
én geld hebben, en diegenen die het aan beide elementen ontbreekt. Als 
productinnovatie niet snel genoeg gaat en nieuwe technologische producten dus niet 
snel genoeg goedkoper en eenvoudiger te bedienen worden, kan er een sociale kloof 
ontstaan tussen senioren onderling: degenen die hoger opgeleid en beter bemiddeld 
zijn, kunnen technologische producten inzetten om de levensstijl zo lang mogelijk aan te 
houden. Degenen die er het geld en de kennis voor missen, zullen de technologische 
mogelijkheden niet tenvolle kunnen benutten (bv. doktersraadpleging van op afstand 
via snelle internetverbindingen en gerichte apparatuur). 
- Scenario 2: De technologie wordt zodanig interessant voor senioren dat de 
technologiebedrijven hen als het ware als een consumentenmarkt begint te zien. 
- Scenario 3: De kloof tussen jongeren en ouderen wordt breder en de laatsten worden 
betutteld door de jongeren. 
- Scenario 4: De technologische ontwikkeling begint zodanig achterop te hinken dat de 
ouderen het maatschappelijke voortouw gaan nemen in een nieuwe beweging die voor 
‘authenticiteit’ gaat. 
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Nog recenter (april 2005) is een onderzoek van het IPTS124, waarin in opdracht van de 
Europese Commissie, op basis van scenario-analyse onderzoek werd gevoerd naar het 
potentieel voor mobiele communicatiemarkten en -diensten in Europa (Forge, Blackman, 
Bohlin, 2005). Daarbij werden projecties gemaakt voor 2010, 2015 en 2020, en werd van de 
volgende vijf scenario’s uitgegaan (Forge, Blackman, Bohlin, 2005: 47):  

 

 
 
Meestal wordt de waarde van scenario-analyse omschreven vanuit een offensief standpunt; 
maar het is belangrijk te onderstrepen dat scenario’s zowel offensieve als defensieve doelen 
kunnen dienen. Met het traditionele offensieve standpunt hebben we het over scenario-
analyse als middel om opportuniteiten te identificeren. Jeff Bezos bijvoorbeeld, de stichter 

                                                      
124 Institute for Prospective Technological Studies (Sevilla) 

 
-Scenario 1, smooth development: (main) EU economies unite to provide growth and 
positive progress in development, but in fair and managed way that brings prosperity 
across all 25 members. 
-Scenario 2, stagnation: (main) the EU continues peacefully, following a slow but general 
decline, rather like the Japanese economy between 1988 and 2003, with gradually 
shrinking output and unsuccessful, or frozen, government policy reactions to strong 
deflation; EU left behind in growth by Asia. 
-Scenario 3, constant change: (main) up and down, but overall moderately positive 
trend, through ad hoc growth and recession, often in parallel in different areas or 
countries – a strong deflux of stop-go progressions and regressions in specific areas of 
the EU. Slowly prosperity does increase for many in the EU. 
-Scenario 4, financial crash in EU (discontinuity): an economic disaster within the EU and 
spreading beyond, comparable to the 1929 crash, buth with affects over 5 years. 
-Scenario 5, disaster (discontinuity): natural disaster, major war or 
nuclear/chemical/biological accident or terrorist attack- seriously impacts EU economy 
long-term, to 2020 and beyond, possibly making a small part of the EU uninhabitable 
temporarily. Other regions (ASEAN, NAFTA) affected but no so seriously. 
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van Amazon.com, raakte via scenario-analyse overtuigd van het feit dat mensen in de 
toekomst wel eens boeken via het internet zouden kunnen kopen, in plaats van naar de 
boekenwinkel te stappen. Harper (2000: 76) haalt ook de Sony Walkman aan als een typisch 
voorbeeld van ‘anticipatory management’ op basis van ‘what if’-scenario’s’. In de vroege 
jaren ’80 stelde Akio Morito immers twee trends vast: de mens werd meer bezorgd over fysiek 
en uiterlijk en men begon meer te joggen; en tegelijkertijd was er een vraag naar een goede 
kwaliteit van geluid (beter dan de traditionele transistorradio’s). Met betrekking tot de 
defensieve doelen van scenario-analyse verwijzen we naar deel 2. Daar gaven we 
bijvoorbeeld reeds aan dat reacties als ‘Indien we dat geweten hadden, dan …’ veel gehoord 
zijn als verklaring voor het falen van bepaalde innovaties. Scenario-analyse kan dan helpen 
om dergelijke situaties te voorkomen. 
 
Het uitgangspunt van scenario-analyse, nl. de extrapolatie van trends, is echter meteen ook 
de grote zwakte van de methode (Bouwman et al, 2000: 16; Bouwman, de Jong, 1996: 165). 
Er zijn zoveel determinerende factoren dat het aartsmoeilijk is hun gezamenlijke effect min of 
meer accuraat in te schatten. Het blijft immers om een onzekere, subjectieve waarneming 
van die trends gaan. Naast het feit dat het om een extrapolatie van onzekere trends gaat, 
vormt ook de inherente beperking van de mens om in de toekomst te kijken één van de 
grootste nadelen van scenario-analyse (Ozer, 1999: 80). De mens is immers beperkt in zijn 
capaciteit om de toekomst te visualiseren, en heeft een beperkte kennis met betrekking tot 
die toekomst. 
 

4.5.4.2.  Environmental Scanning en Monitoring 

et deze tweede kwalitatieve categorie van forecasting gaat het om een kwalitatief 
aftasten of verkennen van de omgeving. ‘Environmental scanning’ hanteert daarbij een 

bredere scope dan monitoring, technologieverkenningen, of ‘bibliometrics’. ‘Environmental 
Scanning’ betreft een snel inzetbare scanning van de ruime omgeving en leefwereld op zoek 
naar opportuniteiten voor innovaties. Deze scanning of monitoring gebeurt vooral in 
dynamische marktomgevingen (Ozer, 1999: 93) als die van de ICT, en in het prille begin van 
het NPD-proces (Bouwman, de Jong, 1996: 163). Zowel op basis van primaire als secondaire 
bronnen (consumenten, suppliers, dealers, ...) en uiteenlopende types van informatie 
(economisch, sociaal, cultureel, wetenschappelijk, ...) kan deze scanning voor zowat elk soort 
innovatie worden toegepast (Ozer, 1999: 81). De forecasts kunnen zowel op korte als lange 
termijn betrekking hebben en als input dienen voor zowel productontwikkeling als 
positionering (Ozer, 1999: 81; 88). Nokia draagt dergelijke ‘environmental scanning’ 
bijvoorbeeld hoog in het onderzoeksvaandel; en ook het digitale huisdier Tamagotchi (van 
het Japanse Bandai Co.) kwam er na een environmental scanning die uitwees dat mensen 
een behoefte aan gezelschap hadden dat compatibel was met hun drukke levensstijl (Ozer, 
1999: 93). Ook de zogenaamde trendanalyses waarbij trend-watchers voorspellingen gaan 
maken op basis van een analyse van kooppatronen, meningen, etc. ... kunnen we onder deze 
‘scanning’-noemer thuis plaatsen (Poiesz, Van Raaij, 2002: 13). 
 
Verwant hiermee is de ‘monitoring’-methode of het detecteren van signalen van 
technologische verandering (bv. via het in de gaten houden van paper topics op congressen) 
(Klopfenstein, 1989: 25). Het doel is echter niet het forecasten van aanvaarding, adoptie of 
diffusie, maar wel het forecasten van eventuele opportuniteiten voor nieuwe technologieën. 
Daar waar scanning een meer algemene aftasting van de omgeving betreft en een perfecte 
voorbereidende fase is voor de constructie van scenario’s in scenario-analyse, is monitoring 
meer concreet op een bepaald technologiedomein gericht, en gaat het om een scanning van 
technologiegerelateerde informatie (congressen, papers, patenten, ...). In vergelijking met 
‘scanning’ houdt ‘monitoring’ ook meer een continue opvolging in. Sommigen hebben het 
over ‘bibliometrics’ (Watts, Porter, 1997: 27), anderen over ‘content analysis’ (Bennett, 
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Gottasz, 2001: 311) of ‘technologieverkenningen’ (Bouwman et al., 2000: 13); maar in elk 
van deze gevallen komt het neer op een monitoring van nieuwsmedia en andere bronnen 
om technologische trends te detecteren en op te volgen. Met de omschrijving van 
‘bibliometrics’ als ‘counts of publications, patents or citations to measure and interpret 
technological advances’ (Watts, Porter; 1997: 27) of technologieverkenningen’125 als ‘het in 
kaart brengen van fundamentele ontwikkelingen en het beoordelen van de mogelijke 
toepasbaarheid op langere termijn. Onderzoekers speuren onderzoeksprogramma’s, 
publicaties en voordrachten van universiteiten en R&D-instellingen af om zicht te krijgen op 
belangrijke technische doorbraken’ (Bouwman et al., 2000: 13) is het duidelijk dat het met 
deze manier van forecasten om een literatuur-gebaseerde (Walker, Jeanes, Rowlands, 2002) 
manier van forecasten gaat. Door een analyse van het aantal keren dat bepaalde 
technologieën of toepassingen van technologieën vermeld worden, of het aantal keren dat 
bepaalde zaken aan elkaar gelinkt worden in deze diverse soorten bronnen (artikels, 
patenten, ...), kan men gaan extrapoleren en voorspellingen maken. 
 
Het meest geschikte moment voor scanning en monitoring is het moment waarop de 
technologie zich nog in een premature fase bevindt, de technische problemen nog lang niet 
zijn opgelost en de praktische betekenis nog niet duidelijk is. De fase van 
‘opportuniteitsidentificatie’ of ‘idea generation’ met andere woorden (Urban, Hauser, 1980). 
Lang niet alle ‘trends’ die door dergelijke technologieverkenningen gedetecteerd worden, 
zullen in een prototype resulteren, en nog minder zullen tot een succesvolle innovatie 
uitgroeien. Het enige doel van deze technologieverkenningen is het uittekenen van de 
generieke lijn, die zich in de loop der jaren kan en zal voordoen (Bouwman, et al, 2000: 14).  
 
Het voordeel van deze methodes zit hem in de snelheid van implementatie en uitvoering (er 
zijn immers geen uitvoerige surveys e.d. nodig) en het ‘brede blikveld’ die een vergelijking 
met alternatieven en concurrerende projecten mogelijk maakt, en het daardoor ook 
makkelijker kan maken bepaalde financieringsbeslissingen te nemen (Dodgson, 2000: 205). 
Nadeel van deze bibliometrische methode is dat ze steeds achter de feiten aanholt, en dat 
veel technologische ontwikkelingen pas later (enige tijd na ontwikkeling), of zelfs niet in de 
literatuur verschijnen. Pure bibliometrische tellingen geven ook geen informatie over de 
kwaliteit van de technologische ontwikkeling (Watts, Porter, 1997: 27). In een snel 
evoluerende marktomgeving als die van de ICT schuilt alvast het nadeel dat de waarde van 
‘monitoring’-methodes serieus devalueert. ‘Environmental scanning’ daarentegen kan wel 
nog een duidelijke meerwaarde hebben. Zeker als voorbereidende fase op de populairder 
wordende scenario-analyse. 

4.5.4.3.  Experten-opinies 

m op bepaalde trends of marktgedragingen te kunnen anticiperen wordt vaak ook een 
beroep gedaan op de opinie van zogenaamde externen die om de een of andere reden 

expert zijn in een bepaald domein of een sterke voeling hebben met een bepaalde markt 
(Kumar, Nagpal, Venkatesan, 2002: 584, Ozer, 1999: 79; Mahajan, Wind, 1988: 341). Dat 
kunnen academici zijn, maar ook ‘heavy users’, ‘verkoopspersoneel’, ‘management’ etc ... 
Voor haar doctoraatsonderzoek rond interactieve en digitale televisie ging Loes De Vos 

                                                      
125 Dodgson (2000: 205) heeft het in verband met deze technologieverkenning bijvoorbeeld concreet over de 
door het NMCTTC (NASA MidContinent Technology Transfer Centre) ontwikkelde Quicklook-methode om de 
ontvankelijkheid of het potentieel voor nieuwe ideeën voor technologische innovaties in te schatten. Bij deze 
methode wordt in eerste instantie op de sterktes en de zwaktes van de technologie(-idee), en op potentiële 
applicaties en adoptersegmenten ingegaan, om de technologie zo beter te leren kennen. Vervolgens worden 
mogelijke eindgebruikers en licenties concreet geïdentificeerd, worden bedrijven en experts gecontacteerd; om 
uiteindelijk in een brede rapportering te resulteren over een brede waaier van zaken als beschrijving van de 
technologie, potentiële voordelen, potentiële markten, marktinteresse, ontwikkelingsstatus van de technologie, 
eventuele concurrenten of concurrerende producten, toegangsdrempels tot de markten, aanbevelingen, … 
(Dodgson, 2000: 207). 
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(2000) bijvoorbeeld bij 74 ITV (Interactieve Televisie)-experten te rade omtrent de toekomst 
van ITV. Het ging daarbij zowel om tv-producers, als om programma-ontwikkelaars, 
internetontwikkelaars of hardwareleveranciers. Met deze ‘experten-opinies’ gaat het dus om 
de verzameling van forecasts op basis van ‘external advisors’ (Bennett, Gottasz, 2001: 311), 
‘expert opinions/judgments’ (Armstrong; Brodie, 1999: 94- 95) en ‘sales force opinions’ 
(Kotler, 2002: 152). Ook dit is een categorie van methodes die gebaseerd is op ‘what people 
say’; maar in tegenstelling tot de vorige categorie die op deze informatie gebaseerd was 
(intentie-gebaseerde methodes), gaat het hier niet om wat de consument of potentiële 
eindgebruiker zegt, maar om wat de zogenaamde experten zeggen over het marktgedrag. 
 
De forecastdoelen waar deze expertenopinies zich het meest toe lenen zijn het inschatten 
van marktgrootte, verkoopcijfers en marktaandeel en het voorspellen van de te ondernemen 
acties in introductie- en marketingstrategieën (Armstrong, Brodie, 1999: 98-102; Ozer, 1999: 
79). In de eerste fasen van het NPD-proces kunnen ze ook gebruikt worden om de nodige 
input te verzamelen in functie van ‘product design’ en ontwikkeling (Ozer, 1999: 79).  
 
Het grote nadeel van deze experten is dat ze vaak een zeer eng ‘blikveld’ hebben, en hun 
meningen daardoor vaak vertekend zijn (Armstrong, Brodie, 1999: 105-106; Kotler, 2002: 
153; Ozer, 1999: 79). Verkoopsverantwoordelijken, marketing- of supply-side-experten 
hebben immers nogal vaak de neiging de zaken te gaan overschatten; en 
verkoopsverantwoordelijken zijn vaak niet op de hoogte van algemene marketingplannen of 
macro-economische verschuivingen (Kotler, 2002: 153). Ook De Vos (2002: 2) vond in haar 
‘experten’-onderzoek rond interactieve televisie duidelijke verschillen tussen de ‘soort van 
experten’. Het grootste nadeel van expertenopinies is dat de kwaliteit van de forecasts in 
sterke mate afhankelijk is van de aard van experten. Zeker in onstabiele marktomgevingen 
zoals die van de ICT hebben deze methodes het nadeel niet zo betrouwbaar te zijn (Ozer, 
1999: 79; 84). Voor sommigen, zoals Weerahandi, Hisiger, en Chien (1994: 158) is het 
gebruik van dergelijke ‘expert opinions’ dan ook duidelijk inferieur aan de kwantitatieve 
alternatieven, en is het gebruik ervan enkel op zijn plaats wanneer de voorspellingen niet 
kunnen worden gemaakt op basis historische trends of andere kwantitatieve analyses. 
 
Forecasts op basis van expertenopinies zijn op verschillende manieren mogelijk126, maar in 
het licht van de betrouwbaarheidsproblematiek van expertengebaseerde forecasts, is het niet 
onbelangrijk dat de accuraatheid van dergelijke ‘expert forecasts’ het grootst is wanneer 
gebruik gemaakt wordt van gestructureerde methoden zoals de Delphi-methode 
(Armstrong, Brodie, 1999: 94-95) ... 
 
 
Delphi-methode 
 

eker voor ICT-innovaties, is de Delphi-methode wellicht de meest gebruikte methode om 
op een gestructureerde manier forecasts te maken op basis van expertenopinies 

(McBurney, Parsons, Green, 2002: 238; Armstrong, Brodie, 1999: 94-95; Carey, Elton, 1996: 
39-40). Halverwege de jaren ’70 liet het Amerikaanse leger bijvoorbeeld een Delphi-studie 
uitvoeren om een voorspelling te maken inzake videodisc-technologie voor trainings- en 
opleidingsdoeleinden (Klopfenstein, 1989); maar ook in de huidige ICT-omgeving kent de 
methode nog volop toepassingen. Heyne en Andriessen (1991) gebruikten ze in een studie 

                                                      
126 Een ander voorbeeld van ‘expert forecasts’ is ‘judgmental bootstrapping’. Daarbij worden de experten eerst 
gevraagd een voorspelling/beoordeling te geven voor een reeks van condities (bv. van de sales in bepaalde 
geografische regio’s). Dit wordt dan omgezet in een set van regeltjes door de forecasts te regresseren op de door 
de forecaster gebruikte informatie. Eens ze zijn ontwikkeld, vormen deze bootstrappingmodellen goedkope 
alternatieven voor de forecaster (Armstrong, Brodie, 1999: 94-95). Men heeft dan ook wel eens over ‘rule-based 
forecasting’ (cf. URL www-marketing.wharton.upenn.edu/forecast) (Armstrong, Brodie, 1999: 96-97). Daar waar 
Delphi-methodes vooral geschikt zijn voor forecasts van onverwachte veranderingen, leent ‘judgmental 
bootstrapping’ zich meer voor het maken van forecasts voor verwachte veranderingen waarvan de oorzaken 
gekend zijn, maar waarvoor nodige historische data ontbreken. 
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rond de toekomst van ‘electronic publishing’; Bouwman et al. (2000: 11) voor onderzoek 
naar de toekomst van informatie- en communicatietechnologieën in de residentiële 
marktomgeving van 2010; Gupta, Jain en Sawhney (1999: 396) voor het maken van 
forecasts voor digitale televisie; net zoals Wright (1998) dat deed voor een voorspelling van 
de breedband-telecommunicatiemarkt; of zoals McBurney en Parsons dat deden binnen het 
UMTS-forum (1999, 2001). 
 
Figuur: Flowchart of Delphi Forecasting (Urban, Hauser, 1980: 136) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij deze Delphi-methode wordt in een aantal rondes aan verschillende experts (doorgaans 
anoniem) gevraagd een inschatting te maken van toekomstige ontwikkelingen. Op basis van 
herhaling en open vragen probeert de onderzoeker een zo goed mogelijk zicht te krijgen op 
de mening van de experten. Na elke bevragingsronde (doorgaans via mail) wordt van deze 
expertenopinies een ‘samenvatting’ of ‘grootst gemene deler’ gemaakt en vervolgens 
opnieuw aan dezelfde experten voorgelegd ter repliek. Na een eerste ronde van vragen 
krijgt elke respondent in de tweede ronde een nieuwe vragenlijst die gebaseerd is op de 
antwoorden op de eerste vragen. Om te vermijden dat de ene expert de andere zou 
beïnvloeden in zijn standpunt, is de methode zo ontwikkeld dat de experten niet rechtstreeks 
met elkaar kunnen communiceren, en ook niet weten welke antwoorden van welke 
experten komen. Hij/zij krijgt meestal wel inzicht in de geaggregeerde resultaten van de 
vorige vragenronde. Deze procedure wordt herhaald tot er een eensgezindheid of 
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convergentie optreedt (Poiesz, Van Raaij, 2002: 13; Bouwman et al., 2000: 14; Ward, Davies, 
Wright, 1999: 95; Wright, 1998: 130; Klopfenstein, 1989: 26; Urban, Hauser, Dholakia, 1987: 
79-80; Urban, Hauser, 1980: 135). Op die manier laat de Delphi-methode ook een 
kwantitatieve analyse van kwalitatieve input toe (Ward, Davies, Wright, 1999: 95), en worden 
doorgaans een viertal fasen doorlopen (Parenté, Anderson-Parenté, 1989: 129): 

 
1. Uitgebreide verkenning van het onderwerp of de technologie 
2. Opsomming en identificatie van ‘issues’, mogelijke scenario’s en gebeurtenissen 
3. Het expertenpanel wordt naar hun mening gevraagd ten aanzien van deze issues, 

scenario’s en gebeurtenissen 
4. Vergelijking en aggregatie van antwoorden tot een (kwantificeerbare) consensus 

wordt bereikt 
 

Kenmerkend voor de toepassing van deze Delphi-methode zijn (Bouwman et al., 2000: 14; 
Klopfenstein, 1989: 26): 
 
- de anonimiteit van de expertenopinies 
- iteratie met gecontroleerde terugkoppeling: Delphi-deelnemers expliciteren hun 

verwachtingen, de onderzoeker controleert en probeert het blikveld te focussen 
- statistische analyse: de respons van de groep geeft een idee over de mate waarin de 

opvattingen breed worden gedragen. 
 
Vooral voor een algemene voorspelling van marktgrootte en marktpotentieel voor bepaalde 
innovaties wordt in snel veranderende markten zoals die van de informatie- en 
communicatietechnologieën, vaak een beroep gedaan op expertenopinies via Delphi-
onderzoek (Armstrong, Brodie, 1999: 98). In sommige gevallen kan Delphi-onderzoek ook 
gebruikt worden voor een schatting van de parameters p en q in het Bass-model (Ward, 
Davies, Wright, 1999: 96). Meestal situeren deze Delphi-toepassingen zich ook vroeg in het 
innovatie-ontwikkelingsproces in het stadium van het prototype of de eerste 
marktexperimenten, wanneer nog nauwelijks praktijkervaring of ‘real-world experience’ met 
de nieuwe technologie bestaat (Bouwman et al., 2000: 14, Bouwman, de Jong, 1996: 163; 
Klopfenstein, 1989: 26; Urban, Hauser, 1980: 127-145). In termen van het eerder 
gedefinieerde NPD-proces: in de fase van opportuniteitsidentificatie. 

 
Het voordeel van Delphi-onderzoek ligt duidelijk in zijn zeer rijke bron van kennis, die anders 
nauwelijks beschikbaar is, en de hogere betrouwbaarheid en validiteit die dit met zich mee 
brengt. Het is wel zo dat die betrouwbaarheid en validiteit fel afnemen naarmate men over 
een langere termijn voorspellingen gaat doen (Bouwman et al, 2000: 14). Andere 
argumenten die van de Delphi-methode een zeer geschikte methode voor ‘innovation 
forecasting’ maken, zijn de volgende (Ward, Davies, Wright, 1999: 95):  
 
- de methode berust niet op historische data 
- de techniek is bruikbaar in situaties die zich kenmerken door een hoge graad van 

innovatie en verandering 
- het is een geschikt alternatief voor onderzoek waarin bepaalde zaken moeilijk 

kwantificeerbaar zijn 
- het stelt de onderzoeker niet voor drempels inzake tijd of geld 

 
Nadeel is de gevoeligheid van de resultaten aan de kennis en kwaliteit van de experten. Er 
kan bijvoorbeeld serieuze vertekening ontstaan doordat experts bepaalde belangen 
vertegenwoordigen (Kotler, 2002: 153; Bouwman et al., 2000:14; Carey, Elton, 1996: 40; 
Klopfenstein, 1989: 27). Armstrong en Brodie (1999: 105-106) wezen in dit verband 
bijvoorbeeld op de overschattingen van marketing- en supply side-experten. Kotler (2003: 
153) heeft het over de overschattingen van verkoopsverantwoordelijken die sterk kunnen 
beïnvloed zijn door recente successen of tegenslagen. De selectie van experten, of de ‘aard’ 
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van de experten is dan ook een kritisch punt bij Delphi-onderzoek (Ward, Davies. Wright, 
1999: 101; Carey, Elton, 1996: 40).  
 
Maar ook los van de aard van de geselecteerde experten, worden Delphi-forecasts 
bekritiseerd omwille van hun gebrek aan accuraatheid en betrouwbaarheid. Bouwman et al. 
(2000) en Bouwman en de Jong (1996: 164) verwijzen bijvoorbeeld naar een onderzoek van 
De Bens en Knoche (1987) om aan te tonen dat Delphi-onderzoek niet altijd in de meest 
betrouwbare resultaten resulteert. In dit onderzoek van De Bens en Knoche (1987, i.o. van de 
Europese Gemeenschap) werden op basis van Delphi-onderzoek voorspellingen werden 
gemaakt omtrent de penetratie van consumentenelektronica in respectievelijk 1995 en 2005 
(cf figuur): 
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Daar waar de voorspelling van penetratiecijfers voor TV, VCR, teletekst en pc nog ‘vrij’ 
realistisch zijn, zijn de voorspellingen voor videotex, HDTV en ISDN bijvoorbeeld duidelijk 
overschat, en werden technologieën als het internet en mobiele communicatie niet voorzien 
door de experten (Bouwman et al, 2000: 15). Tegen 1995 werd bijvoorbeeld een pc-
penetratie van 25% voorspeld, en ook HDTV werd tegen die tijd in een vijfde van de 
huishoudens voorspeld. In 2005 werden beide technologieën in ongeveer 40% van de 
huishoudens verwacht. Voor pc en HDTV dus respectievelijk een schromelijke onder- en 
overschatting. Veel van deze afwijkingen vallen waarschijnlijk te verklaren door de lange 
termijnen (1987 vs 1995 en 2005, respectievelijk 8 en 18 jaar) waarover hier voorspeld werd. 
Precies deze onbetrouwbaarheid van voorspellingen over langere termijnen maakt dat 
experten zich niet altijd nog aan lange termijn-voorspellingen durven wagen 
(niettegenstaande Delphi als een lange termijn-forecast methode geldt). In het eerder 
aangehaalde onderzoek van de Technische Universiteit Delft (2000) werd het Delphi-
onderzoek na een eerste ronde reeds stil gelegd. Deze ronde had minder opgeleverd dan 
verwacht, omdat de meeste experten zich niet aan een langetermijnvoorspelling van langer 
dan 2 jaar durfden te wagen (Bouwman et al., 2000: 11). 
 
Gezien de kwetsbaarheid van Delphi-resultaten beklemtonen Bouwman et al. (2000: 15) dat 
de Delphi-methode - volgens hen terecht - aan populariteit heeft ingeboet de laatste jaren. 
Een alternatief zien zij in scenario-analyse.  

4.5.4.4.  Focusgroepen 

et de Delphi-methode haalden we reeds een methode aan om een groep experten te 
bevragen. Toch gaat het daarbij niet om ‘echte’ focusgroepen omdat de experten 

anoniem van elkaar worden bevraagd (maar de groepsdynamiek wel gestimuleerd wordt 
door synthese en iteratie). Los van deze anonieme groepsbevraging van experten, kan dat 
uiteraard ook anoniem in één vragensessie. Daarmee zijn we bij forecasting op basis van 
focusgroepen aanbeland. Focusgroepen worden vooral vroeg in het NPD-proces gebruikt, 
voor explorerende forecasts in de fasen van ‘idea generation’, opportuniteitsidentificatie of 
concept testing (Ozer, 1999: 85; Urban, Hauser, 1980: 67). Deze groepen omvatten 
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gemiddeld 6 à 10 personen, en kunnen naast experten (supply-side) ook ‘gewone gebruikers’ 
(demand-side) omvatten. Op basis van dergelijke focusgroepinterviews en een tweetal 
workshops maakten Bourreau en Gensollen (2004: 54) recentelijk nog voorspellingen met 
betrekking tot nieuwe hardware en software technologieën. Ook de eerder aangehaalde 
segmentatie voor digitale televisie in het Verenigd Koninkrijk (‘comfortable adopters’, 
‘marginalised adopters’, ‘experimental adopters’, ‘could be’s’, ‘passive won’t be’s’ en ‘active 
won’t be’s’) is gemaakt op basis van focusgroepen (Klein, Karger, Sinclair, 2004: 25).  

 
Het voordeel van focusgroepen is dat ze op een korte tijdspanne kunnen worden 
uitgevoerd, en behoorlijk goedkoop zijn (Ozer, 1999: 80). Maar de kwaliteit van focusgroep-
forecasts blijft ook hier uiteraard in grote mate afhangen van de kwaliteit van de moderator 
en de onderlinge beïnvloeding van respondenten. Armstrong en Brodie (1999: 101-102) en 
Ozer (1999: 77; 80) wijzen op het gebruik van focusgroepen (bij gebruikers) voor het maken 
van voorspellingen in functie van productontwikkeling en positionering, maar benadrukken 
daarbij meteen dat deze methode daar niet echt geschikt voor is. Met focusgroepen is het 
wegens de kleine steekproefomvang immers moeilijk om representatief te zijn voor de 
populatie voor dewelke men de extrapolaties maakt; en bestaat het reëele gevaar van 
beïnvloeding door andere groepsleden. Zij concluderen dan ook dat focusgroepen niet 
zouden moeten gebruikt worden voor forecasting, en dat er geen bewijs bestaat dat zij tot 
accuratere forecasts zouden leiden. Vooraleer bevindingen op basis van focusgroepen te 
veralgemenen dienen zij uitgebreider getest en gecombineerd te worden in kwantitatief 
onderzoek bij zo’n 300 à 400 mensen (Urban, Hauser, 1980: 69). 

4.5.4.5.  Evaluatie 

Met anticiperende analyse hebben we het over ‘kwalitatieve forecastingmethodes’. 
Chronologisch gezien is dit de ‘eerste vorm’ van forecasting: vroeg in het NPD-proces, op 
een moment dat er doorgaans nog geen concreet productconcept voorhanden is, en 
hoofdzakelijk met het doel de markt te verkennen naar opportuniteiten. Zelfs binnen deze 
categorie van methodes maken sommigen nog een ‘chronologisch onderscheid’. Bouwman 
en de Jong (1996: 163) onderscheiden bijvoorbeeld een eerste fase van Delphi-onderzoek 
en monitoring, en pas in een tweede fase methoden als scenario-analyse en labo-
experimenten (field trials, testmarkt). Wijzelf beperken ons tot het minder strikte 
tijdsgebonden onderscheid dat anticiperende analyse respectievelijk de pre-diffusie-, 
intentiegebaseerde en extrapolatiegebaseerde forecasting vooraf gaat. We maken vooral 
het onderscheid tussen (1) scenario-analyse, (2) environmental scanning en monitoring, (3) 
expertenopinies (Delphi) en (4) focusgroepen.  
 
Gebruikersfocusgroepen worden voor forecastingdoeleinden vooral bekritiseerd omwille 
van hun te beperkte steekproefomvang. De bevraging van groepen experten brengt ons bij 
het vaak gebruikte Delphi-onderzoek, dat in de huidige ICT-omgeving echter veel aan 
populariteit heeft ingeboet ten voordele van ‘scenario-analyse’. Voor deze laatste kan 
‘environmental scanning’ dan waardevolle input aanreiken. Een meer specifiek op 
technologie gerichte, maar continue vorm van scanning, is wat we ‘monitoring’ of 
‘bibliometrics’ noemden. Deze wordt in de huidige ICT-omgeving weliswaar niet zo vaak 
meer gebruikt, maar brengt ons wel opnieuw bij een conclusie die we ook bij de meeste 
andere forecastingmethodes maakten: nl. dat forecasting op een continue en 
gecombineerde wijze moet gebeuren. Forecasting is een continu proces van meerdere 
voorspellingsmomenten op basis van een combinatie van methodes. Ook kwalitatieve 
methodes volstaan met andere woorden niet als enige methode van forecasting. Het zijn 
snelle en doorgaans goedkoop uit te voeren methodes die een vage inschatting van 
opportuniteiten en potentieel kunnen aanreiken, maar voor een verdere verfijning en 
validering op aanvullend kwantitatief onderzoek zijn aangewezen (Ozer, 1999: 81; 
Makridakis, Wheelwright, Hyndman, 1998: 551; Leeuwis, 1996: 100). Toch zien we in onder 
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andere onderzoek van Kahn (2002) en Mentzer en Cox (1984) dat de kwalitatieve 
forecastingmethoden het populairst zijn. En dat niet alleen als aanvullende bron van inzicht 
en informatie, maar vaak als enige vorm van forecasting. Ook Ozer (1999: 77) stelt vast dat 
er nog te vaak naar kwalitatieve forecasting wordt terug gegrepen, zonder daarbij een 
beroep op kwantitatieve forecasting te doen. 
 
Kwalitatieve forecasting gebeurt dus het best met een detectie van opportuniteiten als doel. 
In functie van het verwerven van concrete input voor introductiestrategieën, toch de 
doelstelling van deze scriptie, zijn deze methodes minder relevant. De steekproefomvang is 
te beperkt voor veralgemeningen, en de voorspellingen zijn vaak ook te weinig accuraat 
(vaak te optimistisch) (Makridakis, Wheelwright, Hyndman, 1998: 483). In de hedendaagse 
ICT-omgeving lijkt scenario-analyse, eventueel voorafgegaan door een fase van 
‘environmental scanning’ de beste benadering van ‘anticiperende analyse’. 

4.5.5.  Andere 

et deze vier categorieën van extrapolaties, intentie-gebaseerde methoden, 
anticiperende analyse en andere pre-diffusie forecastingmethoden, hebben we de 

belangrijkste forecast-methoden behandeld; maar is het overzicht van forecastmethoden 
verre van volledig. Een methode die we hier bijvoorbeeld niet bij behandelden is ‘market 
structure analysis’ (Urban, Hauser, 1980: 67-68) of ‘need/usage context analysis’ (Ozer, 1999: 
81). Op basis van een bevraging (interview of survey) van zo’n 3à400 respondenten heeft 
deze methode in een vroeg stadium van het NPD-proces de bedoeling tot een 
gebruikersgebaseerde schets of mapping van de markt te komen langsheen een aantal 
‘kritische’ dimensies. Het doel en tegelijk ook het voordeel van deze methode is een duidelijke 
detectie van dimensies langsheen dewelke de consument de markt percipieert, en een 
identificatie van behoeften en gebruiksituaties waarvoor innovaties zouden kunnen worden 
ontwikkeld (Ozer, 1999: 88; Urban, Hauser, 1980: 68). Andere methodes die niet aan bod 
kwamen zijn bijvoorbeeld ‘brand equity analysis’ (bij merk- of lijnextensies) of ‘porfolio 
approach’ (in geval van meerdere generaties) (Ozer, 1999: 79-82), maar deze zijn meestal 
slechts van marginaal belang binnen de afbakening van van deze scriptie, en eigenlijk ook 
binnen het totale veld van forecastingmethoden. Een methode die daarentegen wel zeer 
relevant lijkt voor forecasting in de huidige ICT-omgeving, en moeilijk binnen de vorige 
categorieën van methodes te plaatsen valt, is de methode van ‘Classification Trees’.  
 
 
Classification Trees (CTF) 
 

et ‘classification trees’ gaat het om een methode die ontwikkeld is in de zoektocht naar 
methoden die betrouwbare forecasts leveren op basis van beperkte tijdreeksen. Post-

launch dus, maar wel relatief vroeg in het diffusieproces toepasbaar. Twee auteurs die de 
weg van de classificatiestructuren bewandelden, en recentelijk tot de ontwikkeling van een 
interessante en veelbelovende methode kwamen, zijn Louis Cox en Douglas Popken (2002). 
Zelf omschreven zij hun techniek als een ‘hybrid system-identification method for forecasting 
telecommunication product demands’, dat een combinatie van ‘classification tree’-algoritmes 
en de Hidden Markov Model (HMM)-methode omvat, en ook een uitbreiding is van 
bestaande datamining-methoden waarin demografische data en forecasts met 
gedetailleerde informatie over ‘customer purchasing patterns’ gecombineerd worden (Cox, 
2001: 438). In functie van het maken van forecasts voor ICT-innovaties, heeft deze methode 
de meerwaarde zich perfect te lenen voor voorspellingen voor ‘multi-featured ICT-
innovations’. In het artikel waarin Cox en Popken (2002) hun methode voorstellen, wordt de 
methode geïllustreerd aan de hand van een reeks nieuwe telefonie-applicaties (‘call waiting’, 
‘additional line’, ‘call forwarding’, ‘three way calling’, ‘voice messaging’, ‘toll plan’, ‘custom 
ring’, ‘call waiting’, ‘caller ID’, ‘custom choice’ en ‘wireless’). 

M 

M 
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Daar waar andere forecastingmethoden de tijdreeksen van ‘sales data’ gebruiken om op het 
geaggregeerde niveau voorspellingen te maken over ‘sales’ en ‘timing’; creëert deze 
methode op basis van een beperkte tijdreeks ‘sales data’ op het individuele niveau 
overgangswaarschijnlijkheden van de ene ‘product-ownership’-toestand naar de andere 
(Cox, Popken, 2002: 648; Cox, 2001: 439). Met dergelijke ‘toestanden’ doelt men bijvoorbeeld 
op een toestand waarin men geen enkele applicatie of toepassing heeft, naar een toestand 
waarin men drie applicaties X, Y en Z heeft. Of van een toestand van niet-bezitter van een 
technologie naar een toestand van bezitter. Typisch voor CTF nu, is dat deze methode 
automatisch op zoek gaat naar de meest relevante of predictieve subsets van covariaten 
(demografische variabelen, mediabezit, mediagebruik, …) voor deze toestanden, en die dan 
als basis gebruikt voor een niet-parametrisch model voor adoptie of transitie. Dit laat dan een 
opdeling toe van respondenten in een aantal groepen/segmenten op basis van hun ‘similar 
transition rates’ (afhankelijke variabele), of gelijke profielen op basis van de covariaten of 
onafhankelijke variabelen. Classification Tree Analysis gaat met andere woorden op zoek 
naar combinaties van waarden op onafhankelijke variabelen die het meest predictief zijn 
voor de afhankelijke variabele (adoptie/transitie) (Cox, 2001: 445).  
 
Initieel wordt er op basis van het aantal mogelijke applicaties, rekening gehouden met alle 
mogelijke combinaties van ‘product-ownership-toestanden’, maar aangezien die verzameling 
combinaties al snel zeer groot wordt, dient die beperkt te worden tot een set van meest 
voorkomende of meest waarschijnlijke combinaties of ‘product-ownership’-toestanden (of 
‘states’). We onderscheiden twee types van ‘states’: ‘macro-states’ die het huidige 
productprofiel op een bepaald moment beschrijven (welke applicaties in bezit, …) en ‘micro-
states’ die een samenvatting zijn van historische aspecten (informatie over vorige 
‘toestanden’ dan de huidige, de tijd die men in elke ‘toestand’ doorbracht, …) en andere 
aspecten of ‘covarianten’ (leeftijd, …) die van invloed kunnen zijn op de 
overgangswaarschijnlijkheden tussen ‘macro-states’ (Cox, Popken, 2002: 649). Hidden 
Markov Models (HMM) worden dan gebruikt als predictieve algoritmen. Hierbij zijn de 
individuen analyse-eenheden, en zijn de overgangswaarschijnlijkheden tussen ‘macro-states 
van product-ownership’ de responsvariabelen. Aangezien het om een methode gaat die 
voorspellingen maakt op basis van beperkte tijdreeksen, spreekt het voor zich dat de 
geschatte ‘overgangswaarschijnlijkheden’ op regelmatige basis dienen te worden herschat 
naarmate meer data beschikbaar komen (Ibid.: 648).  
 
Het vertrekpunt voor het gebruik van deze methode is het maken van voorspellingen op 
basis van een beperkte dataset aan verkoopcijfers op het individuele niveau (post-launch!). 
De dataset waarvan vertrokken wordt, zien we afgebeeld in onderstaande tabel (Cox; 
Popken, 2002: 649); een extract uit het onderzoek van Cox en Popken op basis van de eerste 
dertien maanden adoptiedata voor een reeks applicaties van US WEST. De rijen in deze tabel 
zijn de individuele ‘product-ownership’-states of -toestanden, waarbij ‘1’ betekent dat het 
individu de applicatie of het product in zijn bezit heeft, en ‘0’ dat het individu die applicatie of 
dat product niet in zijn bezit heeft. Voor elk individu (dat elk een eigen IDNR-code heeft) zijn 
er zoveel rijen als er meetmomenten zijn. In dit voorbeeld waren de meetmomenten 13 
maandelijkse meetmomenten, toestanden of ‘states’. Voor respondent 1 zien we bijvoorbeeld 
dat hij steeds in het bezit geweest is van applicatie 2, dat hij pas in de achtste maand 
applicatie 1 heeft geadopteerd, of dat hij in maand 10 applicatie 5 liet vallen. Deze laatste 
twee zijn voorbeelden van overgangen tussen toestanden of states. Voor de eerste 
respondent zien we een bijkomende adoptie van applicatie 1 in maand 8, en een verwerping 
van applicatie 5 in maand 10. Een geaggregeerde analyse van deze overgangen over alle 
respondenten biedt dan een inzicht in de overgangswaarschijnlijkheden. 
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IDNR month Transitie-
indicator 
variabele 

CWA 

App1 
CW 

App2 
ADD 

App 3 
CF 

App 4 
TWY 

App 5 
VM 

App 6 
TP 

App 7 
CR 

App 8 
CWID 

… App N 
PCS 

1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1  0 
1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1  0 
1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1  0 
1 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1  0 
1 5 0 0 1 0 0 1 0 0 1  0 
1 6 0 0 1 0 0 1 0 0 1  0 
1 7 0 0 1 0 0 1 0 0 1  0 
1 8 1 1 1 0 0 1 0 0 1  0 
1 9 0 1 1 0 0 1 0 0 1  0 
1 10 0 1 1 0 0 0 0 0 1  0 
1 11 0 1 1 0 0 0 0 0 1  0 
1 12 0 1 1 0 0 0 0 0 1  0 
1 13 0 1 1 0 0 0 0 0 1  1 
2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0  0 
2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 0  0 
2 …            
2 13 0 1 1 0 1 1 0 0 1  0 
3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  0 
3 …            
3 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0  0 

  
‘CW’=Call Waiting, ‘ADD’=Additionel telephone line, ‘CF’:call forwarding, ‘TWY’: three way calling, ‘VM’:voice 
messaging, ‘TP’:Toll Plan, ‘CR’:Custom Ring, ‘CWID’:Call waiting ID, ‘PCS’: wireless 
 
Om op basis van een dergelijke tabel met data tot een forecastingmodel te komen wordt een 
raamwerk gehanteerd van ‘state transition modelling’. Het kwantificeren van de snelheden 
waarmee deze overgangen tussen ‘toestanden’ plaatsvinden, resulteert dan in een ‘Markov 
model’ voor het voorspellen van de waarschijnlijke verdeling van gebruikers over de 
verschillende toestanden doorheen de tijd127 (Cox, Popken, 2002: 250). 
 
Om tegelijkertijd overweg te kunnen met data van verschillende meetniveaus, het probleem 
van de diverse mogelijke combinaties van toestanden en ‘conditional independence’ is 
classification tree analysis een geschikte analysemethode (Cox; Popken, 2002: 651). Een 
eerste stap die hierbij genomen dient te worden is het creëren van een transitie-
indicatorvariabele die de snelheid specifieert van een welbepaalde transitie (cf. rode kolom is 
transitie-indicatorvariabele CWA voor app1 (CW)). Deze variabele wordt dan een nieuwe 
kolom in onze tabel, waarin ‘1’ een verandering in ‘state’ aangeeft en ‘0’ op een status quo in 
de ‘state’ duidt (Cox, Popken, 2002: 651). Voor de eerste applicatie levert dat dus enkel een 
‘1’ op in maand acht voor respondent 1. In alle andere maanden voor alle andere 
respondenten was er echter geen transitie voor de applicatie CW, waardoor dat allemaal 
nullen werden. Over alle respondenten heen kan je dan per applicatie of per product (per 
kolom dus) het percentage ‘transitions’ berekenen. 
 

                                                      
127 Voor meer over ‘Markov modelling’ verwijzen we naar de paper en gespecialiseerde literatuur. 
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Figure: A classification tree for predicting customers who will add Call Waiting 
 
  CWA 
 
 
 
          CID 
    1   0 
 
 
 
 
          ADD   ADD 
 
  0   1  0 1 
 
 
 
 
         CF   CF       VM 
 
 0      1        0  1      0  1 
 
 
 
 
 
     VM 
 
  0 1 
 
 
 
 
 
Een tweede stap in dit proces, is dan op basis van de nieuw gecreëerde ‘transitie-
indicatorvariabelen’ voor elke applicatie/product een ‘classification tree’ op te stellen. De 
uiteindelijke bedoeling hiervan is de detectie van zogenaamde ‘state variables’ (Cox, Popken, 
2002: 651), die toelaten na te gaan op basis van welke andere variabelen de transitie naar 
een welbepaalde applicatie kan voorspeld worden. In functie van de responsvariable (de 
applicatie) bovenaan de ‘boom’ worden de indicatorvariabelen uitgezet. Concreet gaat deze 
Classification Tree Analysis als volgt in zijn werk: afhankelijk van het antwoord op de eerste 
binaire vraag/’state’, dient een antwoord gezocht te worden op een tweede vraag/’state’. 
Op basis van de antwoorden op deze eerste twee vragen, kunnen al een aantal verschillende 
segmenten of groepen worden gevormd met elk hun eigen overgangswaarschijnlijkheid of 
adoptiekans (die eigenlijk een vector is van de overgangswaarschijnlijkheden o.b.v. de twee 
reeds gestelde vragen). Afhankelijk van het antwoord op deze tweede vraag, dient voor elke 
subset een vraag gezocht te worden op een derde vraag, en zo verder … . (Cox, 2001: 445). 
De eigenlijke boom in een dergelijk boomdiagram begint dus met de eerste vraag. De eerste 
knobbel of splitsing in twee takken wordt dan gevormd door de twee 
antwoordmogelijkheden op deze eerste vraag. Iedere bijkomende vraag, vormt dan een 
bijkomende splitsing of knobbel in dit boomdiagram die voor een verdere splitsing in takken 
zorgt. De verschillende uiteinden, waar niet verder in takken gesplitst wordt, zijn dan de 
‘bladeren’ in dit boomdiagram. Elk van deze ‘eindpunten’ in het boomdiagram staat voor een 
uniek pad van vragen en antwoorden. Deze bladeren/eindpunten geven dan de 
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probabilistische classificaties of predicties onder de conditie van bepaalde waarden op 
onafhankelijke waarden. Een boomdiagram stopt met groeien of verder uitsplitsen in takken 
wanneer bijkomende vragen geen verbetering meer bijbrengen aan de accuraatheid van de 
voorspelling van de afhankelijke variabele (Cox, 2001: 446). 

 
Bovenstaand voorbeeld geeft de classificatieboom weer voor het voorspellen van de adoptie 
van de ‘Call Waiting’-applicatie. Als we in onze tabel alle transities (code 1) kiezen in onze 
transitie-indicatorvariabele CWA, en dan kijken bij welke applicaties er in dezelfde lijn (of 
toestand) ook een transitie (code 1) wordt vastgesteld (dat zien we bij de transitie-
indicatorvariabelen die voor elk van de andere variabelen berekend wordt), dan weten we 
welke de indicatorvariabelen zijn voor de applicatie. Voor de applicatie CW zagen we 
bijvoorbeeld 99.2% transities naar CW (op 97098). Mogelijke indicatorvariabelen voor deze 
transitie naar CW, zijn transities naar de volgende applicaties: VM, CF, ADD en CID. Van de 
97098 zijn er 32751 CID-bezitters en 64347 niet-CID-bezitters (met binnen elke categorie een 
proportie CW-transities en niet-CW-transities), etc … 
 
Op die manier kunnen een aantal ‘partial states’ of ‘partiële toestanden’ in kaart worden 
gebracht, elk met een verschillende set van waarden op de verklarende variabelen (Cox, 
Popken, 2002: 652). De partial state ‘0’ bijvoorbeeld geldt voor 33233 cases en staat voor de 
toestand of ‘state’ waarin men enkel naar CW overschakelt (cf. 3de blokje in 3de rij van 
‘classification tree’). Voor ADD en CID waren deze mensen wel potentiële adopter, maar 
maakten ze de transitie niet; voor VM en CF waren ze niet eens potentiële adopter. Binnen 
deze groep is de ‘transition rate’ voor CW dan ook 0.008. ‘Partial state 4’ daarentegen omvat 
de mensen waarbij een transitie naar CW ook samen viel met een transitie naar CF en CID 
(2de blokje in 4de rij). Binnen deze groep is de transitiewaarschijnlijkheid eveneens 0.008. 
 
Figuur: Partial States derived from classification tree 
 
Partial State Frequency 

(in 97098) 
VM CF ADD CID CWA 

0 33233 - - 0 0 0.008 
1 17275 - 0 0 1 0.014 
2 24388 0 - 1 0 0.004 
3 10576 - 0 1 1 0.009 
4 2218 - 1 0 1 0.008 
5 6726 1 - 1 0 0.008 
6 2682 - 1 1 1 0.003 

 
De transitie-indicatorvariabele CWA wordt tot hiertoe eigenlijk enkel nog maar voorspeld op 
basis van de huidige productconfiguratie (op basis van de applicaties die men wel of niet 
bezit, naar dewelke men wel of niet is overgestapt). Deze verklarende variabelen kunnen 
echter steeds worden aangevuld met bijkomende verklarende variabelen (Cox, Popken, 
2002: 652): ‘account age’, ‘de verstreken tijd sinds de laatste transitie’, ‘aantal producten dat 
men bezat voor de laatste transitie’, …  
 
Van de ‘partial states’ moet uiteindelijk worden overgestapt naar een ‘complete state’. Deze 
wordt gedefinieerd als ‘a combination of values of all of the state variables such that all 
possible transitions from it are conditionally independent’ (Cox, Popken, 2002: 653). Op basis 
van de ‘complete states’ kunnen dan de uiteindelijke voorspellingen of predicties gemaakt 
worden. Mede omwille van het probleem van het grote aantal mogelijke combinaties of 
toestanden, dient deze ‘complete state’ enkel gebaseerd te zijn op de ‘core products’ en niet 
de ‘peripherical products’. Voor de selectie van deze ‘core products’ stellen Cox en Popken 
(2002: 653) dat er een aantal heuristieken beschikbaar is om enkel die producten/applicaties 
te kiezen die het meest waardevol zijn voor het voorspellen van de volgende transitie van 
een willekeurig gekozen respondent. De eenvoudigste heuristiek is enkel die zaken te kiezen 
die het meest voorkomen in de ‘transition rate trees’. Een andere manier is die ‘core products’ 
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via traditionale factoranalyse te detecteren (Cox, Popken, 2002: 654). Voor de vijf ‘core 
products’ ADD, CW, CF, VM, CID levert dit bijvoorbeeld een intiële set van 32 ‘complete 
states’ op. Op basis van 5 binaire variabelen (0/1) zijn er in totaal immers 32 combinaties 
mogelijk (25). 
 

 
Bron: Cox, Popken (2002: 655) 

 
Op basis van de frequentieverdeling van deze 32 toestanden, kan deze set al meteen een 
stuk gereduceerd worden. Zeventien toestanden komen bijvoorbeeld in minder dan 1% van 
de gevallen voor, waardoor die al kunnen worden geëlimineerd zonder al te veel verlies aan 
‘model accuracy’ (Cox; Popken, 2002: 654). In combinatie met ook het aantal ‘bestellingen’ 
voor ieder ‘perifeer product’ of ‘perifere applicatie’ kunnen dan op basis van de toestand van 
de ‘core products’ voorspellingen gemaakt worden over het adoptiepotentieel van de 
‘perifere producten’. In bovenstaande tabel zien we bijvoorbeeld dat een willekeurig 
geselecteerde respondent in ‘toestand 13’ (0/1/1/0/1 voor ADD/CW/CF/VM/CID) 10 maal 
meer kans heeft TWY te adopteren dan iemand in ‘toestand 8’ (0/1/0/0/0) (1.0% vs. 0.1%). 
 
In functie van het forecasten van adoptiepotentieel van de verschillende applicaties laat deze 
tabel van meest voorkomende toestanden dan een aantal waardevolle afgeleiden toe. Voor 
de berekening en modellering verwijzen we naar de ‘CTF’-literatuur, maar we illustreren kort 
wat we bedoelen. In onderstaande tabrel staat het prefix ADD (ADDADD, ADDCF,…) voor 
het toevoegen of het adopteren van applicatie X. De blanco’s duiden er op dat men het 
product in deze toestand reeds in het bezit heeft en het dus logischerwijs niet voor een 
tweede maal kan adopteren (Cox, Popken, 2002:654). ‘DISC’ staat voor de ‘rate of 
disconnects’. De kans om ADD te adopteren is bijvoorbeeld het grootst in toestand 15, … . 
Het spreekt voor zich dat dit zeer waardevolle informatie kan zijn in het opzetten van 
gerichte target-marketing. 
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Figuur: State look-up table for product add and account disconnect rates (Cox, Popken, 2002: 655) 
 

State ADDADD CWA ADDCF ADDVM ADDCID DISC 
0 0.0018 0.0062 0.0018 0.0019 0.008 0.018 
1 0.0011 0.01245 0.0029 0.0022  0.019 
2 0.0009 0.0136 0.0018  0.011 0.025 
8 0.0041  0.00815 0.0048 0.028 0.022 
9 0.0032  0.012 0.0049  0.024 

13 0.0028   0.0148  0.025 
15 0.0053     0.036 
16  0.0072 0.0024 0.0080 0.0087 0.023 

All groups 0.0024 0.081 0.0043 0.0043 0.013 0.021 
 
Op basis hiervan kan dan ook nog eens een X-x-X-tabel worden gegenereerd waarbij de X (in 
dit geval 8) meest voorkomende toestanden tegenover elkaar worden uitgezet, en waarin de 
overgangswaarschijnlijkheden tussen deze acht toestanden worden verduidelijkt.  
 
Figuur: Part of state-transition matrix (Cox, Popken, 2002: 656) 

 
 
Bovenstaande tabellen geven een goed inzicht in hoe consumenten tussen toestanden 
veranderen doorheen de tijd, wat opnieuw een zeer waardevolle input is ‘to help marketers 
design bundles of products to offer or promote together’ (Cox; Popken, 2002: 656). Zeker in 
het licht van de nood aan een effectieve graduele en opbouwende introductiestrategie (cf. 
infra) voor multi-featured ICT-innovaties biedt dit interessante perspectieven. 
 
Dat de hierboven beschreven ‘state look-up table’ ook bijzonder nuttig is voor 
targetingdoeleinden, tonen Cox en Popken (2002: 657) ook aan op basis van de 
zogenaamde ‘lift’. Stel dat je als marketer precies die 1% van de bevolking wil gaan targeten 
die het grootste adoptiepotentieel heeft voor ADD. Dankzij bovenstaande tabel weten we 
dat we die mensen moeten zoeken in ‘toestand 15’ (0.0053 voor ADDADD; op de totale 
steekproef zakt die transitieprobabiliteit naar de helft (0.0024)). Het targeten van mensen uit 
toestand 15 zorgt dus voor een effectievere targetingcampagne (wegens grotere 
adoptiekans) of voor een ‘estimated lift ratio’ van 2.21 (0.0053/0.0024). De toestand met de 
tweede beste kans op adoptie van ADD is toestand 8, met een lift ratio van 1.71 
(0.0041/0.0024). Op die manier is het voor iedere applicatie of product mogelijk de X% te 
detecteren die het meest geïntereseerd is in een bepaalde product of een bepaalde 
applicatie (Cox; Popken, 2002: 657). 
 
In functie van een accurate predictie, kunnen de definiëringen van de ‘states’ of toestanden 
nog verder worden uitgebreid. Wanneer de toestanddefinities of ‘state definitions’ niet louter 
meer gebaseerd zijn op productkarakteristieken (in bezit of niet, transitiekans voor bepaalde 
applicaties of niet, …), spreken we niet meer van ‘macro states’, maar van ‘micro states’ (cf. 
supra) (Cox, Popken, 2002: 658). Additionele variabelen die in deze ‘micro-toestanden’ 
kunnen worden opgenomen kunnen zeer divers zijn: ‘account age’, ‘tijd sinds de laatste 
transitie’, … Een voorbeeld in dit verband vinden we bij Cox (2001) die ‘classification trees’ 
gebruikte voor de voorspelling van de overgangswaarschijnlijkheden van één naar meerdere 
telefoonlijnen, of de adoptie-intentie voor meerdere telefoonlijnen. Onderstaand 
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boomdiagram leert ons bijvoorbeeld dat de overgangswaarschijnlijkheid voor huishoudens 
zonder bijkomende telefoonlijnen, zonder home offices, zonder online diensten, zonder PC’s, 
en zonder inwonende tieners 2,4% bedraagt. Voor de groep huishoudens die wel in het 
bezit is van home offices, een fax, en met een mannelijk gezinshoofd, bedraagt die kans al 
77.8% (Cox, 2001: 448). In dit onderzoek naar de overgangswaarschijnlijkheid om van één 
telefoonlijn naar meerdere telefoonlijnen over te schakelen werden op basis van survey data 
de significante predictoren bepaald voor de afhankelijke variabele (adoptie meerdere 
telefoonlijnen). Startend met 531 respondenten bleek 13% of 69 mensen te hebben 
aangegeven binnen het jaar een additionele telefoonlijn aan te schaffen (dichotome 
variabele ‘NEWLIA’ met 1=adoptie-intentie). De variabele ‘LINES6A’ staat voor de vraag of 
men op het moment van bevraging reeds een additionele lijn heeft (0/1). De opsplitsing na 
deze ‘node’ leert dat alle 69 respondenten met adoptie-intentie in de groep zitten zonder 
additionele lijn. 409 mensen hebben geen additionele lijn, en 69 op 409 is 16.9%. Om te 
voorspellen in welke mate een random geselecteerd huishouden uit deze 409 ‘have-nots’ 
bereid zou zijn een additionele lijn aan te schaffen blijkt het (obv de surveydata) nuttig te zijn 
een antwoord te vinden op een aantal significante predictoren als het het al dan niet 
geabonneerd zijn op een online-dienst als America Online (ONLINE), het al dan niet in het 
bezit zijn van een home office (HOFFICE) en een fax (FAX), of het gezinshoofd mannelijk is 
(SEX1=1), … 
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Figuur: Classification Tree for Stated Intent to Purchase Additional Lines within  A Year (Cox, 2001: 
447) 
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‘Classification tree forecasting’ betreft dus een multivariate en verklarende modellering op 
basis van relatief beperkte historische datareeksen. Hiermee is meteen ook het grootste 
nadeel van deze methode aangehaald, nl. ‘slechts post-launch toepasbaar’ daar de 
technologie reeds een tijdje op de markt moet zijn vooraleer overgangswaarschijnlijkheden 
kunnen worden bepaald. Daartegenover heeft deze CTF in tegenstelling tot regressie- en 
discriminantiegebaseerde methodes wel het voordeel dat ze meerdere coëfficiënten voor 
één onafhankelijke predictor toelaten (Cox, Popken, 2001: 448). SEX1 komt bijvoorbeeld in 
twee takken voor, elk met een verschillend gewicht. In traditionele regressie- en 
discriminantie-analyse kan er slechts één algemeen gewicht zijn voor deze variabele. CTF 
komt daarenboven ook tegemoet aan de roep om forecasting meer op een combinatie van 
methodes te baseren. 
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4.5.6.  Conclusie in verband met het forecasten 

ompanies cannot eliminate the need for a new product forecast nor disregard 
developing a new product forecast. This is especially true during the 

commercialisation stage (prelaunch preparation and launch) where new product forecasts 
drive a variety of multifunctional decisions” (Kahn, 2002: 133). 
 
In deel 2 en 3 stelden we de ‘dubbele’ nood aan accurater inzicht vast in functie van betere 
marketing en- introductiestrategieën. Met bovenstaand citaat benadrukt Kahn (2002: 133) 
deze nood ook nog eens specifiek voor forecasting, of de ‘voorspellende dimensie’ van het 
nodige inzicht. Om de planning en strategische beslissingen (multifunctional decisions) voor 
de commercialisering goed te kunnen onderbouwen, is een accurate forecasting een 
absolute noodzaak geworden in de hedendaagse ICT-omgeving (Makridakis, Wheelwright, 
Hyndman, 1998: 2).  
 
Voor het maken van deze forecasts heeft de onderzoeker van vandaag een zeer breed 
arsenaal aan methodes tot zijn beschikking (Lynn, Schnaars, Skov, 1999: 567). Zoveel zelfs, 
dat die onderzoeker door de bomen vaak het bos niet meer ziet, en dat het voor hem/haar 
niet altijd meer even duidelijk is wanneer welke methode te kiezen. Zonder daar exhaustief in 
te proberen zijn, stelden we ons daarom tot doel een overzicht te geven van de voor de 
communicatiewetenschapper meest relevante forecastmethoden (doelstelling 3.A.).  
 
We zijn er ons van bewust dat we met een dergelijk overzicht fundamenteel weinig ‘nieuws’ 
aanreiken, maar vanuit het communicatiewetenschappelijke oogpunt van deze scriptie zijn 
we er van overtuigd dat dit overzicht zeker zijn meerwaarde heeft. Binnen het domein van 
de communicatiewetenschappen is een traditie van forecasting voor ICT-innovaties immers 
zo goed als onbestaande. Er is wel het besef dat gebruikersinzicht onontbeerlijk is voor 
innovatiesucces, maar prior-to-launch blijft het communicatiewetenschappelijke 
(forecast)onderzoek meestal beperkt tot kwalitatief onderzoek of een zeer rudimentaire 
intentie-gebaseerde survey. Forecasting is voor de communicatiewetenschapper een 
grotendeels onontgonnen terrein, en een groot deel van de forecastingalternatieven zijn 
hem/haar onbekend. Zonder een overzicht aan forecastmethoden of -alternatieven dreigt de 
grote doos aan forecastmethodes een ‘gesloten doos’ te blijven voor de 
communicatiewetenschapper. Met het overzicht aan methodes dat we in deze scriptie 
aanreiken hopen we dan ook een aanzet te geven voor een verdere uitbouw van een 
communicatiewetenschappelijke forecasttraditie. Dat het voor de 
communicatiewetenschapper wel degelijk noodzakelijk is deze traditie verder uit te bouwen 
of de forecastdoos te openen, blijkt ook het citaat van Kahn. Een goede forecasting is immers 
cruciaal voor een goede commercialisering van innovaties (cf. dubbele nood). 
Communicatiewetenschappers zijn traditioneel vooral met de commercialisering begaan, 
maar om dat op een goede manier te kunnen doen, dient de communicatiewetenschapper 
ook op een goede manier aan forecasting te kunnen doen (of tenminste het door anderen 
gevoerde forecastingonderzoek goed te kunnen interpreteren). En daarvoor kan de tot 
kwalitief en rudimentair intentiegebaseerd onderzoek beperkte 
communicatiewetenschappelijke expertise niet meer volstaan.  
 
Voor de concrete invulling en structurering van doelstelling 3.A. en dit overzicht, baseerden 
we ons voor een deel op een onderscheid van Kotler (2003: 152). Hij maakte een 
onderscheid tussen methodes op basis van de inputdata ‘what people say’, ‘what people do’ 
en ‘what people have done’. Zonder daar exhaustief in te proberen zijn, onderscheiden we 
de voornaamste forecastmethoden in een viertal categorieën:  
 
(1) Een eerste categorie zijn de extrapolaties of tijdreeksgebaseerde methodes die op basis 
van historische tijdreeksen of analogieën, veralgemeningen en extrapolaties maken van de in 

“… C 
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de data aanwezige trends en patronen. Met tijdreeksen van data in verband met 
aankoopgedrag etc ... gaat het om extrapolaties op basis van ‘what people have done’. Naast 
het onderscheid tussen univariate en multivariate extrapolaties, onderscheiden we binnen 
deze laatste categorie vooral de theoretisch gefundeerde econometrische modellen van de 
meer data-driven modellen. Logischerwijs genieten vooral de diffusiemodellen onze 
aandacht binnen deze econometrische modellering. Vooral de op het Bass-model 
gebaseerde uitbreidingen die ook de impact van marketingvariabelen incorporeren, lijken 
ons in het licht van deze scriptie (betere introductiestrategieën) relevant.  
 
Maar voor een betrouwbare toepassing van deze methoden lijken we ons vooral tot een 
‘post-launch’-toepassing te moeten beperken. Teveel studies wijzen immers op een ‘poor 
performance’ of onbetrouwbare voorspellingen (Kumar, Nagpal, Venkatesan, 2002: 584; 
Weerahandi, Dalal, 1992: 40; Parker, 1994: 357-358; Fildes, Kumar, 2002: 489; Wright, 
Upritchard, Lewis, 1997: 15; Dekimpe, Parker, Sarvary, 1998: 106); of meer concreet de 
schromelijke over- of onderschattingen van potentieel, sales, marktaandeel, etc ... Om in 
enigzins betrouwbare resultaten te resulteren is een voldoende ruime tijdreeks van (post-
launch) adoptiedata vereist (Venkatesan, Kumar, 2002: 627-629; McBurney, Parsons, Green, 
2002: 241; Talukdar, Sudhir, Ainslie, 2002: 98; Baptista, 1999: 115; Parker, 1994: 354; 
Mahajan, Muller, Bass, 1990: 9) waardoor betrouwbare voorspellingen eigenlijk pas mogelijk 
zijn op een moment dat ze naar de praktijk toe nog maar weinig waarde meer hebben; en 
waardoor deze extrapolatiemethodes zich eigenlijk louter lenen voor wat Kohli, Lehmann en 
Pae (1999: 134) ‘backcasting’ noemden:“As powerful a descriptive tool as the Bass model is, 
however, it is fairly unreliable as a predictor until several periods, typically years, of sales data 
are available. Put differently, the Bass model is excellent at backcasting but is unreliable on its 
own for forecasting early in the life cycle”. Als forecastinginstrument blijven extrapolaties wel 
degelijk hun waarde hebben (ook prior-to-launch), maar als enige methode kunnen ze niet 
meer volstaan (Kohli, Lehmann, Pae, 1999: 134). Hun ‘rendement’ ligt wellicht het hoogst 
wanneer ze in een continue onderzoeksflow met andere methodes gecombineerd kunnen 
worden. Zeker post-launch blijven deze extrapolaties daarin noodzakelijk om accurate 
inschattingen van verdere diffusie en timing te kunnen maken wanneer voldoende lange 
tijdreeksen beschikbaar zijn.  
 
(2) Intentie-gebaseerde forecasting behelst de ‘customer intention surveys’ en de ‘preferentie-
analysemethodes’ (waarvan ‘conjuncte analyse’ de voornaamste is128): doorgaans survey- 
gebaseerde en cross-sectionele methodes waarbij de voorspelling of forecast gemaakt wordt 
op basis van ‘what people say’, of de intentie die zij op dat ene bevragingsmoment te kennen 
geven. In tegenstelling tot de extrapolaties, onderscheidt deze categorie zich niet alleen door 
de aard van data en het cross-sectionele karakter, maar ook door het moment van 
‘inzetbaarheid’. Daar waar extrapolaties meestal slechts post-launch te gebruiken zijn, is 
intentie-gebaseerde forecasting prior-to-launch ‘inzetbaar’. Dat maakt deze categorie van 
methodes alvast een stuk relevanter voor forecasts in functie van het opzetten van 
introductiestrategieën.  
 
Maar deze intentiegebaseerde methodes krijgen wel heel wat kritiek te verduren omwille van 
hun onbetrouwbaarheid (o.m. beperkt inbeeldingsvermogen respondent). Toch kunnen 
‘intention survey’-gebaseerde forecasts naar onze mening van grote waarde blijven, maar 
moeten ze wel anders worden aangepakt dan de manier waarop dat tot op heden 
gebeurde. Mits het gebruik van meerdere intentievragen, de juiste calibrerende rekenregels 
en familiarisatie, en de assumptie van een indirecte relatie ‘intentie-adoptiewaarschijnlijkheid-
gedrag’; kunnen ‘intention surveys’ nog steeds een zeer waardevolle bron voor ‘prior-to-
launch forecasting’129 zijn; zolang men zich niet aan LT-forecasts waagt.  
 

                                                      
128 Naast methodes als ‘preference regression’ en ‘expectancy value forecasting’. 
129 En dan bedoelen we écht wel prior-to-launch: enkel op de drempel van introductie, wanneer het te 
introduceren product ‘af’ is, lijkt het moment voor ‘intention surveys’ ons geschikt. 
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Ook de veel gebruikte ‘conjuncte analyse’ blijft ongetwijfeld zijn waarde behouden in functie 
van conceptevaluatie, maar wegens het toenemende ‘multi-featured’-karakter van ICT-
innovaties, wordt de toepassing toch problematisch in de huidige ICT-omgeving. 
 
(3) Met de testmarkten gaat het om een tweede categorie van pre-diffusie forecasting die net 
zoals de intentie-gebaseerde methodes prior-to-launch inzetbaar zijn. Toch behandelen we 
deze categorie van methoden liever apart omwille van de andere input (what people do). 
Met forecasting op basis van testmarkten (prototype, pretest of test) gaat het immers om 
veralgemenende voorspellingen op basis van ‘gecontroleerde’ (laboratorium)experimenten. 
Concreet voor ICT-forecasting zijn heel wat van deze methodes moeilijk toepasbaar omdat ze 
eerder ontwikkeld zijn voor het maken van voorspellingen van herhaalaankopen en niet voor 
een ‘durable’-omgeving130. Maar ook de methodes die wel toepasbaar zijn voor ICT, worden 
alsmaar minder gebruikt (lees: overgeslagen in het NPD-proces (cf. supra)) omwille van hun 
dure en tijdrovende karakter. In combinatie met nieuwe technologieën (internet ...) bieden 
zich wellicht wel nieuwe opportuniteiten aan voor deze vorm van forecasting. 
 
(4) Met anticiperende forecasting tenslotte, gaat het om de categorie van forecasting die we 
tegenover de vorige kwantitatieve categorieën als ‘kwalitatieve forecasting’ kunnen 
bestempelen. Chronologisch is dit ook de ‘eerste vorm’ van forecasting in het NPD-proces, op 
een moment dat er doorgaans nog geen concreet productconcept voorhanden is, en 
hoofdzakelijk met het doel de markt te verkennen naar opportuniteiten. We maken het 
onderscheid tussen (1) scenario-analyse, (2) environmental scanning en monitoring, (3) 
expertenopinies (Delphi) en (4) focusgroepen.  
 
Deze kwalititatieve categorie is - zeker onder communicatiewetenschappers - ook de 
populairste vorm van forecasting (Kahn, 2002; Ozer, 1999; Mentzer, Cox, 1984); maar 
daarom niet vrij van kritiek. Zeker niet in functie van veralgemenende doeleinden en 
forecasts in functie van het opstellen van introductiestrategieën. De meeste kritiek spitst zich 
toe op de steekproefomvang die doorgaans te beperkt is om veralgemeningen voor een 
ganse populatie op te kunnen baseren; en de sterke afhankelijkheid (vertekening) van de 
aard van de ‘experten’ waarop men zich baseert. Ook kwalitatieve methodes volstaan met 
andere woorden niet als enige methode van forecasting. Het zijn snelle en doorgaans 
goedkoop uit te voeren methodes die een vage inschatting van opportuniteiten en 
potentieel kunnen aanreiken, maar voor een verdere verfijning en validering op aanvullend 
kwantitatief onderzoek zijn aangewezen (Ozer, 1999: 81; Makridakis, Wheelwright, 
Hyndman, 1998: 551; Leeuwis, 1996: 100). Vooral ‘scenario-analyse’, eventueel 
voorafgegaan door een fase van ‘environmental scanning’, lijkt ons in de hedendaagse ICT-
omgeving de beste benadering voor ‘anticiperende forecasting’.  
 
Net zoals we voor de communicatiewetenschapper bijvoorbeeld te kennen gaven dat diens 
forecastingexpertise zich grotendeels tot ‘kwalitatieve forecasting’ beperkt, en testmarkten in 
de hedendaagse ICT-omgeving alsmaar minder gebruikt worden; toonden ook diverse 
studies aan dat deze (categorieën van) methodes in de praktijk niet altijd evenveel gebruikt 
worden (Kahn, 2002; Lynn, Schnaars, Skov, 1999; Mentzer, Cox, 1984). Lynn, Schnaars en 
Skov (1999) maakten in hun onderzoek naar de frequentie van gebruik van 
forecastmethoden zelfs het onderscheid tussen laagtechnologische en hoogtechnologische 
producten131, waarbij deze laatste duidelijk omschreven werd als de markt van computers en 
telecommunicatieproducten. Er werd gepeild naar de mate van gebruik van de volgende 
forecastingmethoden, die op te splitsen vallen volgens een tweetal dimensies: (1) de mate 
waarin de data intern in het bedrijf of extern bekomen worden, en (2) kwalitatief vs. 
kwantitatief onderzoek (Lynn, Schnaars, Skov, 1999: 567). 

                                                      
130 Dit geldt vooral voor test- en pretestmarkten. Prototypetests zijn wel veel ‘haalbaarder’ in een ICT-omgeving, en 
zelfs noodzakelijk als ‘diagnostisch’ instrument. 
131 Daarvoor werden mensen uit 38 verschillende bedrijven geïnterviewd over de manier van forecasten voor 76 
verschillende innovatie-introducties (38 hoogtechnologisch, 38 laagtechnologisch). 
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Figuur: A categorization of New Product Forecasting Models (Lynn, Schnaars, Skov, 1999: 568) 
 

 KWALITATIEF KWANTITATIEF 
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Expert Judgment-internal 
Inside Brainstorming 

One-on-one interviews with customers 
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Regression 
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Limited rollout 
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Survey of buyer intentions 
Limited rollout 

Formal survey of customers 

 
Onderstaande tabel geeft voor elk van deze methoden weer in welke mate ze gebruikt 
worden. De scores dienen geïnterpreteerd te worden op een vierpuntenschaal waarbij ‘1’ 
staat voor ‘never used’, ‘2’ voor ‘sometimes used’, ‘3’ voor ‘often used’ en ‘4’ voor 
‘continuously used’. 
 
Figuur: Usage of New Product Forecasting in High-Tech and Low-Tech Industries (Lynn, Schnaars, 
Skov, 1999: 569) 
 

 High Tech Low Tech 
External expert judgment 2.50 2.48 
Internal expert judgment 3.44 2.90 
External brainstorming 1.64 1.85 
Internal brainstorming 3.25 2.53 
Focus Groups 1.22 1.45 
One-on-one interviews with customers 2.58 3.00 
Delphi 1.25 1.13 
One-on-one interviews with salespeople 2.67 3.03 
Survey of buyer intentions 1.67 2.30 
Limited rollout 1.75 1.63 
Formal survey of customers 1.67 2.13 
Time Series  1.72 1.58 
Regression 1.58 1.45 

 
Wat we hier (in functie van onze afbakening) vooral uit onthouden is dat men voor hoog-
technologische markten, en dus ook ICT-producten, in de praktijk duidelijk meer een beroep 
doet op minder data-driven kwalitatieve technieken132,133, en technieken die zich baseren op 
bronnen intern aan het bedrijf; terwijl men in laag-technologische sectoren eerder een 
                                                      
132 Onder meer omdat de nodige datareeksen daar niet beschikbaar voor zijn. 
133 Ook de studies van Kahn (2002) en Mentzer en Cox (1984) wezen uit dat forecasting-verantwoordelijken 
(naast het generieke marktonderzoek) nog steeds een voorkeur blijken te hebben voor de minder gesofisticeerde, 
kwalitatieve forecasting-technieken, zoals ‘jury of executive opinion’, ‘sales force composite’ of ‘ looks/like-analyse’.  
 
Figuur: Use of new product forecasting techniques (Kahn, 2002: 137) 

Forecasting Technique Average use (in %) Forecasting Technique Average use (in %) 
Customer/market research 57 Market Analysis Model 10 
Jury of executive opinion 44 Delphi method 8 
Sales force composite 39 Linear Regression 7 
Looks-like analysis 30 Decision Trees 7 
Trend lineanalysis 19 Simulation 5 
Moving average 15 Expert systems 4 
Scenario analysis 14 Other 3 
Exponential smoothing 
techniques 

10 Nonlinear regression 2 

Experience curves 10 Diffusion models 2 
Precursor curves 1 Box-Jenkins 1 
  Neural networks 0 
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beroep doet op conventionele of traditionele kwantitatieve (survey)technieken (Lynn, 
Schnaars, Skov, 1999: 568). Binnen de high-tech ICT-praktijk worden deze laatste wat 
‘geschuwd’. Onterecht blijkbaar, want bij een onderscheid tussen succesvolle en gefaalde 
innovaties, valt het op dat er bij de succesvolle innovaties onder andere meer een beroep is 
gedaan op ‘one-on-one interviews with customer surveys of buyer intentions’, en ‘formal 
surveys of customers’ (Ibid.: 569).  
 
Niet alle forecastmethodes worden dus evenveel en voldoende gebruikt; en dat is niet in het 
minst ook het geval voor het forecasten in functie van het opzetten van introductie- en 
marketingstrategieën (Mentzer, Cox, 1984; Sultan, 1999: 26).  
 
‘Although the development of new product forecasting models have occupied much of the 
attention of academic marketing researchers, research suppliers and corporate forecasters, 

management acceptance of these models could be improved’. (Mahajan, Muller, 1988: 347) 
 
De redenen voor het vaak nog te beperkte gebruik van forecastmethodes zijn uiteenlopend. 
Sommigen gebruiken de methodes niet omdat ze te complex zijn, anderen omwille van de 
onbetrouwbaarheid van de methodes, en nog anderen omdat ze in het algemeen niet in 
marktonderzoek geloven (cf. supra ‘field-of-dreams thinking’). In verband met het ‘niet 
gebruiken van forecastmethodes omwille van hun complexiteit’ wezen we bijvoorbeeld 
reeds op Makridakis, Wheelwright en Hyndman (1998: 171) die er van overtuigd waren dat 
‘exponential smoothing’-methodes in de praktijk niet gebruikt worden omdat ze ‘te complex’ 
zijn; net zoals Kahn (2002: 134) er op wees dat diffusiemodellen in literatuur en academisch 
onderzoek wellicht de meest toegepaste vorm van forecasting zijn, maar in de praktijk niet zo 
vaak gebruikt worden wegens ‘statistisch te gesofisticeerd’. In de praktijk is de eenvoud en 
het gebruiksgemak van de forecastmethode vaak bepalend voor zijn populariteit (Makridakis 
et al., 1998: 526; Blattberg, Golanty, 1978: 192). 
 
Met betrekking tot de onbetrouwbaarheid van forecastmethodes als oorzaak voor het vaak 
beperkte gebruik ervan, haalden we eerder reeds de inconsistente resultaten –doorgaans 
over- of onderschattingen- aan. Daar waar Weerahandi en Dalal (1992: 40) en Fildes en 
Kumar (2002: 489) het nog op een ‘poor perfomance’ of ‘limited success’ houden, hebben 
Simon (1994) en Lynn, Morone en Poulson (1996: 13; 15) het reeds over misleidende 
forecast-resultaten. Kahn (2000: 136) specifieert de accuraatheid van forecasting meer 
concreet op ‘slechts’ 58%. Voorbeelden van schromelijke overschattingen zijn bijvoorbeeld 
die van de beeldtelefonie en DBS. AT&T voorspelde tegen 1980 bijvoorbeeld een penetratie 
van één miljoen beeldtelefoons, en zelfs twee miljoen tegen 1985. Uiteindelijk kende de 
beeldtelefoon nauwelijks een penetratie die naam waardig. Ook in de VS, voorspelde Link 
Resources tegen 1983 1.8 miljoen huishoudens die zouden geabonneerd zijn op direct 
broadcast satellite services (DBS). De technologie was echter te duur voor de meeste 
consumenten en tegen 1985 had DBS dan ook nauwelijks abonnees (Carey, Elton, 1996: 36). 
Bouwman en de Jong (1996: 162) illustreren het gebrek aan accuraatheid van ICT-forecasts 
met het voorbeeld van videotex, waarbij (behalve de onderschatting voor Frankrijk) voor 
ieder land enorme overschattingen werden gemaakt:  
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Figuur: Predictions and realisation of videotex use (Bouwman, de Jong, 1996: 162) 
 

Country Forecast  Reality  
Denmark 1990 100000 1992 12000 
France 1990 1000000 1992 6300000 
Germany 1990 3600000 1992 410000 
Ireland 1995 110000 1992 4000 
Switzerland 1987 100000 1992 87000 
Sweden 1990 260000 1992 30000 
United Kingdom 1990 6500000 1992 45000 
 
Ook voor HDTV resulteerden verschillende forecaststudies in zeer uiteenlopende forecasts en 
toekomstperspectieven voor de VS (Bayus, 1993: 1319-1320): (a) de AEA (American 
Electronics Association) voorspelde in 1988 een penetratie van 11 miljoen HDTVsets tegen 
2010; (b) de EIA (Electronics Industries Association) voorspelde in 1989 zelfs een penetratie 
van 13.1 miljoen tegen 2003; en (c) de NTIA (National Telecommunications Information 
Administration) had het in 1989 over 18.6 miljoen HDTV-sets tegen 2008 (Bayus, 1993: 
1324).  

 
Zowel de evaluatie van ‘forecasting in zijn geheel’ als de aparte evaluatie van categorieën 
van forecastmethodes leert dat elke methode of categorie zijn nadelen, minpunten of 
beperkingen heeft in functie van forecasting voor ICT-innovaties; en dat het merendeel van 
die methoden zich niet zo goed (meer) leent voor forecasting in de huidige ICT-omgeving 
(Bouwman et al., 2000: 83; Bouwman, de Jong, 1996: 160; Klopfenstein, 1989: 21): ‘there is 
growing awareness of the limitations of these approaches for high-tech products.’ 
(Workman, 1993: 406). Meer algemeen wordt zelfs gesteld dat ‘current forecasting 
methodologies are weak both at a theoretical level and in general practice’ (Carey, Elton, 
1996: 49). Er gaan dan ook alsmaar meer stemmen op die pleiten voor een nieuwe vorm van 
forecasting; ook specifiek binnen de ICT-omgeving (Kahn, 2002: 133; Cox, 2001: 347). Onder 
meer Cox (2001: 437) wees specifiek voor de ICT-markt nadrukkelijk op de ‘unprecedented 
need to accurately forecast demands’ en stelde dat de traditionele vorm van forecasten 
(meestal op basis van extrapolaties) aan een ‘herziening’ toe is: ‘Often, the needed forecasts 
must be based on survey data and/or a few months of post-lauch information, rather than on 
the years of past data that have often been available. Companies that have been relying on 
established forecasting techniques, data systems, and software tools that require several 
years worth of relevant time series data to generate accurate forecasts are now having to 
rethink their approaches.’ Op de vraag hoe die benadering dan precies moet worden 
‘herdacht’ konden we in bovenstaand overzicht reeds vaststellen dat het grootste potentieel 
wellicht in een combinatie en een continue flow van forecast-onderzoek ligt. Prior-to-launch 
kan ICT-forecasting met een ‘lange termijn’-focus bijvoorbeeld gebeuren op basis van 
‘environmental scanning’ gevolgd door ‘scenario-analyse’. Dichter bij de ‘launch’, op een 
moment dat de innovatie ‘af’ is en de forecasts een ‘korte termijn’-doel kennen, kunnen 
‘intention surveys’ zeer waardevolle input aanreiken zolang dat op basis van meerdere 
intentievragen, een goede calibratie en een goede familiarisatie gebeurt. Post-launch is een 
continuering van deze ‘intention surveys’ gewenst om de korte termijn-forecasts bij te stellen; 
en zullen ook extrapolaties ongetwijfeld hun waarde hebben om de forecasts te 
concretiseren in termen van timing, sales (peak), etc ... 
 
Wat het voorgaande ons ook leerde, is dat er in de zoektocht naar een ‘nieuwe vorm van 
forecasting’ met de volgende zaken rekening moet worden gehouden:  
 
- de methode moet makkelijk implementeerbaar zijn, zodat ‘de complexiteit van 

implementatie’ geen reden meer kan zijn om niet aan forecasting te doen. 
- de methode moet uiteraard ook in betrouwbare en valide resultaten resulteren. 
- zoals we reeds eerder aanhaalden, moet de methode ook segmentation forecasting 

mogelijk maken, en prior-to-launch inzetbaar zijn.  
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- het lijkt ons ook raadzaam om, in plaats van ‘sales’, adoptiepotentieel als afhankelijke 
variabele te gaan forecasten134.  

 
 
In plaats van te focussen op wat technologisch allemaal mogelijk is, komt het er bij ICT-
forecasting vooral op neer fundamentele vragen omtrent de markt beantwoord te krijgen 
(Bouwman, de Jong, 1996: 170): een duidelijk inzicht met andere woorden in wie de 
potentiële gebruikers voor welke applicaties zijn, hoe groot hun marktaandeel is, wat de 
meerwaarde van bepaalde applicaties is voor hen, in welke applicaties zij geïnteresseerd zijn, 
hoe dit in hun gedrag past, en welke alternatieven er zijn, ... 

                                                      
134 Enerzijds verwijzen we daarvoor naar ons pleidooi om eerder van een indirecte relatie ‘intentie-
adoptiewaarschijnlijkheid/potentieel-gedrag’ uit te gaan dan van een directe relatie ‘intentie-gedrag’. Anderzijds 
verwijzen we naar de onbetrouwbare en vaak misleidende forecasts van concrete sales of concreet gedrag, 
wegens een te groot aantal determinerende factoren die moeilijk te voorzien zijn (Fildes, Kumar, 2002; 489; 
Bouwman, de Jong, 1996: 160). 
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4.6.  Algemene conclusie segmentatie en forecasting 

eel 2 en 3 wezen ons op de duidelijke nood aan inzicht in functie van de introductie van 
ICT-innovaties. Door het grote aantal falingen en tegenvallende adopties wordt in de 

huidige ICT-omgeving een concreet antwoord verwacht op vragen als ‘Wie zijn de potentiële 
innovators, early adopters voor innovatie X?’, ‘Hoe groot zijn die segmenten?’, ‘Wat zijn de 
needs en de wants van elk van die segmenten?’, ‘Wanneer kan de sales-piek verwacht 
worden?’, ‘Hoe groot zal die piek zijn?’, ‘Wanneer zal de markt/industrie de fase van 
maturiteit bereiken?’, … Vragen die zowel een segmentatie- als een forecastingnood, of een 
‘segmentation forecasting’-nood impliceren. In de delen 4A en 4B gingen we in op de 
segmentatiecomponent van deze nood; in deel 4C op de forecastingcomponent. 
 
In eerste instantie vonden we het in elk van deze delen nodig een overzicht te geven van de 
voornaamste methoden voor respectievelijk adoptersegmentatie (doelstelling 4) en 
forecasting (doelstelling 3.A.). In de delen 4A en 4B ging de aandacht naar het segmenteren 
op basis van de traditionele profielassumpties. In deel 4A ging het enerzijds om de 
sociodemografische en -economische variabelen, en anderzijds om het bezit en gebruik van 
(media)technologieën. In deel 4B om de determinantenassumpties en de daarop gebaseerde 
segmentatiemethodes. In deel 4C werd het overzicht van forecastingmethoden 
gestructureerd langs de vierdeling (a) extrapolaties, (b) intentie-gebaseerde forecasts, (c) 
testmarkten en (d) anticiperende analysemethodes. 
 
Los van dit overzicht van methodes, maakten we van deel 4B ook gebruik om een overzicht 
van de voor ICT-adoptie relevante adoptiedeterminanten te geven (doelstelling 2.A.). Net 
zoals dat voor de methoden het geval is, kende de literatuur omtrent adoptiedeterminanten 
immers zo’n sterke toename (binnen en buiten de grenzen van het diffusionisme) dat het 
voor de communicatiewetenschapper en bij uitbreiding de in ICT-adoptie geïnteresseerde 
onderzoeker, zeer moeilijk geworden is het overzicht te behouden. In een conceptueel 
model met 19 hoofddeterminanten trachtten we dit overzicht samen te vatten. Dit model 
bevat 10 innovatiegebonden en 8 adoptergebonden determinanten. 
 
Voor meer over deze overzichtsdoelstellingen 2.A., 3.A. en 4 verwijzen we naar de 
desbetreffende hoofdstukken en de daarbijhorende conclusies. Omtrent de plaats van deze 
drie doelstellingen in een doctoraatsscriptie kunnen misschien vragen gesteld worden; maar 
we zijn er van overtuigd dat die plaats terecht is. Zeker als we er rekening mee houden dat 
deze scriptie geschreven is voor een publiek van communicatiewetenschappers. Van de drie 
overzichtsdoelstellingen is de eerste (2.A.) wellicht nog het makkelijkst te verantwoorden. 
Aangezien de communicatiewetenschappelijke scope op adoptiedeterminanten nog teveel 
beperkt blijft tot de door het diffusionisme voorop geschoven set van determinanten; en een 
(geïntegreerd) overzicht van de totnogtoe gefragmenteerde determinantenliteratuur 
onbestaande is, heeft deze doelstelling immers ook een theoretische relevantie. Met het 
overzicht van determinanten(assumpties) en de integratie in een conceptueel model hopen 
we een bijdrage te leveren tot de voor ICT-adoptie relevante determinantenliteratuur. Met 
het overzicht van segmentatie- en forecastmethodes (doelstellingen 3.A. en 4) wordt 
fundamenteel misschien wel weinig nieuws aangereikt, maar in een scriptie waarin vanuit 
communicatiewetenschappelijke hoek een oplossing wordt gezocht voor betere innovatie-
introductie, kan een dergelijk overzicht niet ontbreken.  
 
Het uitgangspunt voor deze scriptie is immers de ‘dubbele nood’ aan (a) beter inzicht en (b) 
betere introductie- en commercialiseringsstrategieën voor ICT-innovaties. Traditioneel is deze 
introductie of commercialisering het terrein van de communicatiewetenschapper; maar een 
goede commercialisering is alsmaar meer afhankelijk van een goede segmentatie en 
forecasting (Kahn, 2002: 133). Dit laatste is echter een grotendeels onontgonnen terrein 
voor de communicatiewetenschapper; wat van een overzicht van segmentatie- en 
forecastalternatieven zeker geen overbodige luxe maakt. Met dit overzicht hopen we 

D 
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bovendien ook een aanzet tot een verdere communicatiewetenschappelijke uitbouw van 
deze domeinen te geven. Uit de toelichting van de diverse methodes blijken immers 
voldoende opportuniteiten om de methodes beter aan te passen aan een toepassing in een 
ICT-omgeving.  
 
Waar dit overzicht van criteria en methodes voor segmentatie en forecasting ook zijn 
theoretische (en methodologische) relevantie in heeft, is de evaluatie die we telkens maakten 
in functie van het segmenteren, forecasten of ‘segmentation forecasten’ voor ICT-innovaties 
in de huidige ICT-omgeving. We denken dan aan de doelstellingen 1.B. en 1.C./2.B. waarbij 
we ons afvroegen wat de traditionele assumpties nog waard zijn als segmentatiecriterium. 
Ook voor het antwoord op deze vragen verwijzen we naar de desbetreffende hoofdstukken 
en de daarbijhorende conclusies, maar waar het op neer komt is dat geen enkel van deze 
methodes echt geschikt is voor een goede ‘(segmentation) forecasting’. Voor beide vormen 
van segmentatiecriteria stelden we een ‘dubbele inconsistentie’ vast: (a) empirisch 
vastgestelde relaties tussen determinanten en innovativiteit zijn vaak inconsistent met de 
theoretisch veronderstelde relaties; en (b) ook tussen technologieën onderling bestaat er 
inconsistentie in de sterkte en significantie van determinanten. Op het vlak van forecasting 
zijn extrapolaties moeilijk prior-to-launch toe te passen, dienen intentie-gebaseerde forecasts 
zich te heroriënteren, zijn testmarkten onder meer omwille van financiële redenen en 
tijdsdruk een moeilijk haalbare kaart geworden, en dient anticiperende analyse louter een 
‘lange termijn’-doel.  
 
Elk van de methodes heeft zijn beperkingen en nadelen, waardoor naar een nieuwe 
benadering van ‘(segmentation) forecasting’ moet worden uitgekeken. Geen enkele 
methode is nog betrouwbaar en volledig genoeg om als enige vorm van (segmentation) 
forecasting te kunnen doorgaan, waardoor in de hedendaagse ICT-omgeving wellicht meer 
naar een combinatie van methodes moet worden gestreefd. Forecasting mag geen cross-
sectioneel gegeven meer zijn, maar moet een voortdurend proces en een continue 
onderzoeksflow inhouden. Voor ‘econometrische modellen’ is bijvoorbeeld reeds 
aangetoond dat die het best renderen wanneer data op een continue manier door deze 
modellen lopen (Schulz, Meer, 2001: 42-43); net zoals ook voor ‘classification trees’ (Cox, 
Popken, 2002: 648) of ‘intention surveys’ op de nood aan continue herschattingen of 
updates gewezen wordt. Maar de continuïteit van dit proces mag zeker niet geïnterpreteerd 
worden als een herhaling van forecasts op basis van één bepaalde methode. Waar naar 
gestreefd moet worden, is een synergetische combinatie van verschillende methodes (Kahn, 
2002: 133; Kumar, Nagpal, Venkatesan, 2002: 584; Ozer, 1999: 78; Makridakis, Wheelwright, 
Hyndman, 1998: 537; Carey, Elton, 1996: 50; Klopfenstein, 1989: 35). Volgens Meade en 
Islam (1998: 1125) leidt een combinatie van forecastmethoden in 77% van de gevallen tot 
accuratere resultaten. En ook Kahn (2002: 133) en Ozer (1999: 78) hebben het over een 
gevoelige verhoging van de ‘forecast accuracy’ wanneer methodes voor de verschillende 
NPD-fasen gecombineerd worden. 
 
Overtuigd van het belang van ‘the importance of combining forecasts’ ontwikkelden Kumar, 
Nagpal en Venkatesan (2002: 601) hun ‘MSHARE’-methodologie of beschouwden Bayus, 
Hong en Labe (1989: 7) kwantitatieve sales-extrapolaties, ‘intention surveys’ (to identify 
segments) en ‘managerial expert opinions’ als de bouwstenen voor een ‘market driven 
forecasting model’; terwijl anderen op de waarde van intentie-gebaseerde forecasts wezen 
om extrapolaties van verkoopcijfers te verfijnen (Armstrong, Brodie, 1999: 101-102), of de 
combinatie met extrapolatiemethodes nodig achten om de gebreken van ‘purchase intention 
surveys’ te overkomen (Armstrong, Morwitz, Kumar, 2000: 386-387; 395). Zelf hadden we het 
in het forecastinghoofdstuk over de volgende combinatie van methodes of onderzoeksflow: 
‘Prior-to-launch kan ICT-forecasting met een ‘lange termijn’-focus bijvoorbeeld gebeuren op 
basis van ‘environmental scanning’ gevolgd door ‘scenario-analyse’. Testmarkten zullen niet 
altijd mogelijk zijn, maar ‘prototype testing’ mag toch niet ontbreken. Dichter bij de ‘launch’, 
op een moment dat de innovatie ‘af’ is en de forecasts een ‘korte termijn’-doel kennen, 
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kunnen ‘intention surveys’ zeer waardevolle input aanreiken zolang dat op basis van 
meerdere intentievragen, een goede calibratie en een goede familiarisatie gebeurt. Post-
launch is een continuering van deze ‘intention surveys’ gewenst om de korte termijn-
forecasts bij te stellen; en zullen ook extrapolaties ongetwijfeld hun waarde hebben om de 
forecasts te concretiseren in termen van timing, sales (peak), etc .... Het is in ieder geval 
duidelijk dat (segmentation) forecasting in de huidige ICT-omgeving een continue 
onderzoeksstroom dient te zijn, waarbij zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek 
gecombineerd wordt, en voor elke fase in het NPD-proces de gepaste methodes gebruikt 
worden.  
 
Dit laatste laat ons toe de brug naar doelstelling 3.B. te maken. Daarin stelden we ons tot 
doel een ‘beslissingsboom’ op te stellen om zowel onderzoekers als managers te helpen 
bepalen wanneer het gebruik van welke methode het meest geschikt is. Voor datzelfde doel 
zetten we de belangrijkste methodes ook uit langs de verschillende fasen van het NPD-
proces waarin ze het meest geschikt zijn. Daarmee heeft deze doelstelling in eerste instantie 
een duidelijke ‘managerial relevance’ omdat het voor managers en onderzoekers alsmaar 
moeilijker wordt van de veelheid van methodes op de hoogte te blijven en in die veelheid 
van methodes ook telkens de juiste methode te kiezen (Parker, 1994: 372).  
 
Laten we beginnen met de beslissingsboom135. Een eerste belangrijk onderscheid dat we 
tussen de behandelde methodes moeten maken is het onderscheid tussen de ‘prior-to-
launch’ en de ‘post-launch’ inzetbare methodes. Het eerste knooppunt, of de eerste vraag in 
onze beslissingsboom betreft dan ook de vraag of de innovatie reeds op de markt is of niet.  
  

                                                      
135 We benadrukken dat deze beslissingsboom is opgesteld voor discontinue ‘durable’ ICT-innovaties.  
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‘Post-launch’ gebeurt forecasting het best en bijna uitsluitend op basis van extrapolaties. 
Enkel in de situaties waarin geen historische datareeksen beschikbaar zijn, wordt dat gedaan 
op basis van analogieën of schattingen van diffusieparameters op basis van analogieën of 
expertenopinies. Wanneer het enkel de bedoeling is een bepaalde trend voor één bepaalde 
variabele (sales, marktaandeel, ...) naar de toekomst te extrapoleren zijn de univariate 
extrapolatiemethodes voldoende. In de meeste gevallen is de voorspelling echter op 
meerdere variabelen gebaseerd, of kent de voorspelling meerdere afhankelijke variabelen. 
Wanneer het voorspellingsmodel daarbij een theoretische basis heeft, hebben we met 
econometrische modellering te maken. Een belangrijk onderscheid is dat tussen de op de 
diffusietheorie gebaseerde modellen en de andere econometrische modellen. Gezien het 
doel van deze scriptie om tot betere marketingstrategieën voor ICT-innovaties te komen (ICT-
innovaties kenmerken zich vaak door meerdere generaties); is het binnen de vele 
diffusiemodellen verder belangrijk een onderscheid te maken naar de mate waarin men 
rekening houdt met het ‘multi-generation’-effect, en de mate waarin de impact van diverse 
marketingvariabelen wordt getest. Wanneer men zowel de impact van marketingvariabelen 
en meerdere generaties wenst na te gaan, zijn de modellen van Danaher, Hardie en Putsis 
(2001) of Jun en Park (1999) aangeraden. Wenst men zich enkel op de impact van 
marketingvariabelen te focussen, dan zijn er afhankelijk van het marketingaspect 
verschillende mogelijkheden. Om bijvoorbeeld de impact van concurrentie en concurrentiële 
acties mee te nemen, kan dat bijvoorbeeld het model van Krishnan, Bass en Kumar (2000) 
zijn. Is enkel de inschatting van het multigeneratie-effect van het belang, dan is het model 
van Mahajan, Muller en Bass (1996) wellicht een betere optie. In elk van deze gevallen gaat 
het om ‘uitbreidingen’ van het basismodel van Bass (1969); het model dat zich leent voor 
extrapolaties waarbij geen inschatting van marketingvariabelen of generatie-effecten nodig 
is. Voor de meer data-driven extrapolaties zonder theoretische basis tenslotte, zijn er de 
multivariate extrapolatiemethodes (bv. classification tree analysis). 
 
‘Prior-to-launch’ hebben we vooral met de kwalitatieve en de pre-diffusie-methoden (intentie-
gebaseerde surveys en testmarkten) te maken. Enkel voor een snelle potentieelinschatting op 
het geaggregeerde niveau kan ook nog op de extrapolatiemethodes worden terug gevallen. 
Meer specifiek op prior-to-launch (p-t-l)-diffusiemodellering waarbij de parameters geschat 
worden op van basis analogieën of expertenopinies. Een belangrijk criterium om de 
geschiktheid van forecastmethodes te bepalen voor prior-to-launch onderzoek is de mate 
waarin het innovatie-concept reeds concreet vast ligt. Wanneer dat niet het geval is zitten we 
in termen van het NPD-proces nog in de fase van ‘opportuniteitsidentificatie’, en is het doel 
van forecasting vooral explorerend. Kwalitatief onderzoek leent zich het best voor dergelijk 
onderzoek. Voor een ‘lange termijn’-forecast en -opportuniteitsidentificatie is scenario-analyse 
een uiterst geschikte methode; in het beste geval nog vooraf gegaan door ‘environmental 
scanning’. Met lange termijn hebben we een termijn van 20 à 30 jaar voor ogen. De korte-
termijn focus in gevallen waarin nog geen concreet product-concept bestaat, beslaat dan 
hooguit 2 à 3 jaar. Kwalitatieve forecasting op deze korte termijn gebeurt het best op basis 
van focusgroepen en expertenopinies (Delphi). Ook de gebruiker kan hierbij als expert 
worden beschouwd, zoals we dat geïllustreerd zien in het initiatief van Nokia om zich vanaf 
2005 op Belgische gebruikersgroepen te beroepen om het design van zijn mobiele telefoons 
te verfijnen. Op korte termijn zijn de doelen voor kwalitatieve forecasting vooral 
opportuniteitsidentificatie en een inzicht verwerven in de ‘ideale’ designs en positionering 
van te ontwikkelen innovaties en innovatieconcepten, en in de aankoopbeslissingsprocessen 
van consumenten.  

 
Wanneer het concept wel min of meer vast ligt, en dus reeds meer gevorderd is in het NPD-
proces, zijn de pre-diffusie-methodes (intentie-gebaseerde forecasts en testmarkten) de meest 
geschikte methodes. Eerder haalden we reeds aan dat innovatie-ontwikkeling onder een 
sterke tijdsdruk staat, en dat er daardoor vaak fasen in het NPD-proces worden overgeslagen. 
Wanneer het innovatieconcept min of meer concreet is en de tijdsdruk is niet al te sterk, doet 
men het best eerst aan forecasting op basis van testmarkten. Als het product volledig af is, en 
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geen verdere ‘muizenissen’ en ‘vraagtekens’ moeten beantwoord worden inzake ‘usability’, 
‘producttechnische aspecten’ of ‘design’, dan is de fase van ‘prototype testing’ niet zo 
noodzakelijk meer, en kunnen reeds concrete voorspellingen worden gemaakt van de 
adoptie en diffusie onder de ‘marketingmix’ die men op dat moment voor ogen heeft. Heeft 
men echter nog geen concreet idee van de marketingmix die men wil gaan hanteren 
(prijszetting, targeting, argumenten, positionering, ...), dan dient eerst op een aantal andere 
methodes (specifiek voor input inzake targeting, marketing en strategie) een beroep worden 
gedaan vooraleer men verder kan met testmarkten. Voor het testen van de geplande 
marketingstrategie zijn er twee opties: pre-test- en test-markten. In het tweede geval kunnen 
de verschillende marketingmixelementen uitvoeriger en in een realistischer omgeving getest 
worden dan in het eerste (pretest) geval. Testmarkten (6 tot 12 maanden) nemen ook veel 
meer tijd in beslag in dan pretestmarkten (aantal weken) (Ozer, 1999: 83), waardoor er aan 
deze testmarkten ook een (zeer) duur prijskaartje vasthangt. Een belangrijk criterium om te 
kiezen tussen pretest- en testmarkten is dus niet alleen de tijd die men heeft voor forecasting, 
maar ook het budget dat men heeft.  
 
In veel gevallen heeft men in de huidige ICT-omgeving echter niet de middelen of ‘resources’ 
om uitvoerig op basis van testmarkten te gaan forecasten. De voornaamste vraag waarop 
men onder de tijdsdruk een antwoord wil zien te krijgen, is de manier waarop men de 
innovatie op de markt moet gaan brengen. Voor de keuze tussen een algemene 
marktbenadering of een niche-strategie, of voor de keuze tussen afroomstrategie of 
penetratiestrategie inzake prijszetting, etc. ... is het in eerste instantie vaak nog belangrijk een 
inschatting van het potentieel te hebben. Wanneer er voor de ‘multifeatured ICT-innovaties’ 
nog keuzes moeten worden gemaakt in termen van concrete productinvulling, 
productconfiguratie of combinaties van features en applicaties, is conjuncte analyse de 
aangewezen methode. Op basis van dergelijke forecasting kan niet alleen het ideale 
productaanbod worden bepaald, maar kan ook worden beslist om met één enkele versie of 
met meerdere versies van de innovatie naar de markt te trekken. Wanneer er geen vragen 
meer moeten worden beantwoord inzake het potentieel van verschillende concepten (in 
termen van combinaties van features en applicaties), dan dient men zich de vraag te stellen 
of men de inschatting van het potentieel op een individueel of een geaggregeerd niveau 
wenst te maken. ‘Intention suveys’ en ‘expectancy value’-methoden laten dit toe op het 
individuele niveau. Op het geaggregeerde niveau gebeurt de potentieelinschatting het best 
op basis van ‘preference regression’ of opnieuw ‘intention surveys’. Naast de intentie-surveys 
kan voor de geaggregeerde potentieel-forecast ook een beroep worden gedaan op ‘prior-to-
launch diffusiemodellering’ waarbij de diffusieparameters geschat worden op basis van 
analogieën of expertenopinies.  
 
Wanneer het productaanbod definitief ‘gefinaliseerd’ is; en men enkel nog aan forecasting 
wil gaan doen om een zicht te krijgen op profielen van de te targeten segmenten en de te 
communiceren argumenten naar deze segmenten, wordt traditioneel een beroep gedaan op 
de traditionele segmentatiecriteria (sociodemografisch, socio-economisch, ...) en op de 
traditionele determinantenassumpties (Seg Detn). Ook de ‘expectancy value methoden’ 
lenen zich perfect voor een invulling van de te communiceren argumenten naar 
verschillende groepen, segmenten of zelfs individuen. Meer algemeen, wordt voor de 
invulling van de strategie ook vaak een beroep gedaan op expertenopinies en analogieën, 
en blijven ook intentie-surveys een interessante bron van input. Ook niet-Bass gebaseerde 
diffusiemodellering zoals het model van Bayus (1987) leent zich hiertoe.  
 
Behalve met een beslissingsboom, trachtten we de zoektocht naar de meeste geschikte 
methode ook te vergemakkelijken door de voornaamste methodes uit te zetten langs de 
verschillende fasen van het NPD-proces, en zo ook op een tweede manier aan doelstelling 
3.B. tegemoet te komen. Het pleidooi voor een continu forecastproces kan immers ook 
geïnterpreteerd worden als een pleidooi voor een combinatie van methodes die voor de 
verschillende fasen van het NPD-proces zijn ontwikkeld (Kahn, 2002: 133; Ozer, 1999: 78; 
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Armstrong, Brodie, 1999: 103-104), waarbij het accent van kwalitatieve naar meer 
kwantitatieve methodes verschuift naarmate men vordert in dat proces (Bouwman et al., 
2000: 13; Armstrong, Brodie, 1999: 104; Mullins, Sutherland, 1998: 231; Bouwman, de Jong, 
1996: 163). Ozer (1999: 79-82) kwam bijvoorbeeld tot een indeling van methodes volgens 5 
NPD-fasen (concept testing, prototype testing, pre-test market stage, test market stage en 
launch stage)136 (cf. bijlage 1). Zelf trekken we dat proces liever nog wat ruimer open, en 
baseren we ons op de in deel 3 voorgestelde fasering van het NPD-proces, waarin we prior-
to-launch 4 grote fasen onderscheiden en post-launch 2 fasen (adoptie- en gebruiksdiffusie). 
Prior-to-launch hadden we na de eerste fase van ‘opportuniteitsidentificatie’, respectievelijk 
de fasen van ‘R&D’ (waarbinnen drie subfasen), ‘testmarkt’ en ‘launch’.  
 

Prior-to-launch Post-launch 
R&D Opportuniteits-

identificatie Concept-
ontwikkeling 

Concept-
evaluatie 

Ontwikkeling 
& Productie 

Test-
markt 

Launch Adoptie-
diffusie 

Gebruiks-
diffusie, 
effecten, 

... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kwalitatieve of anticiperende forecastmethodes zijn hierbij de eerst toe te passen 
methodes in het NPD-proces, respectievelijk gevolgd door de testmarktmethodes, de intentie-
gebaseerde methodes en de extrapolatiemethodes. Wanneer het doel louter een ‘vage 
exploratie’ van eventuele opportuniteiten betreft, volstaan lange termijn-gerichte kwalitatieve 
methoden als ‘environmental forecasting’ en ‘scenario-analyse’. Naarmate één of meerdere 
van die opportuniteiten in concretere concepten worden omgezet, gebeurt een eerste 
aftoetsing van het potentieel het best aan de hand van kwalitatieve methodes als 
‘expertenopinies’ en ‘focusgroepen’. Indien deze forecasts nog steeds voldoende 
veelbelovende voorspellingen opleveren en er beslist worden om met de ontwikkeling van 

                                                      
136 Elk van de methodes werd daarbij ook beoordeeld op (a) doelstelling (univariate voorspelling, evaluatie 
design, evaluatie marketingmix, ...), (b) producttype, (c) de vereiste data, (d) omgeving, (e) tijd, (f) diagnostische 
informatie en (g) beperkingen. 
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de innovatie door te gaan, is men in de concretiseringsfase van het R&D-stadium aanbeland, 
en is het arsenaal aan ‘pre-diffusie-forecastmethodes’ geschikt. Afhankelijk van de 
beschikbare middelen (tijd en geld) en de tijdsdruk, kiest men hier voor één van de vormen 
van testmarkten of intentie-gebaseerde forecasts, of een combinatie van beiden. Ook 
analogieën en prior-to-launch diffusiemodellering kunnen in deze fase gebruikt worden. De 
rest van de extrapolatiemethoden leent zich pas voor een gebruik eens de innovatie een 
tijdje op de markt is.  
 
Met de breedte van de ‘balkjes’ trachten we de lengte van het meest opportune 
toepassingsveld voor elke methode weer te geven. Zo geven we ook ‘grafisch’ aan dat een 
goede forecasting een combinatie van methodes impliceert. Geen enkel balkje beslaat 
immers de volledige lengte van NPD-proces. Afhankelijk van de fases en de noden in die 
fases zijn andere methodes geschikt. Voor één fase of één concrete nood blijft het echter wat 
‘op de honger’ zitten en manifesteert er zich een soort van hiaat in deze ‘continue 
onderzoeksflow’. Niet toevallig manifesteert dit hiaat zich in de fase die eerder als de minst 
onderbouwde fase van het NPD-proces werd omschreven, en - zeker in het licht van de 
zoektocht naar efficiëntere introductiestrategieën en minder falingen - het meeste nood 
heeft aan een verdere uitbouwing (Di Benedetto, 2004, 1999: 530; Easingwood, Koustelos, 
2000: 61; Davies, Brush, 1997: 1-2). In de ‘launch-fase’, op het moment dat er een concreet 
product op de drempel van introductie staat, lijkt immers geen enkele methode geschikt voor 
wat we ‘segmentation forecasting’ noemden: een prior-to-launch voorspelling van de 
potentiële innovators, early adopter, early majority, late majority en laggard-segmenten. Een 
voorspelling die nochtans echt wel nodig is om ook de laatste fase van het prior-to-launch 
NPD-proces voldoende gebruikersgecentreerd te maken, en er over te waken dat de 
commercialisering of introductie van de innovatie op de goede manier gebeurt (cf. deel 6); 
zodat de ‘chasm’ zo snel mogelijk overbrugd wordt. 
 
Omdat een dergelijke ‘segmentation forecast’ - net als andere intentie-gebaseerde forecasts - 
slechts een korte termijn-focus mag ambiëren, dringen er zich post-launch ook 
vervolgmetingen of vervolg-‘segmentation forecasts’ op om de initiële voorspelling van de 
grootte en profielen van adoptersegmenten te kunnen bijstellen137, zodat marketingstrategie 
en (post-launch eventueel ook acquisitiestrategie) daaraan kunnen aangepast worden.  
 

                                                      
137 Onder meer in functie van het aanbod en de strategie van de concurrentie. 
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Deel 4.D.: De PSAP-schaal: een nieuwe methode voor 
‘segmentation forecasting’ 

4.7.  Een nieuwe ‘segmentation forecasting’-methode? 

 ‘If members of the different adopter categories can be identified, even crudely as a tripartite 
classification of ‘early adopters’, ‘majority consumers’, and ‘laggards’, this information may 

help those responsible for developing strategies to promote innovation’  
(Goldsmith, Foxall, 2003: 323) 

 
ccurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën’: dat is de ‘dubbele nood’-
conclusie waar we in de vorige delen toe kwamen. Om betere introductiestrategieën 

voor ICT-innovaties te kunnen opzetten en de ‘chasm’ zo succesvol mogelijk te overbruggen 
is het in eerste instantie van cruciaal belang om nog voor de eigenlijke introductie een 
accuraat inzicht te hebben in de potentiële adoptersegmenten. Vandaar dat we de nood aan 
accurater inzicht specifieerden als ‘segmentation forecasting’ of ‘een gesegmenteerd en 
productspecifiek inzicht in adoptiepotentieel’ (cf. supra). Ook De Pelsmacker en Van Kenhove 
(1996: 552) stellen dat ‘het voor marketingverantwoordelijken aantrekkelijk zou kunnen zijn, 
te weten wie de ‘innovators’ en de ‘early adopters’ zijn (om ze te beïnvloeden)’; net zoals 
Goldsmith en Flynn (1992: 42) er van overtuigd zijn dat ‘... one key to successful new product 
introduction is selling the product to the minority of consumers who are the first to buy in 
any given market. These consumer innovators thus represent a key market segment that 
many marketers are anxious to identify, profile and influence. The chief problem for the 
marketer, however, is how to identify and locate these important consumers’. Elk van deze 
citaten maakt duidelijk dat de nood aan een gesegmenteerd inzicht meer concreet een nood 
aan een ‘diffusionistische segmentatie’ in innovators tot en met laggards is (zonder daarbij 
vast te houden aan de diffusionistische assumpties inzake grootte en profielen van die 
segmenten), maar geen van de auteurs reikt daar ook een methode voor aan. Binnen het 
arsenaal aan forecastingmethoden (deel 4C) lijkt zich daar geen enkele methode perfect toe 
te lenen, en stelden we ter hoogte van de ‘launch’-fase zelfs een duidelijk hiaat vast voor een 
dergelijke ‘segmentation forecast’-methode. Ook de traditionele profiel- (deel 4A) en 
determinantenassumpties (deel 4B) lijken daar geen betrouwbare oplossing meer voor. De 
‘dubbele inconsistentie’ (cf. supra) maakt hen daar te onbetrouwbaar voor, en specifiek op 
het vlak van determinantenassumpties en de daarop gebaseerde innovativiteitsschalen 
stelden we ook vast dat die te weinig op het productspecifieke niveau gespecifieerd zijn. Het 
sterk toegenomen aantal determinanten maakt het bovendien ook quasi onmogelijk om die 
nog allemaal in een werkbare schaal te operationaliseren. We sluiten ons dan ook aan bij 
auteurs als Goldsmith en Flynn (1992: 42) of McDonald en Alpert (1999: 2) wanneer die 
respectievelijk stellen dat ‘Unfortunately, marketers have not had a simple, reliable method 
for identifying consumer innovators prior to product launch’ of ‘Unfortunately a simple, 
reliable method of identifying consumer innovators prior to the launch of an innovation 
presently does not exist.’; en vinden daarin de motivatie om een instrument te ontwikkelen 
dat dergelijke ’segmentation forecasting’ wel mogelijk maakt (doelstelling 5.a). Daarmee 
wensen we een methodologische bijdrage te leveren tot een verdere onderbouwing van 
deze ‘launch-fase’ en de ‘(segmentation) forecast’-literatuur. 
 
Doorheen de vorige delen (4A, 4B en 4C) is duidelijk geworden dat deze methode aan de 
volgende voorwaarden moet voldoen:  
 

 De eerste twee basisvereisten zijn dat de methode prior-to-launch moet kunnen 
worden ingezet; en dat de methode in een segmentatie in potentiële 
adoptersegmenten (innovators, early adopters, early majority, late majority, laggards) 
moet resulteren. Of zoals Crawford en Di Benedetto (2000: 368) het formuleerden, 

‘A 
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moet de methode in eerste instantie een antwoord bieden op ‘The obvious question: 
‘Who will be the innovators and early adopters? Can we identify them in advance, so 
as to focus our early marketing on them?’. Met als doel effectievere 
introductiestrategieën op te zetten, spreekt het voor zich dat het inzicht vóór de 
eigenlijke introductie van de innovatie (prior-to-launch) moet worden verworven 
(Choi et al., 2003: 163; Rogers, 2003: 227; Talukdar, Sudhir, Ainslie, 2002: 98; 
Sandberg, 2002: 189; Dupagne, 1999: 47; Kumar, Ganesh, Echambadi, 1998: 256; 
Bouwman, de Jong, 1996: 162; Baldwin, Stevens McVoy, Steinfield, 1996: 213). 

 
Niettegenstaande we eerder aangaven dat er moet worden ‘los’ gekomen van de 
diffusionistische assumpties, lijkt het ons toch nuttig voor de segmentatie in potentiële 
adoptersegmenten een ‘diffusionistische vijfdeling’ in innovators tot en met laggards 
na te streven, en geen alternatieve tweedeling (adopters/non-adopters of earlier/later 
adopers) of driedeling (early adopters/majority consumers/laggards) zoals Goldsmith 
en Foxall (2003) dat voorstellen. Ook Eastlick en Lotz (1999: 210, 213) pleiten voor 
een dergelijk ruimer onderscheid tussen segmenten, dat een efficiëntere targeting 
moet toelaten en het ook mogelijk maakt in de vertrouwde terminologie van 
innovators, early adopters, etc. ... en ‘chasm’ te blijven redeneren. Verder blijven we er 
wel naar streven los te komen van de diffusionistische assumpties inzake grootte en 
profielen138 van deze segmenten. 

 
 De segmentatie moet productspecifiek zijn. Net zoals we dat voor de 

innovativiteitsdeterminant deden, kunnen ook segmentatievariabelen ingedeeld 
worden in een (1) algemeen niveau, een (2) domeinspecifiek niveau en een (3) 
product- of merkspecifiek niveau (Pelupessy, 1994: 274). In de praktijk worden de 
domeinspecifieke segmentatievariabelen en segmentaties (bv. DSI van Goldsmith en 
Hofacker (cf. supra)) vaak als de ‘gulden middenweg’ beschouwd omdat ze beter 
samenhangen met specifiek gedrag dan algemene segmentatievariabelen, en omdat 
segmentaties op product- en merkspecifiek niveau vaak te gedetailleerd zijn 
(Pelupessy, 1994: 277). In functie van de voorbereiding van de 
marketing(communicatie)strategie voor ICT-innovaties zijn dergelijke 
domeinspecifieke segmentaties echter niet voldoende, en kan enkel een product- of 
merkspecifieke voorspelling soelaas bieden (Jensen, 2003: 99; Choi et al., 2003: 163; 
Eastin, 2002: 252; Yang, Choi, 2001; Krishnan, Bass, Kumar, 2000: 269; Wright, 
Chariett, 1995: 35). Het zou ten zeerste naïef en onbetrouwbaar zijn om er van uit te 
gaan dat een innovator voor het domein ICT, meteen ook een innovator is voor elke 
innovatie in dat domein (DTV, UMTS, ....) en ook als dusdanig benaderd mag worden. 
Het is weinig waarschijnlijk dat de innovators voor digitale televisie eenzelfde profiel 
en dezelfde drempels en drijfveren hebben als de innovators voor een bepaald type 
van MP3-speler, spelconsole of mobiele telefoon. Ook de targeting of het 
management van de marketingmix vereist dan in elk van deze gevallen een 
verschillende aanpak; en daarvoor is een productspecifiek inzicht nodig (Choi et al., 
2003: 163; Hulsebos, 1998: 43; Bucklin, Gupta, Han, 1995: 66).  

 
 Als afhankelijke variabele voor de ‘segmentation forecast’ baseert men zich volgens 

ons ook beter op adoptiepotentieel (of adoptiewaarschijnlijkheid) dan op 
voorspellingen van effectief gedrag in termen van ‘effectieve sales’. Prior-to-launch 
forecasts van sales zijn immers te afhankelijk van ‘oncontroleerbare’ en 
‘onvoorzienbare’ determinerende factoren (bv. competitieve reacties) om op een 
betrouwbare en accurate manier te kunnen gebeuren (Fildes, Kumar, 2002: 489; 
Bouwman, de Jong, 1996: 160). We ontdoen niets aan de waarde van 
‘(adoptie)intentie’ als proxy voor ‘(adoptie)gedrag’, maar menen dat er beter van een 

                                                      
138 En dus ook een loskomen van het segmenteren op basis van die profielen. 
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indirecte relatie ‘intentie  adoptiewaarschijnlijkheid  adoptiegedrag’ wordt 
uitgegaan dan van een directe relatie ‘intentie  gedrag’. 

 
 Zoals dat voor alle vormen van segmentatie en modellering geldt, moet ook voor 

deze ‘segmentation forecasts’ naar ‘parsimoniousness’ of spaarzaamheid worden 
gestreefd (Leeflang et al., 2000: 103; Hair et al., 1998: 24): een zo goed mogelijke 
segmentatie op basis van een zo beperkt mogelijk aantal variabelen. In deze 
voorwaarde ligt ook een verklaring voor het afstappen van het segmenteren op basis 
van determinanten(assumpties). Het aantal determinanten is ondertussen immers zo 
groot geworden dat een operationalisering van die determinanten in één schaal 
absoluut niet meer ‘parsimonious’, laat staan ‘werkbaar’, zou zijn. Gerelateerd aan dit 
‘spaarzaamheidsprincipe’ geldt voor de nieuw te ontwikkelen ‘segmentation forecast’-
methode ook de vereiste dat ze makkelijk implementeerbaar moet zijn in diverse 
survey-onderzoeksopzetten (telefonisch, face-to-face, ...), zodat het ‘te complex’ zijn 
van de methode in de praktijk geen reden (meer) kan zijn om die niet te 
implementeren (Kahn, 2002: 134; Makridakis et al, 1998: 171).  

 
 De methode moet uiteraard ook in betrouwbare en valide resultaten resulteren. Dit 

laatste kan op verschillende manieren worden nagegaan. Concurrente validiteit kan 
worden nagegaan door de resulterende segmentatievoorspelling te vergelijken met 
die op basis van andere (reeds gevalideerde) methodes als de DSI-schaal, 
expectancy*value of benefit-segmentaties. Predictieve validiteit kan worden 
nagegaan door de ‘prior-to-launch’-voorspellingen ‘post-launch’ met effectieve 
adoptiecijfers te gaan vergelijken indien die innovatie reeds een tijdje op de markt is. 
Nomologisch vervolgens, kan de validiteit worden nagegaan door de profielen van 
de voorspelde segmenten tegen de spiegel van de traditionele assumpties inzake 
determinanten, demografica, psychografica, etc. te houden. 

 

De ‘nieuw te ontwikkelen methode moet dus 
 
- Prior-to-launch inzetbaar zijn 
- In een segmentatie in potentiële adoptersegmenten resulteren 
- In een productspecifieke ‘segmentation forecast’ resulteren 
- In een ‘segmentation forecast’ van adoptiepotentieel (ipv ‘sales’) resulteren 
- Los staan van traditionele ‘diffusionistische’ segmentatiebenadering 
- Parsimonious zijn 
- Makkelijk implementeerbaar zijn 
- Betrouwbare en valide resultaten opleveren 

 
Carey en Elton (1996: 52) omschreven de nood aan een ‘segmentation forecast’-methode als 
‘those who are introducing a new technology or service should try to anticipate the mix of 
users and uses at each stage (innovators, early adopters, early majority, …)’. Met de 
voorstelling van de Product Specific Adoption Potential- of PSAP-methode proberen we dan 
ook een antwoord te bieden op deze uitdaging dat aan elk van de bovengenoemde 
vereisten (cf. kader) tegemoet komt. 
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4.8.  De PSAP-schaal als nieuwe ‘segmentation forecast’-methode? 

4.8.1.  Wat?  

e Product Specific Adoption Potential (PSAP)-schaal is een intentie-gebaseerde schaal die 
op basis van prior-to-launch survey-onderzoek een gesegmenteerde inschatting geeft 

van het adoptiepotentieel voor een specifieke ICT-innovatie. Deze schaal bestaat uit een 
drietal kernvragen - eventueel uit te breiden met varianten op de derde vraag -, en voor een 
goede toepassing van de schaal zijn een ‘persoonlijke begeleiding’ van de survey en een 
voorafgaande evaluatie van potentiële determinanten en applicaties noodzakelijk. De 
‘persoonlijke begeleiding’ door een getraind onderzoeker is nodig voor de cruciale 
familiarisatie van de respondent met de innovatie; en voor de invulling van de tweede en 
derde PSAP-vraag. Voor dit laatste dienen deze vragen in de survey worden voorafgegaan 
door een evaluatie van productspecifieke vragen in verband met determinanten en 
applicaties.  
 
Deze voorafgaande evaluatie van potentiële determinanten en applicaties (en ook van 
aanvaardbare prijsniveaus en willingness-to-pay) is noodzakelijk omdat de toepassing van de 
PSAP-schaal of het PSAP-model een ‘optimising model’ (Fildes, Kumar, 2001: 501) en een 
‘hiërchische afkalving’ van de intentie impliceert. Het doel van een ‘optimising model’ is er in 
gelegen een inschatting te maken van de impact en onderlinge afstand van de verschillende 
attributen en applicaties die de respondenten in hun ‘ideale aanbod’ verwachten (Fildes, 
Kumar, 2002: 500). Ook Madden en Simpson (1996, 1997) ijverden voor een intentie-
gebaseerd onderzoek, waarbij naar de intenties inzake concrete eindgebruiken werd 
gepeild, vooraleer naar de concrete adoptie-intenties werd gepeild. Vooraleer naar de 
concrete adoptie-intentie voor de technologie te peilen, moet dus eerst naar de interesse of 
intenties voor de verschillende applicaties (eindgebruiken) van die technologie gepeild 
worden. De ene respondent zal zich immers meer tot innovatie X aangetrokken voelen 
omwille van applicatie a en b; terwijl de andere respondent vooral applicatie a, c en f 
interessant vindt. Door voorafgaand naar de interesse in elk van de applicaties te peilen, kan 
op die manier voor iedere aparte respondent een inzicht verworven worden in zijn/haar 
specifieke ‘ideale aanbod’. Door de PSAP-intentiemeting ook door een peiling van de 
‘willingness te pay’ te laten voorafgaan, kan ook een prijs op dit ideale aanbod worden 
gekleefd. De tweede PSAP-vraag is dan ook een peiling naar de adoptie-intentie ten aanzien 
van dit ideale aanbod. Onder meer voor de geïndividualiseerde formulering van dit ideale 
aanbod voor iedere respondent, is een persoonlijke begeleiding van de interviews dus 
noodzakelijk. Op basis van de evaluatie van applicaties en prijszetting moet de interviewer 
‘terplekke’ het ‘ideale aanbod’ voor PSAP2 formuleren. Voor een respondent die voor een TV-
abonnement maximaal €20 over heeft; en die vooral video-on-demand, chat en online 
gaming interessant vindt, kan deze tweede PSAP-vraag geformuleerd worden als: 
 

 “ Stel dat digitale televisie morgen voor u beschikbaar was in zijn voor u optimale 
condities: met video-on-demand, chat en met online gaming, en dat tegen niet meer dan 

20 euro per maand. In welke mate denkt u dan DTV te adopteren?” 
 
Voor iemand voor wie €15 de maximaal aanvaardbare prijs is voor DTV, en voor wie vooral 
PVR en video-on-demand het interessantst zijn, wordt de invulling van PSAP2:  
 

 “ Stel dat digitale televisie morgen voor u beschikbaar was in zijn voor u optimale 
condities: met video-on-demand, en met PVR, en dat tegen niet meer dan 15 euro per 

maand. In welke mate denkt u dan DTV te adopteren?” 
 
Op basis van zijn persoonlijke attitudes ten aanzien van de verschillende applicaties en prijs, 
krijgt iedere respondent dus een ideaal aanbod-op-maat ‘voorgeschoteld’. Om als forecast 
waardevol te blijven (voor de aanbieder) is het uiteraard van belang dat het geformuleerde 

D 
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hypothetische aanbod ‘realistisch’ blijft (Madden, Simpson, 1996: 252). Het spreekt voor zich 
dat een aanbod tegen €5 of €0 per maand (voor alle applicaties) voor de consument 
misschien wel ‘ideaal’ is, maar in de praktijk niet realistisch. Daarom moet de interviewer ook 
van een checklist voorzien zijn, waarin duidelijk staat wat kan voor welke prijszetting. In 
samenspraak met de opdrachtgever van het onderzoek kunnen die grenzen worden 
afgebakend. In het geval van digitale televisie zou dat bijvoorbeeld het volgende kunnen zijn: 
“De abonnementsprijs moet minstens €10 bedragen”; “Onbeperkt VOD-toegang kan pas 
vanaf een maandelijkse abonnementsprijs die minstens €20 bedraagt”, etc. 
 
Het antwoord op de PSAP-vragen gebeurt op de vijfpuntenschaal die traditioneel als de 
meest populaire geldt voor intentiemeting (Jamieson, Bass, 1989: 336):  
 
1. Ik adopteer/abonneer zo snel mogelijk 
2. De kans is groot dat ik adopteer (mij abonneer) 
3. Ik wacht liever nog wat af, misschien later 
4. Ik denk niet dat ik zou adopteren (mij abonneren) 
5. Ik adopteer/ abonneer mij zeker niet 
 
Naast de invulling van dit ‘ideale aanbod’ is de voorafgaande peiling naar interesse, 
determinanten en aanvaardbaar prijsniveau139; voor ons ook noodzakelijk voor wat we een 
‘hiërarchische afkalving’ van de adoptie-intentie noemen. De literatuur omtrent intentie-
gebaseerde forecasts leerde ons immers dat –hoe realistisch de familiarisatie ook moge 
gebeurd zijn- de intentiepeilingen (meestal op basis van één vraag) doorgaans in 
‘overschattingen’ resulteren, en dat er vuistregels nodig zijn om die overschattingen af te 
kalven (bv. slechts voor 75% van diegenen die stellen zeker te zullen adopteren, mogen we 
ook aannemen dat ze dat ook effectief zullen doen) (cf. supra). Intenties zijn wel goede 
predictoren voor adoptie, maar het blijven slechts indicaties van adoptieprobabiliteiten die 
heel vaak te optimistisch zijn, en daarom nog naar een realistischer niveau dienen worden 
aangepast of ‘gecalibreerd’ (Urban, Weinberg, Hauser, 1996: 52). Om dit probleem van de 
overschatting van de intentie te voorkomen, pleiten wij daarom voor een intentiepeiling via 
meerdere vragen die voor een hiërarchische (en realistischer) afkalving van de adoptie-
intentie moet zorgen. Het doel van deze hiërarchische afkalving ligt in het checken in welke 
mate de adoptie-intentie (t.a.v. ideaal aanbod) ook nog stand houdt wanneer van dit ideale 
aanbod wordt afgeweken. Voor de aanbieder van ICT-innovaties is het immers nagenoeg 
onmogelijk voor iedere consument een ander aanbod van applicaties aan te bieden, en nog 
meer onmogelijk om voor elk van die respondenten een ander prijsniveau te hanteren. Hij 
kan wel proberen het aanbod zoveel mogelijk af te stemmen op de ‘ideale gemene deler’, 
maar daarvoor is het belangrijk te weten hoeveel ‘speling’ hij heeft. Voor hoeveel % van de 
consumenten blijft de intentie als de prijs iets hoger is? Of wanneer niet alle gewenste 
applicaties mogelijk zijn tegen die prijs? Of wanneer er een bepaalde determinant zich sterk 
manifesteert (bv. sociale druk omdat vrienden negatief tegenover de innovatie staan)? 
 
Met de derde PSAP-vraag nu (PSAP3), hebben we precies de bedoeling na te gaan in welke 
mate de intentie overeind blijft voor een aanbod dat afwijkt van het ideale aanbod. Met de 
derde PSAP-vraag peilen we dus niet naar de adoptie-intentie voor het ideale aanbod, maar 
naar de adoptie-intentie voor een suboptimaal aanbod. Van iemand die op PSAP2 te kennen 
geeft het ‘ideale aanbod’ onmiddellijk te adopteren van zodra het op de markt komt, en 
diezelfde intentie behoudt voor het suboptimale aanbod, kunnen we aannemen dat die 
consument zeer innovatief is voor dat specifieke product en zich hoogstwaarschijnlijk 

                                                      
139 De voorafgaande peiling naar interesse in applicaties gebeurt via de traditionele vijfpuntenschalen: voor elke 
applicatie geeft men aan hoe interessant die hem/haar lijkt. De voorafgaande peiling naar determinanten gebeurt 
eveneens aan de hand van vijfpuntenschalen (akkoord-niet akkoord) waarbij de respondent voor Likertitems 
(operationaliseringen van determinanten) dient aan te geven in welke mate hij/zij daar mee akkoord is. Het 
aanvaardbare prijsniveau kan op verschillende manieren worden nagegaan: door ontvouwing, open vragen naar 
het aanvaardbare prijsniveau; gesloten vragen met prijsvorken, ... 
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vooraan de adoptiecurve voor dat product zal situeren (potentiële innovator). Wanneer de 
interesse plotseling fel zou verminderen voor een suboptimaal aanbod (bv. tegen een iets 
hogere prijs), dan kan die persoon moeilijk nog als een innovator worden beschouwd, maar 
slechts als een early adopter, of iemand van de early majority. Zonder deze hiërarchische 
afkalving (dus op de ‘traditionele manier’ aan de hand van één enkele intentie-vraag) zou 
deze laatste echter verkeerdelijk als een innovator worden beschouwd.  
 
Voor deze PSAP3 zijn vele varianten mogelijk. Standaard hanteren we steeds de vraag 
waarbij we de respondent de hypothetische suboptimale situatie voorleggen waarin de prijs 
iets duurder is dan hetgeen hij bereid is daarvoor te betalen. In de meeste onderzoeken 
hanteerden wij een prijsniveau dat 20% hoger lag dan de prijs die men bereid was te 
betalen. Verwijzend naar het hierboven gegeven voorbeeld voor de PSAP2-vraag, zou de 
PSAP3 dan bijvoorbeeld kunnen worden geformuleerd als: 
 

 “ Stel dat digitale televisie morgen voor u beschikbaar was in zijn voor u optimale 
condities: met video-on-demand, chat en met online gaming, maar tegen een prijs die iets 

hoger is dan diegene die u eerder als ‘aanvaardbaar’ opgaf; nl. 24 Euro per maand. In welke 
mate denkt u dan DTV te adopteren?” 

 
Deze vraag is op dezelfde vijfpuntenschaal te beantwoorden als de andere PSAP-vragen. 
Naast dit suboptimale aanbod waarin op de prijs gevarieerd werd, zijn in functie van de 
eerder gegeven antwoorden op de evaluatie van applicaties, prijs en determinanten echter 
ook bijkomende varianten van PSAP 3 mogelijk. Zo zijn er varianten mogelijk op basis van de 
applicaties die worden aangeboden tegen een bepaalde prijs, of op basis van de 
determinanten. Wanneer uit de itembatterij rond adoptiedeterminanten bijvoorbeeld zou 
blijken dat een bepaald persoon zeer gevoelig is aan de sociale druk en mening van 
vrienden, dan kan het interessant zijn deze respondent ook een hypothetische suboptimale 
situatie voor te leggen waarin naar de adoptie-intentie wordt gevraagd ten aanzien van het 
‘ideale aanbod’, maar onder de conditie dat de meeste vrienden uitdrukkelijk afkering staan 
ten opzichte van de adoptie. Of wanneer ‘tangibles’ voor iemand zeer belangrijk zijn, onder 
de conditie ‘dat het toestel er maar ouderwets uitziet’. Een verantwoording voor een 
eventuele uitbreiding van PSAP3-varianten op basis van determinanten vinden we onder 
meer bij Jamieson en Bass (1989: 344). Zij toonden aan dat intentie-gebaseerde forecasts 
zelfs nog beter konden indien daarbij ook met dergelijke determinanten rekening gehouden 
wordt: ‘it is possible to improve predictive accuracy by measuring and using perceptions that 
affect and modify the relationship between stated intentions and trial purchase for new 
products’ (Jamieson, Bass, 1989: 344). Een andere variant van PSAP3 is de variant waarin niet 
het prijsniveau gevarieerd wordt, maar het aanbod aan applicaties. Als we bij hetzelfde DTV-
voorbeeld blijven, kan bijvoorbeeld naar de adoptie-intentie gepeild worden voor een 
aanbod tegen de aanvaardbare €20/maand dat echter niet alle applicaties bevat waarin 
hij/zij het meest geïnteresseerd is. Zo kan voor €20/maand bijvoorbeeld een aanbod worden 
voorgesteld dat wel video-on-demand bevat, maar zonder online gaming of chat en 
bijkomende applicaties waarin hij/zij niet geïnteresseerd is (bv. online banking). 
 
De hiërarchische afkalving van de intentie is dus noodzakelijk om een realistischer inschatting 
van de adoptie-intentie en het adoptiepotentieel te kunnen maken. We lichtten deze 
afkalving totnogtoe vooral toe op basis van de stap van PSAP2 naar PSAP3, maar de afkalving 
start al bij de stap van PSAP1 naar PSAP2. PSAP1 betreft de ‘adoptie-intentie op het eerste 
zicht’ zoals die in de meeste intentie-gebaseerde forecastonderzoeken gemeten wordt. 
Meestal wordt de adoptie-intentie gemeten op basis van slechts één vraag (cf. supra), vlak na 
de familiarisatie. Dat is dan ook precies wat wij met de PSAP 1 doen: vlak na de familiarisatie 
(in het begin van de survey) wordt bij de respondent gepeild naar de adoptie-intentie voor 
de innovatie waarmee hij/zij zopas kennis kon maken:  
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 “Stel dat digitale televisie morgen reeds beschikbaar zou zijn. Met het beeld dat u 
momenteel voor ogen hebt over digitale televisie; in welke mate denkt u deze nieuwe 

technologie dan te adopteren?” 
 
Ook het antwoord op deze vraag gebeurt op dezelfde vijfpuntenschaal. In vergelijking met 
PSAP2 en PSAP3 is het hypothetische aanbod hier niet geconcretiseerd (ook niet in prijs!140), 
en wordt de intentie enkel nagegaan voor het algemene innovatieconcept. Voor deze PSAP1 
is de input van een voorafgaandelijke evaluatie van applicaties, prijs en determinanten dus 
niet nodig. Deze evaluatie volgt pas nádat PSAP1 aan de respondent werd voorgelegd. Door 
in deze evaluatie apart bij elke applicatie en potentiële determinant stil te staan, wordt de 
respondent ook ‘onbewust’ gedwongen zich een concreter beeld van de innovatie te 
vormen, vooraleer PSAP2 en PSAP3 worden voorgelegd. Hierdoor laat PSAP2 een afkalving 
van PSAP1 toe, en maakt PSAP3 een verdere afkalving mogelijk. Ondanks de logica achter 
deze manier van werken, stellen we vast dat de intentiemetingen in de praktijk zelden of 
nooit op een dergelijke manier141 gebeuren, maar steeds op basis van directe - doorgaans 
binaire - intentie-vragen (cf. supra) die vaak tot een overschatting van het potentieel leiden. 
 
De PSAP-schaal is voor ons dus bij voorkeur slechts toepasbaar in wat we ‘onderzoeker-
begeleid’ onderzoek noemen. Deze begeleiding is niet alleen noodzakelijk voor de invulling 
van de PSAP-vragen, maar ook in functie van een optimale familiarisatie van de respondent 
met de (voor hem/haar onbekende innovatie) (cf. infra 4.8.4.). Deze familiarisatie kan op 
verschillende manieren gebeuren (variërend van tekst, over audio/video tot een tastbaar 
uitproberen van de innovatie), maar het spreekt voor zich dat de kwaliteit van een prior-to-
launch intentieverklaring in grote mate afhangt van de kwaliteit van deze familiarisatie. Om 
er zeker van te zijn dat iedere respondent de familiarisatiefase goed doorloopt vooraleer 
hij/zij tot de evaluatie van de innovatie overgaat en adoptie-intentie te kennen geeft, achten 
wij een persoonlijke begeleiding door de interviewer noodzakelijk. De interviewer fungeert 
zo als een begeleidende gids doorheen de familiariserende informatie en kan ook vragen van 
de respondent beantwoorden waar nodig. Deze persoonlijke begeleiding maakt het ook 
mogelijk te checken of de respondent effectief een ‘correct beeld’ van de innovatie voor 
ogen heeft. Waar mogelijk, raden we dan ook aan de interviewer (via de eerder aangehaalde 
‘checklist’) een aantal ‘te stellen’ vragen mee te geven om zich er van te vergewissen dat alle 
respondenten een correct beeld van de innovatie hebben. In de onderzoeken rond UMTS en 
DTV vonden we het bijvoorbeeld belangrijk dat er gecheckt werd of de respondenten zich 
niet alleen blindstaarden op de mogelijke applicaties en nieuwe features, maar er zich ook 
effectief van bewust waren dat er ook een nieuwe hardware-investering en een bijkomende 
abonnementskost voor nodig was.  
 

                                                      
140 Het feit dat deze traditionele intentiemetingen op basis van één vraag vaak niet geconcretiseerd worden in 
termen van een concrete prijszetting, ligt ongetwijfeld mee aan de oorzaak van de vaak grove overschattingen 
waarin ze resulteren.  
141 Eén van de weinige onderzoeken waarin we wel een dergelijke ‘hiërarchische’ intentiebevragingen konden 
vaststellen, was het onderzoek van Armstrong, Morwitz en Kumar (2000) waarin de kwaliteit van de intentie-
gebaseerde predicties vergeleken werd met die van forecasts op basis van extrapolaties. In één van de vier cases 
waarvoor men deze vergelijking maakte (nl. de case rond de Franse automobielindustrie, geen ICT-innovatie dus) 
stelden we een trapsgewijze afkalving van de intentie vast. De eerste vraag die hier werd gesteld was ‘Within the 
two or three years to come, do you (or some member of your household) plan to buy a ……?’ (5puntsschaal als 
antwoordmogelijkheden: ‘yes, certainly’, ‘yes, perhaps’, ‘ probably not’, ‘certainly not’, ‘don’t know’). Diegenen die 
één van de eerste twee antwoorden gaven (‘yes certainly’, en ‘yes, perhaps’) werden dan iets preciezer gevraagd 
‘And more precisely, do you have a plan to buy a ……. Between now and the end of next year’ (een tussenperiode 
van een jaar tot 14 maanden) te antwoorden op dezelfde vijfpuntenschaal. Als men ook hier een van de eerste 
twee antwoordmogelijkheden gaf (‘yes certainly’, en ‘yes, perhaps’) werd men ook gevraagd ‘At what 
approximate date do you plan to make that purchase’ (‘before the end of the year’, between 01/01 and 01/04 
next year’, ‘between april and july’, ‘during summer or next year’, ‘don’t know’) (de meting in was in oktober). Op 
basis van het model van Bemmaor werden deze antwoorden in een tienpunten-aankoopintentie-schaal omgezet 
(Armstrong, Morwitz, Kumar, 2000: 387-389). 
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In het kader van deze familiarisatie onderscheiden we dus een ‘bewust’ deel van een meer 
‘onbewuste familiarisatie’142, en vinden we het belangrijk dat de drie PSAP-intentievragen 
elkaar niet onmiddellijk opvolgen na de eerste ‘bewuste’ familiarisatie, maar dat PSAP2 en 
PSAP3 voorafgegaan worden door een aparte beoordeling van applicaties en 
determinanten. De ‘bewuste familiarisatie’ betreft dan in ‘ideale omstandigheden’ een 
tastbare familiarisatie (‘test device’), of in andere gevallen tekst, illustraties, audio of video. De 
aparte evaluatie van applicaties en determinanten betreft dan de ‘onbewuste familiarisatie’. 
Door deze evaluatie wordt de respondent immers onbewust gedwongen concreter te gaan 
nadenken over de innovatie in al zijn facetten. Hiermee proberen we ook tegemoet te komen 
aan de kritiek op intentie-gebaseerde forecasts dat die onbetrouwbaar zijn omdat 
consumenten geen ‘concreet beeld hebben van de innovatie’ bij prior-to-launch intentie-
peilingen (Trott, 2003: 838; Ovans, 1998). 
 
Voor een goede geïndividualiseerde invulling van PSAP2 en PSAP3 is het ook belangrijk dat 
de evaluatie van applicaties gepaard gaat met een peiling van de ‘willingness & ability-to-
pay’. Omdat interesse niet automatisch een ‘willingness-to-pay’ impliceert, gaan we daarom 
voor elke applicatie ook na in welke mate men niet alleen geïnteresseerd is in de applicatie, 
maar ook bereid is daar een ‘meerprijs’ voor te betalen. Meestal deden we dit aan de hand 
van een ‘extra kolom’ waarbij men kon aanvinken voor welke applicaties men bereid was dit 
te doen. Daarnaast werden ook telkens vragen gesteld over de ‘totaalprijs’ van het 
abonnement en/of de te maken hardware-investering143. Zowel voor het abonnement als de 
hardware peilden we naar de aanvaardbare prijsniveaus. Meestal deden we dit aan de hand 
van open vragen. In het geval van het DTV-onderzoek werd dit bijvoorbeeld gedaan aan de 
hand van de volgende vragen: 
 

“Wat is voor u de maximaal aanvaardbare prijs (die u nog bereid bent te betalen) voor 
een set-top box?” ........... € 

 
“Wat is voor u de maximaal aanvaardbare prijs (die u nog bereid bent te betalen) voor 
een DTV-abonnement?” ........... € 

 
De eerste PSAP1-vraag betreft dus de klassieke intentie-meting op basis van één algemene 
(weinig geconcretiseerde en niet-geïndividualiseerde) intentie-vraag, vlak na de ‘bewuste 
familiarisatie’. Na deze PSAP1-vraag, gaat aan de eigenlijke toepassing van de PSAP-schaal 
(PSAP2 en PSAP3) een fase van ‘onbewuste familiarisatie’ vooraf onder de vorm van een 
evaluatie van applicaties, prijs en determinanten. Verder dient de survey –voor een goede 
invulling van de segmentprofielen- ook nog eens voldoende vragen te bevatten omtrent 
sociodemo’s, mediagebruik, etc; .... Alles samen genomen is dus een ruim onderzoeksopzet 
noodzakelijk voor een goede toepassing van de PSAP-schaal. De ervaring in onze casestudies 
leert dat er voor de bevraging van één respondent minstens een half uur moet worden 
uitgetrokken. Aangezien voor veralgemeningsdoeleinden doorgaans ook grote 
steekproeven nodig zijn, impliceert de duur van deze persoonlijk begeleide interviews ook 
een duurder prijskaartje, wat meteen één van de nadelen van de PSAP-methode is.  

4.8.2.  ‘Adoption intention survey’ als basis 

et de PSAP-methode gaat het duidelijk om een methode die zich op ‘adoption intention 
surveys’ stoelt om prior-to-launch tot een voorspelling van adoptersegmenten voor ICT-

innovaties te komen. Ter verantwoording voor de keuze voor een survey-gebaseerde 

                                                      
142 De ‘bewuste familiarisatie’ is dan de tekst, afbeelding, video, ‘test device’, ... . De ‘onbewuste familiarisatie’ zijn 
de vragen omtrent determinanten en interesse in applicaties die de respondent onbewust dwingen een concreter 
beeld van de innovatie te vormen.  
143 Voor sommige ICT-innovaties is het immers nodig een onderscheid te maken tussen abonnement en 
hardware-kost; terwijl voor andere innovaties enkel de hardware-kost bestaat. 

M 



Diffusie van ICT-innovaties : accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 
 

 
Deel 4 : Inzicht via segmentatie en forecasting 

265 

forecastmethode kunnen we in functie van onze afbakening (cf. supra) naar diverse bronnen 
verwijzen die deze methode zeer geschikt achten in functie van het opzetten van 
introductiestrategieën en het verwerven van inzicht voor ‘durables’ als ICT (Kotler, 2002: 153; 
Bouwman et al., 2001: 21; Lynn, Schnaars, Skov, 1999: 569; Armstrong, Brodie, 1999: 99; 
Cameron, James, 1987: 389; Infosino, 1986: 375; Lilien en Kotler, 1983: 330). Zeker wanneer 
segmenteren en het inschatten van de grootte van marktsegmenten de doelstelling is, is 
dergelijk kwantitatief onderzoek noodzakelijk (Mullins, Sutherland, 1998: 231). Uit het eerder 
aangehaalde onderzoek van Lynn, Schnaars en Skov (1999: 569) bleek zelfs een relatie 
tussen het succes van een innovatie en het gebruik van ‘one-on-one interviews with 
customer surveys of buyer intentions’ en ‘formal surveys of customers’.  
 
De verantwoording voor de intentie als fundament voor PSAP-‘segmentation forecasts’ ligt 
voor een groot deel binnen de sociaalpsychologische literatuur en het werk dat gebaseerd is 
op de TRA-, TAM- en TPB-modellen. Sinds de jaren ‘70/’80 bracht deze immers de overtuiging 
en het bewijs dat ‘behavioral intention to adopt a new technology is one of the most 
important indicators of the final adoption decisions’ (Philips, Calantone, Lee, 1994: 19), dat 
‘intention is the most proximal influence on behavior and mediates the effect of other 
determinants’ (Venkatesh, Brown, 2001: 76), en dat (adoptie-)intenties daardoor een zeer 
betrouwbare predictor zijn van effectief adoptiegedrag (Lin, 2003: 351; Plouffe, 
Vandenbosch, Hulland, 2001: 67; Chang, Cheung, 2001: 4; Armstrong, Morwitz, Kumar, 
2000: 384-385; Ozer, 1999: 84; Karahanna, Straub, Chervany, 1999: 187; Agarwal, Prasad, 
1998: 205; Morris, Dillon, 1997: 67; Taylor,Todd, 1995b: 165; Midgley, Dowling, 1993: 614; 
Morwitz, Schmittlein, 1992: 393; Holak, Lehmann, 1990; Davis, Bagozzi, Warshaw, 1989: 997; 
Kalwani, Silk, 1982: 243; Ajzen, 1975: 369).  
 
Intenties en meer specifiek ‘intention surveys’ lenen zich dus perfect voor ons forecast-doel, 
maar we wensen daar wel bij te benadrukken dat de betrouwbaarheid van deze methode 
tot de korte termijn beperkt is (Ozer, 1999: 79; Lee, Elango, Schnaars, 1997: 133144; Morwitz, 
Schmittlein, 1992: 391; Midgley, Dowling, 1993: 614). Naar de toepassing van de PSAP-
methode, heeft dit twee implicaties. Voor de prior-to-launch toepassing betekent dit in eerste 
instantie dat de intentiemeting zo kort mogelijk vóór de effectieve introductie van de 
innovatie moet plaatshebben (dus enkel in de launch-fase), om op het moment van de 
effectieve ‘launch’ nog de grootste betrouwbaarheid te genieten. In tweede instantie 
betekent dat ook dat deze ene ‘segmentation forecast’ niet de enige forecast mag zijn. Na 
verloop van tijd moeten ook additionele intentiegebaseerde ‘segmentation forecasts’ 
gemaakt worden om de initiële (korte termijn) voorspellingen van minder innovatievere 
adoptersegmenten over een langere termijn bij te stellen.  
 
In termen van ‘forecastcategorieën’ zitten we met deze ‘adoption intention surveys’ uiteraard 
bij de categorie van ‘intentie-gebaseerde forecastmethodes’. Bij de evaluatie van deze 
categorie gaven we te kennen er van overtuigd te zijn dat deze zeker nog hun waarde 
hebben, maar dan wel onder de voorwaarden van het gebruik van meerdere intentievragen, 
de juiste calibrerende rekenregels en familiarisatie, en de assumptie van een indirecte relatie 
‘intentie-adoptiewaarschijnlijkheid-gedrag’. Op de manier waarop de PSAP-methode aan elk 
van die voorwaarden tegemoet komt, komen we in het besluit terug. Binnen het bestek van 
deze paragrafen wensen we duidelijk te stellen dat de PSAP-methode zich toch op een 
tweetal manieren onderscheidt van de traditionele intentie-gebaseerde forecastmethodes. Bij 
de PSAP-methode gebeurt de intentiepeiling immers aan de hand van meerdere vragen, en 
specifiek met segmentatiedoeleinden voor ogen.  
 
Bij de toelichting van de categorie van intentie-gebaseerde forecastmethodes werd immers 
duidelijk dat intenties in de meeste gevallen op basis van één enkele vraag (in vele gevallen 
binair te beantwoorden) gemeten worden, maar dat dat al te vaak in overschattingen van 
                                                      
144 Lee, Elango en Schnaars (1997: 133) plakten hier zelfs een concrete termijn op: intentie-forecasts zijn volgens 
hen veel betrouwbaarder wanneer die over een periode van 3 maand gebeuren (ipv 6 maand of een jaar). 
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het potentieel resulteert (Morwitz, Johnson, Schmittlein, 1993: 59): ‘Surveys of consumers’ 
stated intentions to purchase new technologies that they do not know or understand well 
can, if properly administered, provide valuable inputs for forecasts. Stated intentions to 
purchase are related to actual behaviour but will overestimate actual behaviour and must be 
discounted’ (Bass et al., 2001: 92). Voor een verfijning of calibratie van deze intenties zijn 
daarom wel verschillende ‘vuistregeltjes’ ontwikkeld (Crawford, Di Benedetto, 2000: 226); 
maar die blijken niet altijd even consistent te zijn. Daarom pleitten we voor een 
intentiepeiling aan de hand van meerdere intentievragen (cf. supra) om na te gaan in welke 
mate adoptie-intenties constant blijven onder ‘andere condities’ zoals een duurdere prijs, een 
minder aantrekkelijk aanbod of onder de voorwaarde van bepaalde determinanten. Het 
gebruik van dergelijke conditionele of contextuele informatie kan de accuraatheid van 
intentie-gebaseerde forecasts immers gevoelig verhogen (Lee, Elango, Schnaars, 1997: 133-
134; Bouwman, de Jong, 1996: 160; Kalwani, Silk, 1982: 258; Warshaw, 1980: 31): ‘... 
combining several measures of conditional intentions relating to intermediate and 
contextually specific behaviors led to more accurate predictions of purchases than did global 
intention measures’ (Kalwani, Silk, 1982: 258). En dat is precies wat we met de PSAP2 en 
PSAP3 trachten te doen. Op die manier kunnen we de intenties tot een waarheidsgetrouw 
niveau van ‘adoptiewaarschijnlijkheden’ calibreren.  
 
In vergelijking met andere intentie-gebaseerde forecastmethodes, gebeurt de toepassing van 
de PSAP-methode veel minder met algemene forecastdoeleinden voor ogen, maar specifiek 
in functie van ‘segmentation forecasting’. Dat adoptie-intenties wel degelijk voor dergelijke 
segmentatiedoeleinden kunnen dienen, wordt onder meer door Kotler (2003: 294)145 en Van 
Raaij en Verhallen (1990) onderstreept. Deze laatsten beklemtoonden deze adoptie-intentie 
zelfs als segmentatiecriterium op het product/merk-specifieke niveau waarop wij onze 
‘segmentation forecast’ ambiëren. Zonder daarbij een onderscheid te maken tussen prior-to-
launch en post-launch segmentatiecriteria, kwamen zij immers tot de volgende classificatie 
van segmentatievariabelen op het product/merkspecifieke, het domeinspecifieke en het 
algemene niveau (Van Raaij, Verhallen, 1990):  
 
 Objectief Subjectief 

Product/Merk-specifiek 
(gebruik van een merk) 

Merktrouw (gedrag) 
Gebruiksfrequentie 
Handelingen 

Merktrouw (attitude) 
Evaluatie 
Koopintentie & Preferentie 

Domein-specifiek 
(gebruik van een productklasse) 

Gebruiksfrequentie 
Substitutie 
Complementariteit 
Gedrag 

Interesses, opinies 
Perceptie 
Attitude 
Domein-specifieke waarden 

Algemeen 
(gedragspatronen, 
persoonskenmerken) 

Inkomen 
Leeftijd 
Opleiding 
Woonplaats 
Gedragspatronen 

Levensstijl 
Persoonlijkheid 
Algemene waarden 

 
Rekening houdend met onze afbakening dat we de ‘segmentation forecast’ op het 
productspecifieke niveau wensen te maken, is enkel de eerste rij in deze tabel voor ons 
relevant. Als we daarbij ook nog eens rekening houden met het feit dat wij prior-to-launch 
willen gaan segmenteren, kan men zich op het productspecifieke niveau enkel op 
preferentie, koopintentie of adoptie-intentie gaan baseren. En dat is precies wat wij met de 
PSAP-methode doen.  
 
 

                                                      
145 Kotler heeft het over ‘buyer readiness’ als segmentatiecriterium. 
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4.8.3.  Adoptie-potentieel als afhankelijke variabele 

e keuze voor intenties als betrouwbare basis voor (segmentation) forecasting lijkt 
evident met de sociaalpsychologische literatuur als onderbouw. Minder evident voor 

ons is het construct waarvoor deze intentie een betrouwbare voorspeller is. Zoals we 
(geïnspireerd door het werk van Bemmaor (1995) en Juster (1966)) eerder te kennen gaven, 
zijn wij er immers van overtuigd dat er voorzichtiger moet worden omgesprongen met de 
beschouwing van ‘adoptie-intentie’ als proxy of predictor van effectief adoptiegedrag. In 
plaats van uit te gaan van een rechtstreekse relatie tussen intentie en (binair) adoptiegedrag 
(in termen van wel of niet adopteren); is het wellicht beter van een indirecte relatie uit te 
gaan. In plaats van de relatie ‘intentie→gedrag’; wordt beter uitgegaan van de relatie 
‘intentie→adoptiewaarschijnlijkheid of -potentieel→adoptiegedrag’ (cf. supra). Er zijn immers 
teveel (prior-to-launch nauwelijks in te schatten) factoren die de relatie ‘intentie→gedrag’ 
kunnen beïnvloeden (bv. competitieve reacties, ...) (Fildes, Kumar, 2002: 489; McBurney, 
Parsons, Green, 2002: 243; Bouwman, 2001: 15; Dodgson, 2000: 69; Bouwman, de Jong, 
1996: 160). Ook Plouffe, Vandenbosch en Hulland (2001: 67) stelden dat het voorspellen van 
effectieve adoptiecijfers of ‘sales’ een onmogelijke taak was geworden, en dat er daarom 
naar andere afhankelijke variabelen moet worden gezocht die makkelijker te voorspellen zijn. 
Dat adoptiepotentieel daarvoor wellicht de beste optie is, leiden we niet alleen af uit het 
werk van Juster (1966) en Bemmaor (1995), maar wordt ook gesuggereerd door Fildes en 
Kumar (2002: 500), Talukdar, Sudhir en Ainslie (2002) en Urban en Hauser (1980: 242)146. 
 
Conceptueel kunnen we dit ook weergeven aan de hand van de eerder aangehaalde 
structurering die Bayus (1987: 244) voor contingente producten opstelde. In tegenstelling tot 
de meeste forecasts die voorspellingen van concrete sales maken (eventueel rekening 
houdend met de contingentie tussen hardware en software sales) beperken wij onze 
forecasts tot een stapje eerder in dat proces, nl. het adoptiepotentieel. Meer specifiek, een 
voorspelling van adoptiepotentieel die wordt uitgesplitst naar de verschillende 
adoptersegmenten.  

                                                      
146 Talukdar, Sudhir en Ainslie (2002) pleitten voor een onderscheid tussen effectieve sales en louter 
adoptiepotentieel, of effectieve en potentiële adopters; en Urban en Hauser (1980: 242) gaven voor een andere 
intentie-gebaseerde forecastingmethode, nl. ‘expectancy value methode’, te kennen dat ‘the model can only give 
indications of potential, not exact estimates of the sales of the improved product positioning’. 

D 
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De redenering achter de PSAP-segmentatie is met andere woorden een redenering waarbij 
intentie wel degelijk als een betrouwbare predictor voor adoptiegedrag wordt beschouwd, 
maar slechts op een indirecte manier. Intentie is slechts de voorspeller van het 
adoptiepotentieel, en niet rechtstreeks van effectieve adoptiegedrag. Op basis van de 
intenties wordt geen concrete voorspelling van ‘sales’ of ‘adopters vs. non-adopters’ gemaakt, 
maar worden alle respondenten bij wijze van spreken op een continuum geplaatst op basis 
van hun adoptiepotentieel voor een specifieke innovatie, dat dan ook de basis voor de 
adoptersegmentatie voor die innovatie vormt. De centraliteit van dit adoptiepotentieel als 
afhankelijke variabele, komt ook tot uiting in de naam van de schaal, meer specifiek in de 
laatste twee letters van het vier karakters tellende PSAP-acroniem: Product Specific Adoption 
Potential. 

4.8.4.  Prior-to-launch: familiarisering van de respondent 

én van de zaken die prior-to-launch forecasten zo moeilijk maakt, is dat we mensen willen 
gaan bevragen over iets wat nog niet bestaat op het moment van bevraging: ‘it is not 

always easy for potential customers to comprehend or fully appreciate the implications of 
highly innovative products prior to the construction of advanced prototypes’ (Veryzer, 1998: 
147). Sommigen hebben hooguit iets over de innovatie gehoord of gelezen, maar hebben 
zeker nog niet de kans gehad het te kunnen gebruiken, kunnen er zich weinig concreets bij 
voorstellen, weten niet wat het voor hen kan doen, wat het zal kosten, en wat de eventuele 
minpunten zijn (Sandberg; 2002: 187: Crawford, Di Benedetto, 2000: 218). Eén van de 
voornaamste kritieken op prior-to-launch forecasting en ‘intention surveys’ is dan ook de 
onbetrouwbaarheid van de voorspellingen wegens het onvoldoende vertrouwd zijn van de 
respondent met de innovatie; en het beperkte inbeeldingsvermogen van die respondent om 

E 

All Households 

Potential Households 

Market segment j-l Market segment j Market segment j+l 

Aware 

Purchase intentions 

Potential Market 

SALES 
Hardware Sales 

 
 

Software Sales 
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zich de specifieke innovatie voldoende te kunnen voorstellen (Fildes, Kumar, 2002: 502; 
Ziamou, 2002: 367; Baldwin, Stevens McVoy, Steinfield, 1996: 213; Mahajan, Wind, 1988: 
350). Bij de toelichting van de intentie-gebaseerde forecastmethodes stelden we dan ook 
vast dat ‘intention surveys’ in wezen perfect toepasbaar en betrouwbaar zijn, zolang de 
respondenten maar in voldoende mate met de innovatie kunnen worden gefamiliariseerd 
(Ozer, 1999: 79; Armstrong, Brodie, 1999: 104). Ook voor de toepassing van de PSAP-
methode geldt dat de kwaliteit voor een groot deel staat of valt met de kwaliteit van deze 
familiarisatie. 
 
In veel gevallen is dus een (artificieel) verhogen van de kennis en familiariteit met de 
innovatie noodzakelijk (Wilton, Pessemier, 1981: 162). Dat kan op verschillende manieren: 
prototypes (cf. supra), visuele hulpmiddelen, laboratoriumtests, …, maar ook korte verbale (via 
telefonisch survey) of neergeschreven beschrijvingen kunnen vaak al voldoende zijn 
(Armstrong, Brodie, 1999: 104; Carey, Elton, 1996: 47). Bij deze familiarisatie is het belangrijk 
er naar te streven die zo tastbaar mogelijk te maken. In ideale omstandigheden gebeurt die 
familiarisatie in een soort van testmarkt: een situatie waarin de respondent de innovatie 
effectief kan uitproberen voor een bepaalde periode in een ‘semi-natuurlijke’ omgeving. In de 
meeste gevallen is een dergelijke familiarisatie echter niet mogelijk in grootschalig 
kwantitatief onderzoek (o.m. te duur); en dient men op de minder tastbare 
familiarisatieprocedures zoals audio, video, of tekst + illustraties terug te vallen (Bolton, 1994: 
187).  
 
In de meeste gevallen gebeurt die familiarisatie in ‘intention surveys’ aan de hand van een 
beschrijvende tekst + illustratie (foto’s, tekeningen, simulaties). In het onderzoek van Eastlick 
en Lotz (1999) waarin een adoptersegmentatie werd gemaakt voor interactief teleshoppen, 
gebeurde deze familiarisatie bijvoorbeeld op een ‘schriftelijke en geïllustreerde’ manier aan 
de hand van een story board (in kleur) met negen frames, vergezeld van een beschrijving 
van het teleshopping-scenario dat de negen afbeeldingen begeleidde, en waarin het gebruik 
van een teleshop-kanaal werd uitgelegd (Eastlick, Lotz, 1999: 213). Ook Ziamou (2002: 368) 
voorzag de respondenten in haar onderzoek naar een op spraakherkenning gebaseerde 
zoektechnologie van een korte inleidende tekst; net zoals Bass et al. (2001: 87) van een 
‘geïllustreerde brochure147’ gebruik maakten in hun onderzoek naar de adoptie-intenties 
voor satelliettelevisie. Daar deze manier van werken (tekst + illustratie) zich in de praktijk 
makkelijk leent om ‘slechts’ diagonaal gelezen te worden door de respondent, en zich ook 
makkelijk tot een ‘selectieve lezing’ leent; kan deze voor de toepassing van onze PSAP-
methode niet volstaan. Standaard pleiten ook we wel voor een familiarisatie aan de hand van 
een beschrijvende tekst + illustraties, maar om er zeker van te zijn dat de respondent deze 
informatie goed en grondig doorneemt, pleiten wij ook voor een persoonlijke begeleiding 
van de survey en de familiarisatieprocedure door een getraind interviewer. De taak van deze 
interviewer bestaat er dan in de respondent doorheen deze tekst te begeleiden zodat hij/zij 
alle informatie heeft doorgenomen, en hem/haar ook de mogelijkheid te laten vragen te 
stellen over eventuele onduidelijkheden. Een van de weinige onderzoeken waarin we een 
min of meer gelijkaardige familiarisatie-aanpak ontdekten, was dat van Taylor en Todd (1995) 
naar de adoptie-intentie voor de VCR-Plus. In dat onderzoek gebeurde de familiarisatie aan 
de hand van een folder met informatie over de VCR-Plus, maar werden tegelijkertijd ook 
‘assistenten’ ter beschikking gesteld om de respondent meer uitleg en verduidelijking te 
geven waar nodig (Taylor, Todd, 1995: 145). Verder heeft deze interviewer na de 
familiarisatie ook de taak aan de hand van een aantal vragen (op ‘checklist’, cf. supra) na te 
gaan of de respondent zich een correct beeld heeft gevormd van de innovatie. Aangezien de 
input voor familiarisatie grotendeels vanuit de supply-side wordt aangereikt, bestaat immers 
het gevaar dat die (in de positieve zin) vertekenend is (Carey, Elton, 1996: 47). Daarom is het 

                                                      
147 Deze brochure bevatte de nodige uitleg omtrent features, prijszetting, beschikbaarheid in winkels, installatie, 
content, abonneringsmogelijkheden, ... 
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belangrijk dat de onderzoeker er zich van vergewist dat de respondent geen vertekend, maar 
een correct beeld heeft van de innovatie148. 

 
Niettegenstaande we de PSAP-methode ontwikkelden als een methode die in iedere vorm 
van persoonlijk begeleid onderzoek implementeerbaar moet zijn (zowel face-to-face als 
telefonisch, zowel CAPI als CATI), gaat ook onze voorkeur naar de ‘geschreven’ versie van 
familiarisatie in face-to-face interviews (tegenover de mondelinge familiarisatie over telefoon). 
Ter ondersteuning van deze voorkeur kunnen we onder meer naar Ricci (2000) verwijzen die 
het over een groot Europees onderzoeksproject heeft, waarbij in 1995 7582 CATI 
telefonische interviews afgenomen in 15 Europese landen. Eén van de toen vastgestelde 
tekortkomingen was de vertekening of de bias die veroorzaakt werd door de gekozen CATI-
onderzoeksmethode. De telefonische manier van interviewen of enquêteren is namelijk 
volledig gebaseerd op de verwoording van de vragen, zonder enige tekstuele of visuele 
ondersteuning die een beter begrip van de vragen in de hand werken (Ricci, 2000: 156). De 
vervolgonderzoeken (vanaf 1997) gebeurden daarom via ‘face-to-face’ interviews, waarin 
afbeeldingen van de technologieën werden getoond. Ook in een prior-to-launch onderzoek 
naar de adoptie-intenties voor breedbanddiensten in Australië, zagen Madden en Simpson 
(1996: 252) face-to-face survey-methodes als de enige goede bevragingsmethode. 

 
Naast deze standaard-combinatie van tekst+illustratie+persoonlijke begeleiding, dient er 
uiteraard ook naar gestreefd te worden deze familiarisatie waar mogelijk op andere 
‘concretere’ manieren mogelijk te maken. In het VCR-Plus-onderzoek van Taylor en Todd 
(1995) hadden de respondenten bijvoorbeeld ook de mogelijkheid een promotionele video 
te bekijken en konden ze de VCR-Plus zelfs ook uitproberen in een testruimte (Taylor, Todd, 
1995: 145). In onze case-studies hadden we in de ‘iDTV 2004’, de ‘eHUB 2004’ en de ‘flat TV’-
studie ook de mogelijkheid een inleidende DVD-film aan de respondent voor te leggen; 
hadden we in de ‘3G 2002/3’ een aantal ‘3G-demotoestellen’ die aan de respondenten 
konden voorgelegd worden, en werden de respondenten in de ‘eHUB’- en ‘flat TV’-case ook 
in een labo-setting uitgenodigd waar ze de innovaties echt konden testen en werden hen 
ook geïllustreerd ‘cards’ van de verschillende (conjoint) concepten voorgelegd om alles een 
stuk concreter te maken (cf. infra, deel 5). 
 

Case Study Standaard Additionele familiarisatie 
DTV 2000/1 Documentatietekst + illustratie 

+ persoonlijke begeleiding 
 

DTV 2003/4 Documentatietekst + illustratie 
+ persoonlijke begeleiding 

 

iDTV 2004 Documentatietekst + illustratie 
+ persoonlijke begeleiding 

+ DVD-introductiefilm 

3G 2001/2 Documentatietekst + illustratie 
+ persoonlijke begeleiding 

 

3G 2002/3 Documentatietekst + illustratie 
+ persoonlijke begeleiding 

+ ‘tangible test’ met demotoestel 

3G 2003/4 Documentatietekst + illustratie 
+ persoonlijke begeleiding 

 

Breedband 2003 Mondelinge introductie149 
+ persoonlijke begeleiding 

 

eHUB 2004 Documentatietekst + illustratie 
+ persoonlijke begeleiding 

+ DVD-introductiefilm 
+ ‘cards’ van elk concept 
+ ‘tangible test’ in labo 

Flat TV 2005 Documentatietekst + illustratie 
+ persoonlijke begeleiding 

+ DVD-introductiefilm 
+ ‘cards’ van elk concept 
 

Daarmee hebben het eigenlijk enkel nog maar over de ‘bewuste familiarisering’ van de 
respondent gehad. Eerder haalden we reeds aan dat we deze ‘bewuste familiarisatie’ ook 

                                                      
148 Dat de respondent zich bijvoorbeeld niet enkel blind staart op de gesofisticeerde applicaties, maar ook 
rekening houdt met de kostprijs en de complexiteit; en er zich bijvoorbeeld ook van bewust is dat er voor DTV een 
bijkomende investering in een set-top-box nodig is. 
149 De bevraging gebeurde hier telefonisch. Diepgaande familiarisatie achtten we hier ook niet noodzakelijk 
omdat het een ‘post-launch’-onderzoek betrof, waarbij we voor het merendeel van de markt reeds van een zekere 
familiariteit met breedband uitgingen. 
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onderscheiden van een meer ‘onbewuste familiarisatie’: een fase waarin de respondent 
onbewust gedwongen wordt zich een concreet beeld van de innovatie te vormen door een 
aparte evaluatie van de verschillende applicaties en determinanten te maken. De ‘bewuste 
familiarisatie’ (tekst, illustraties, DVD ...) heeft dan telkens in het begin van het onderzoek 
plaats, gevolgd door de eerste PSAP1-vraag. Dan volgt de ‘onbewuste familiarisatie’ in 
termen van de itembatterijen voor de evaluatie van applicaties en determinanten; en dan pas 
de volgende twee PSAP vragen (PSAP2 en PSAP3). 

4.8.5.  Hoe? De uiteindelijke ‘segmentation forecast’ op basis van PSAP 

aar hoe gaat de PSAP-‘segmentation forecast’ dan precies in zijn werk? Met 
bovenstaande paragrafen hadden we het over de redenering achter de methode en de 

verantwoording daarvoor, en is misschien wel duidelijk welke vragen en wanneer die 
moeten gesteld worden; maar daarmee is nog niet duidelijk hoe men op basis van die vragen 
precies tot een ‘segmentation forecast’ van potentiële adoptersegmenten moet komen. 
 
Wat we wel al duidelijk maakten is dat we de PSAP-schaal als een afkalvingsmethode of een 
cumulatief hiërarchische methode opvatten, waarbij de intentiepeiling op basis van 
meerdere intentievragen (standaard 3) gebeurt. Hierbij wordt op voorhand van een 
bepaalde hiërarchie of classificatie van die vragen uitgegaan. De eerste vraag (PSAP1) is de 
meest algemene en meest vage. De respondent dient hier ‘snel en zonder veel nadenken’ zijn 
‘intentie op het eerste zicht’ te kennen te geven, en deze is traditioneel een overschatting of 
te optimistisch. Met de daaropvolgende vragen gaat het –trechtergewijs- om een alsmaar 
concretere intentiepeiling: met PSAP2 gaat het immers om de intentiepeiling ten aanzien van 
een concreter geformuleerd ‘ideaal aanbod150, en met PSAP3 ten aanzien van een 
‘suboptimaal aanbod’. De veronderstelde hiërarchie is de volgende: iemand die bijvoorbeeld 
positief (‘ik adopteer zo snel mogelijk’) antwoordt op PSAP3, wordt ook verondersteld positief 
te antwoorden op de vorige vragen. Iemand die een hoge adoptie-intentie heeft ten aanzien 
van een suboptimaal aanbod, wordt logischerwijs ook verondersteld een minstens even 
positieve intentie te hebben voor een ideaal aanbod (PSAP2) en op basis van het ‘eerste zicht’ 
(PSAP1). Respondenten waarbij deze hiërarchie niet wordt gerespecteerd (bv adoptie-
intentie die hoger is bij PSAP3 dan bij PSAP2), worden dan als ‘inconsistente 
antwoordpatronen’ beschouwd. Verder wordt er bij deze hiërarchie ook van uitgegaan dat 
PSAP1 het meest positieve antwoorden heeft, kort daarop gevolg door PSAP2, en dat PSAP3 
het minst positieve antwoorden heeft. Er wordt met andere woorden niet verondersteld dat 
iemand die op PSAP1 een positieve adoptie-intentie te kennen geeft, dat ook zal blijven doen 
wanneer die respondent concreter over de innovatie en diens voor- en nadelen en 
prijszetting (evaluatie applicaties en determinanten) is gaan nadenken, en op basis daarvan 
achtereenvolgens een ‘ideaal’ en een ‘suboptimaal’ aanbod krijgt voorgeschoteld. Op basis 
van de mate waarin deze intentie over deze drie hiërarchische vragen constant blijft, zijn we 
dan in staat een segmentatie in adoptersegmenten te maken (cf. infra). 
 
Met deze omschrijving van de PSAP-methode als een ‘cumulatief hïerarchische schaal’, komt 
ze aardig in de buurt van methoden als de Guttman- en de Mokkenschaal, en is op het eerste 
zicht misschien niet echt duidelijk wat de meerwaarde van de PSAP-methode is ten opzichte 
van deze methoden. Toch is er een verschil. Ook deze schalen zijn ontwikkeld vanuit de 
overtuiging dat attitudes door meerdere vragen moeten worden gemeten (den Boer et al., 
1999: 52), en gaan daarbij van een vooropgestelde classificatie of hiërarchie uit: ‘ ...dat je aan 
de hand van het aantal positieve antwoorden kunt afleiden wat iemands standpunt is. ... Als 
men nu positief op een extreem item scoort, behoort men ook positief op een minder 
extreem item te scoren’ (de Boer et al., 1999: 54). Maar de Guttman-schaal wordt bekritiseerd 
omdat geen rekening gehouden wordt met toevallige afwijkingen van de veronderstelde 
hiërarchie (den Boer et al., 1999: 57). Als alternatief wordt dan wel de Mokken-schaal 
                                                      
150 Maar wel aan een concrete en ‘realistische’ prijszetting gekoppeld.  

M 
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voorgesteld; maar net als de Guttman-schaal baseert deze methode zich op binair te 
beantwoorden vragen. Dat dergelijke binaire antwoordschalen een lagere betrouwbaarheid 
hebben ten opzichte van ‘bredere’ antwoordmogelijkheden is algemeen bekend. Ook 
specifiek voor adoptie-intentiemetingen stelden Armstrong, Morwitz en Kumar (2000: 394) 
dat ‘purchase probability scales and scales with more scale-points have greater validity and 
reliability’. In vergelijking met de Guttman- en Mokkenschalen houdt de PSAP-methode dus 
beter rekening met toevallige afwijkingen, baseert ze zich op bredere antwoordschalen, en is 
ze ook specifieker ontwikkeld voor segmentatiedoeleinden.  
 
Toch blijft er een zekere parallel bestaan tussen deze methodes. Alledrie gaan ze immers van 
een hiërarchisch antwoordpatroon uit, en net zoals dat bij Guttman en Mokken het geval is, 
wordt ook bij de PSAP-methode vertrokken van een lijst van alle mogelijke combinaties van 
antwoorden. In de standaardtoepassing van 3 PSAP-vragen, te beantwoorden op 5-
puntenschalen ((1): ik adopteer/abonneer zo snel mogelijk tot en met (5) ik 
adopteer/abonneer mij zeker niet), geeft dat bijvoorbeeld 125 mogelijke antwoordpatronen 
(5x5x5). In onderstaand syntax-extract zien we (een deel van) deze 125 PSAP-combinaties in 
één variabele (‘PSAPCOMB’) beschreven. Wanneer de drie PSAP-vragen in een statistisch 
dataverwerkingsprogramma (SPSS, Statistica, ...) zijn ingevoerd, laat deze syntax toe om deze 
variabele aan te maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niet alle combinaties van antwoorden, of niet elk van deze 125 lijnen volgt echter de 
cumulatief hiërarchische logica achter de methode. Zo is dat bijvoorbeeld het geval voor de 
combinaties 56 en 6. De betrouwbaarheid van dergelijke cumulatief hiërarchische methodes 
hangt dan uiteraard af van het aantal respondenten dat een dergelijk ‘inconsistent 
antwoordpatroon’ gaf, en meer specifiek van de mate waarin de methode daar rekening 
mee houdt. Een frequentietabel van de 125 combinaties zal in dit verband wel al heel wat 

if (PSAP1=1 and PSAP2=1 and PSAP3=1) PSAPCOMB=1. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=1 and PSAP3=2) PSAPCOMB=2. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=1 and PSAP3=3) PSAPCOMB=3. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=1 and PSAP3=4) PSAPCOMB=4. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=1 and PSAP3=5) PSAPCOMB=5. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=2 and PSAP3=1) PSAPCOMB=6. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=2 and PSAP3=2) PSAPCOMB=7. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=2 and PSAP3=3) PSAPCOMB=8. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=2 and PSAP3=4) PSAPCOMB=9. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=2 and PSAP3=5) PSAPCOMB=10. 
… 
if (PSAP1=2 and PSAP2=1 and PSAP3=1) PSAPCOMB=26. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=1 and PSAP3=2) PSAPCOMB=27. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=1 and PSAP3=3) PSAPCOMB=28. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=1 and PSAP3=4) PSAPCOMB=29. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=1 and PSAP3=5) PSAPCOMB=30. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=2 and PSAP3=1) PSAPCOMB=31. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=2 and PSAP3=2) PSAPCOMB=32. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=2 and PSAP3=3) PSAPCOMB=33. 
… 
if (PSAP1=3 and PSAP2=1 and PSAP3=2) PSAPCOMB=52. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=1 and PSAP3=3) PSAPCOMB=53. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=1 and PSAP3=4) PSAPCOMB=54. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=1 and PSAP3=5) PSAPCOMB=55. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=2 and PSAP3=1) PSAPCOMB=56. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=2 and PSAP3=2) PSAPCOMB=57. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=2 and PSAP3=3) PSAPCOMB=58. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=2 and PSAP3=4) PSAPCOMB=59. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=2 and PSAP3=5) PSAPCOMB=60. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=3 and PSAP3=1) PSAPCOMB=61. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=3 and PSAP3=2) PSAPCOMB=62. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=3 and PSAP3=3) PSAPCOMB=63. 
… 
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leren, maar voor een éénduidige en consistente bepaling van die betrouwbaarheid kunnen 
we wel nog steeds bij een maat terecht die ook bij de Guttman-schaal wordt gebruikt. Meer 
concreet hebben we het over de ‘Coefficient of Reproducibility’ als een maat om inzicht te 
krijgen in de afwijkingen op het ideale hiërarchische antwoordpatroon (den Boer et al., 1999: 
55): 
 

 nr
e

R ∑−=1  

 
Daarbij staat ∑e  voor het totaal aantal inconsistente antwoordpatronen en (n x r) voor het 

totaal aantal responses (aantal cases x aantal items). Vanaf een score van 0.90 wordt van een 
acceptabele betrouwbaarheid van de hiërarchische schaal gesproken (den Boer et al., 1999: 
56).  
 
 
Voor deze eerste fase van de PSAP-methode gaat de analogie met methodes als de Guttman-
schaal dus nog behoorlijk op. Voor de tweede fase, de eigenlijke adoptersegmentatie is dat 
niet meer het geval. In deze tweede fase moet op basis van alle ‘logische’ of ‘consistente’ 
antwoordpatronen tot de eigenlijke adoptersegmentatie gekomen worden. Daar waar elk 
van de 125 lijnen in bovenstaande syntax nog een aparte code mee kreeg, dienen deze 125 
verschillende codes tot een zestal gereduceerd worden: innovators (code 1), early adopters 
(code 2), early majority (code 3), late majority (code 4) en laggards (code 5). De inconsistente 
antwoordcombinaties krijgen hierbij dan de code 0 mee. Op basis van drie jaar ‘sleutelen’151 
kwamen we hiervoor uiteindelijk tot onderstaande definitieve syntax voor de PSAP-
segmentation forecast. In onderstaande figuur zien we een extract uit deze syntax; in bijlage 
2 staat de volledige syntax:  
 

                                                      
151 Niettegenstaande de dataverzameling reeds in het academiejaar 2000/1 begon; kende de heuristiek/syntax 
toen zeker nog zijn definitieve vorm niet. Pas begin 2004 kende deze heuristiek zijn definitieve vorm. Tussen 2001 
en 2004 werd deze immers diverse keren bijgesteld. Op basis van oefeningen met studenten en empirisch 
onderzoek in scripties waren we in staat de PSAP-heuristiek op punt te zetten. Door middel van bevragingen die 
niet anoniem gebeurden, konden respondenten na verloop van tijd terug worden opgebeld om te peilen naar de 
mate waarin attitudes, intenties, koopgedrag (bv. tav GPRS, X-box, …) geëvolueerd waren. In combinatie met de 
input van een expertenpanel van 10 experten (voornamelijk academici) ervaren met het voeren van 
marktonderzoek rond de diffusie van ICT, aan wie gevraagd werd de logica achter de hiërarchische afkalving te 
beoordelen; werd uiteindelijk tot de definitieve syntax gekomen.  
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Deze syntax genereert dan een nieuwe variabele (PSAPSEGMFORECAST) in de datafile die de 
uiteindelijke adoptersegmentatie bevat. De codes 1 tot en met 5 slaan dan respectievelijk op 
de segmenten van innovators, early adopters, early majority, late majority en laggards.  
 
In sommige gevallen zal zich echter een bijkomende ‘afkalving van de intentie’ opdringen op 
basis van bijkomende varianten van PSAP3; en dan volstaat deze syntax niet meer om tot de 
uiteindelijke adoptersegmentatie te komen. Om ook de afkalving op basis van dergelijke 
bijkomende vragen te integreren (PSAP4, PSAP5, ...) kunnen we echter geen ‘generieke 
syntax’ voorop schuiven, daar die contextspecifiek moet worden opgesteld. Een generieke 
syntax zou in eerste instantie immers een (te) ruime opdeling geven (bij vier vragen worden 
dat al snel 625 combinaties in plaats van 125), maar is in de meeste gevallen ook niet nodig. 
Wanneer bijkomende varianten zich opdringen is dat immers zelden relevant voor de 
toewijzing van alle respondenten, maar slechts voor een verdere specifiëring van een deel 
daarvan. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat de gevoeligheid aan sociale druk vooral bij de 
innovators en early adopters speelt, is het onnodig om ook de majority en de laggards verder 
te calibreren op basis van een PSAP4 die de impact van deze sociale druk incorporeert. 
Binnen deze context volstaat het dan de ‘generieke syntax’ voor de drie PSAP-vragen met 
een aantal extra lijnen uit te breiden die de toewijzingen aan de innovator- en early 
adoptersegmenten verder calibreren op basis van PSAP4. In bijlage 3 zien we een voorbeeld 
van een dergelijke contextspecifieke syntax waarbij ook een vierde PSAP-vraag werd gebruikt 

if (PSAP1=1 and PSAP2=1 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=1. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=1 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=1. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=1 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=2. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=1 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=1 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=2 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=2 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=2. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=2 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=2. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=2 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=2 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=4. 
… 
if (PSAP1=2 and PSAP2=1 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=1. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=1 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=2. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=1 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=1 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=2 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=2 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=2. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=2 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=2. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=2 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=2 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=4. 
… 
if (PSAP1=3 and PSAP2=2 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=3 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=3 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=3 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=3 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=3 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=4 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=4 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=4 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=0. 
… 
if (PSAP1=5 and PSAP2=2 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=2 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=2 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=2 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=3 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=3 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=3 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=4. 
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voor een verdere calibratie in één van de 3G-cases. PSAP4 betrof hier een vraag waarbij men 
in het ideale aanbod slechts drie van de vijf ‘meest gewenste applicaties’ kreeg aangeboden 
aan dezelfde prijs van het eerder geformuleerde ideale aanbod (PSAP2) waarin men wel alle 
vijf de gewenste applicaties kreeg aangeboden. 

4.9.  De PSAP-schaal als methode voor ‘acquisition segmentation’ 

otnogtoe behandelden we de PSAP-schaal louter in zijn toepassing als methode voor het 
maken van een ‘prior-to-launch segmentation forecast’, en hielden we geen rekening met 

concurrentie en de impact van concurrentiële reacties. Prior-to-launch is het ook zo goed als 
onmogelijk om concurrentie en diens reacties in te schatten (cf. supra). Dat was ook één van 
de redenen waarom we de forecast tot adoptiepotentieel beperkten (in plaats van concrete 
sales). Een ‘segmentation forecast’ waarbij wel rekening gehouden wordt met de 
concurrentie is dus pas ‘post launch ‘mogelijk. Bijkomende ‘post launch segmentation 
forecasts’ zijn dus niet alleen nodig om de gemaakte ‘segmentation forecasts’ bij te schaven 
omwille van de korte termijn-betrouwbaarheid(cf. supra); maar ook om beter rekening te 
houden met de concurrentie; en meer concreet met de impact van de concurrentiële 
strategie op het eigen adoptiepotentieel, en een eventuele bijsturing van de 
marketingstrategie in functie van het verwerven van bijkomende nieuwe adopters of het 
veroveren van adopters op de concurrentie.  
 
‘Post-launch’ zijn er in de praktijk immers steeds diverse concurrenten die ‘voor eenzelfde 
marktpotentieel’ gaan. Als er bijvoorbeeld 4% innovators, 9% early adopters en 13% early 
majority zijn voor UMTS in Vlaanderen, dan kan het goed zijn dat de eerste UMTS-aanbieder 
in Vlaanderen ‘op zijn eentje’ de innovators kan proberen binnenrijven en dat ook doet. 
Maar op het moment dat de adoptie door de early adopters en de majority er zit aan te 
komen is het goed mogelijk dat ook de concurrerende operatoren naar dezelfde 9% early 
adopters en 13% early majority zullen hengelen; en ook de innovators (die reeds 
adopteerden) zullen proberen ‘afpakken’. Als operator X zal het dan doorgaans niet meer 
volstaan om zijn marketingstrategie op die ene prior-to-launch-segmentatie in innovators, 
early adopters, etc. ... te blijven baseren. De strategieën van operatoren Y en Z kunnen 
immers grote schade aanrichten aan de ‘new product performance’ van operator X. Voor 
deze laatste komt het er dan op aan de initiële strategie en segmentatie bij te stellen op basis 
van vervolgsegmentaties met het oog op een maximale acquisitie of verwerving van het 
beschikbare potentieel. In eerste instantie komt het er op aan de mensen die nog niet 
adopteerden op de juiste manier te benaderen om die naar product X te overhalen, en de 
meerwaarde ten opzichte van concurrenten Y en Z aan te tonen. In tweede instantie gaat 
het dan om het doen overstappen van mensen die reeds voor een andere operator kozen.  
 
Naast het voornaamste ‘segmentation forecast’-doel, stelden we ons daarom ook tot doel dat 
de PSAP-methode ook ‘acquisition segmentation’-doeleinden moet kunnen dienen. In eerste 
instantie omschreven we het als onze ambitie een methode te ontwikkelen die op basis van 
adoptiepotentieel prior-to-launch toelaat een ‘segmentation forecast’ te maken die als basis 
kan dienen voor het opzetten van de introductiestrategie voor een bepaald productconcept. 
Maar we stellen ons eveneens tot doel dat diezelfde methode ook post-launch bruikbaar 
moet zijn om in een ‘acquisitiesegmentatie’ te resulteren die de nodige input moet kunnen 
leveren om de initieel opgezette introductiestrategie bij te sturen zodat het potentieel voor 
het eigen aanbod maximaal blijft verzilverd worden, maar waarbij men tegelijk ook zoveel 
mogelijk van het potentieel van de concurrentie ‘verwerft’.  
 
 
 
 
 

T 
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Figuur A geeft hierbij de ‘prior-to-launch forecast’ weer op T0 voor een bepaald 
productconcept. Prior-to-launch worden er voor een gegeven productconcept een bepaald 
percentage potentiële innovators, een bepaald percentage early adopters, etc. voorspeld152. 
Eenmaal producent X met zijn product op de markt is gekomen en aan zijn 
‘verwervingstocht’ van innovators en early adopters is begonnen, kan ondertussen ook een 
tweede producent tot de markt zijn toegetreden (Y). Op een later tijdstip (T1) dringt zich dan 
een vervolgsegmentatie op, waarbij de opsplitsing kan worden gemaakt tussen het aanbod 
van of het adoptiepotentieel voor de verschillende concurrenten. Op het moment van deze 
vervolgsegmentatie (T1) wordt opnieuw een ‘segmentation forecast’ gemaakt voor het deel 
van de markt dat op dat moment nog niet tot adoptie is overgegaan. Door een toepassing 
van de PSAP-schaal voor het aanbod van beide concurrenten resulteert dit dan in een 
forecast van het adoptiepotentieel, opgesplitst voor het aanbod van producent X en dat van 
producent Y (respectievelijk figuren B en C). Op basis van deze opgesplitste voorspelling kan 
het potentieel voor beide concurrenten tegenover elkaar worden uitgezet in een kruistabel 
(figuur D). Deze zal duidelijk maken in welke mate men een potentieel heeft bij dezelfde 
mensen, of hoeveel % van de innovators voor product X effectief ook innovator is voor 
product Y; etc. Samen met de profielen (needs, wants, drempels, drijfveren, ...) –en meer 
specifiek de verschillen tussen de profielen- van elk van deze adoptersegmenten voor beide 
producten, laat deze analyse dan toe om de strategie zodanig op te stellen dat men voor een 
aantal opeenvolgende tijdsblokken (cf. Q1, Q2 en Q3 in figuur E) duidelijk maakt wat er in 
dat tijdsblok of kwartaal moet gecommuniceerd worden om het eigen potentieel voor 

                                                      
152 In deze illustratie gebruiken we wel het voorbeeld van de diffusionistische procentuele verdeling van 
segmentgroottes, maar –zoals we eerder te kennen gaven- zullen de voorspellingen daar hoogstwaarschijnlijk 
van afwijken. 
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product X maximaal te verzilveren, maar tegelijkertijd ook zoveel mogelijk potentieel van 
concurrent Y af te snoepen. Voor een concrete uitwerking hiervan verwijzen naar deel 5 en 6 
waar we de nodige toelichting geven bij de breedband-case waarbij we een dergelijke 
acquisitiesegmentatie voor Telenet maakten. 
 
Dergelijke ‘post-launch’ acquisitie-segmentaties hebben dus vooral de bedoeling 
‘segmentation forecasts’ en marketingstrategieën bij te stellen in functie van de concurrentie 
waarop ‘prior-to-launch’ nog niet op kon worden geanticipeerd. Naast de concurrentie in 
termen van verschillende aanbieders van eenzelfde productconcept, kan die in principe ook 
voorkomen tussen verschillende generaties van producten. In beide gevallen kan er op elk 
moment een onderscheid gemaakt worden tussen mensen met een groter potentieel voor 
het eerst geïntroduceerde concept, en mensen met een groter potentieel voor het aanbod 
van de concurrent of de nieuwere generatie. Dat gebeurt op de manier zoals we dat 
hierboven omschreven, op basis van een segmentation forecast op dat deel van de populatie 
dat nog niet tot adoptie overging. Dat betekent echter niet dat diegenen die wel tot de 
adoptie van één van de producten (X of Y) overgingen niet hoeven bevraagd te worden. Het 
kan immers interessant zijn onder diegenen die reeds één van beide producten adopteerden, 
de ‘potentiële switchers’ te detecteren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.10.  Conclusie 

 
‘…. The chief problem for the marketer, however, is how to identify and locate these 

important consumers … Unfortunately, marketers have not had a simple, reliable method for 
identifying consumer innovators prior to product launch’. 

(Goldsmith, Flynn, 1992: 42) 
 

et prior-to-launch identificeren van de innovators, en ook de daarop volgende 
adoptersegmenten, is één van de grootste uitdagingen waarmee men bij de introductie 

van ICT-innovaties geconfronteerd wordt. Deel 2 en 3 leerden ons dat dit nodig is om 
efficiëntere marketingstrategieën te kunnen opzetten, de ‘chasm’ zo snel mogelijk te 
overbruggen, en niet bij de eerste ‘sales’-piek te blijven steken. Uit deel 4 vervolgens, leerden 
we dat er binnen het beschikbare arsenaal aan methodes geen geschikte methode bestaat 
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om aan dergelijke ‘segmentation forecasting’ te doen. Aan de hand van een overzicht van 
deze methodes langsheen de verschillende fasen van het NPD-proces, werd dit ook duidelijk 
gemaakt met het hiaat aan ‘segmentation forecasting’ ter hoogte van de ‘launch-fase’. Met 
de PSAP-methode nu, trachten we een methode aan te reiken die deze ‘leegte’ kan vullen, en 
de onderzoeker prior-to-launch in staat kan stellen de potentiële adoptersegmenten voor een 
specifieke ICT-innovatie te detecteren. 
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& Productie 
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In de overtuiging dat geen enkele ‘forecast’ een blijvende geldigheid heeft, en slechts zijn 
waarde heeft wanneer die in een gecontinueerd en synergetisch geheel van forecasts 
bestaat, benadrukten we niet alleen de ‘beperkte geldigheid’ van de prior-to-launch PSAP-
‘segmentation forecasts’, maar wezen we in de marge van deze voornaamste PSAP-
toepassing, ook op een tweede toepassingsmogelijkheid. Post-launch, wanneer duidelijk is 
geworden uit welke hoek en in welke mate de concurrentie bestaat, kan zich immers de 
nood voordoen de ‘segmentation forecast’ te herzien in functie van een ‘acquisitie 
segmentatie’-strategie. Ook hiervoor zijn we er van overtuigd dat de PSAP-methode soelaas 
kan bieden. 
 
Concreet gaat het met deze PSAP of ‘Product Specific Adoption Potential’-methode om een 3 
vragen tellende ‘intention survey’ die dus in de eerste plaats prior-to-launch, maar ook post-
launch kan worden ingezet voor ‘segmentation forecasting’, of een voorspelling van het 
adoptiepotentieel en een daarop gebaseerde indeling in adoptersegmenten.  
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De filosofie achter de PSAP-methode is die van een ‘optimising model’ of een ‘hiërarchisch 
afkalvingsmodel’ (cf. heuristiek bijlage 2) dat nagaat in welke mate de adoptie-intentie 
constant blijft naarmate de innovatie concreter en minder ideaal wordt. Gezien het cruciale 
belang van een goede familiarisatie bij prior-to-launch intentie-onderzoek is een ‘persoonlijke 
begeleiding’ door een getraind interviewer een voorwaarde voor toepassing van de PSAP-
methode. Dit kan zowel face-to-face, telefonisch, als via CAPI of CATI. Verder is deze 
persoonlijke begeleiding ook noodzakelijk omdat de drie kernvragen van de PSAP-schaal 
‘terplekke’ en ‘op maat van de respondent’ moeten worden geformuleerd op basis van de 
antwoorden bij de voorafgaande evaluatie van determinanten, willingness-to-pay en de 
interesse in applicaties. Om de respondent een zo concreet mogelijk beeld te laten vormen 
van de innovatie (cf. ‘onbewuste familiarisatie’), vinden we het ook belangrijk dat deze 
evaluatie tussen PSAP1 en PSAP2 plaats vindt. Alles samen geeft dat het volgende stramien 
voor de integratie van de PSAP-methode in persoonlijk begeleide ‘intention surveys’: 
 

introductie 
algemene profileringsvragen (mediagedrag, ...) 
algemene determinanten & kennisvragen ivm de innovatie 
familiarisatie 
PSAP1 
interesse applicaties + wtp + productspecifieke determinanten 
PSAP2 
PSAP3 
 
verdere profileringsvragen + andere 

 
Daarmee komt de PSAP-methode ook tegemoet aan de gewenste ‘heroriëntering’ die we 
voor ‘intention surveys’ voorop stelden. Ondanks de kritiek op intentiegebaseerde 
forecastmethodes gaven immers te kennen dat we nog steeds in de waarde van deze 
methodes geloofden, maar dan wel onder de voorwaarden van het gebruik van meerdere 
intentievragen, de juiste calibrerende rekenregels en familiarisatie, en de assumptie van een 
indirecte relatie ‘intentie-adoptiewaarschijnlijkheid-gedrag’. Meerdere intentievragen zijn 
nodig omdat de klassieke ene intentievraag teveel in overschattingen resulteert. Met drie (of 
meer) PSAP-vragen menen we op een realistischer of betrouwbaarder niveau voorspellingen 

meerprijs (+20%) + ‘checklist’ met (a) beperkingen om aanbod realistisch te houden, en 
(b) vragen om te checken of respondent correct beeld heeft 

PSAP1 : ‘traditionele’ intentie-meting tav algemene beschrijving 
 
 “Stel dat .....X..... morgen reeds beschikbaar zou zijn. Met het beeld dat u 
momenteel voor ogen hebt over .....X.....; in welke mate denkt u deze nieuwe 
technologie dan te adopteren?” 
 
PSAP2 : intentiemeting tav geïndividualiseerd ‘optimaal aanbod’ 
 
 “Stel dat ......X....... morgen voor u beschikbaar was in zijn voor u optimale 
condities (.............) en dat tegen ..... (de voor u aanvaarbare prijs) ... . In welke mate denkt 
u dan .....X..... te adopteren?” 
 
PSAP3 : intentiemeting tav geïndividualiseerd ‘suboptimaal aanbod’ 
 
 “Stel dat ......X...... morgen voor u beschikbaar was in zijn voor u optimale 
condities (............), maar tegen een prijs die iets hoger is dan diegene die u eerder als 
‘aanvaardbaar’ opgaf; nl. .....(+20%)........ In welke mate denkt u dan .....X..... te 
adopteren?” 
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te kunnen maken. Voor de calibratie hiertoe doen we een beroep op een syntax waarvan we 
hierboven een extract weergaven, en in bijlage 2 volledig weergeven. Voor de familiarisatie 
maken we het onderscheid tussen een ‘bewuste fase’ (standaard geïllustreerde 
documentatie + discussie met interviewer) en een ‘onbewuste fase’ (na PSAP1 volgt de 
aparte evaluatie van applicaties, prijs en determinanten waardoor de respondent 
gedwongen wordt een concreet beeld te vormen van de innovatie); en met de voorspelling 
van ‘adoptiepotentieel’ (cf product specific adoption potential) in plaats van concreet 
adoptiegedrag, beschouwen we intentie slechts als een indirecte predictor van gedrag in 
plaats van een directe.  
 
Met betrekking tot de voordelen van de methode, hopen we met de PSAP-methode in eerste 
instantie een valide en betrouwbare methode te hebben aangereikt om (in eerste instantie 
‘prior-to-launch’) aan ‘segmentation forecasting’ te doen. Voor de empirische ondersteuning 
van dit voordeel verwijzen we naar deel 5. Door de intentie-peiling en voorspelling op 
meerdere vragen te baseren heeft de PSAP-methode ten opzichte van de klassieke één-vraag-
intentiepeiling alvast het voordeel een accuratere calibratie van de intentie te kunnen maken. 
Verder hopen we met de makkelijk in surveys te integreren PSAP-vragen en een 
gebruiksvriendelijke heuristiek ook een makkelijk implementeerbare methode te hebben 
aangereikt. Met ongeveer een maand voor het verzamelen en verwerken van de data in de 
door ons gevoerde casestudies, is de PSAP-methode niet alleen makkelijk maar ook relatief 
snel inzetbaar. Zeker in vergelijking met testmarkten die al snel een half jaar in beslag nemen. 
In vergelijking met multi-attribute modellen zoals conjuncte analyse heeft de PSAP-methode 
dan weer het voordeel praktisch een stuk werkbaarder te zijn in de huidige ‘multi-featured’ 
ICT-omgeving omdat het niet alle combinaties van features in rekening neemt. De PSAP-
methode laat wel toe om de intentie ten aanzien van verschillende combinaties van features 
te checken, maar doet dat enkel voor een (respondent-afhankelijk) ideaal aanbod en een 
aanbod dat daar van afwijkt (en niet voor alle mogelijke combinaties apart).  
 
Als nadeel of beperking van de PSAP-methode moeten we in eerste instantie toch op het 
dure prijskaartje wijzen dat aan deze methode vasthangt. Het gaat in eerste instantie om 
grootschalig kwantitatief onderzoek, waarbij de persoonlijke begeleiding door getrainde 
interviewers en de lange duur van de interviews (min. ½ uur per respondent) een serieuze 
meerkost impliceren. Aangezien een survey-bevraging tot één persoon van een huishouden 
beperkt blijft (doorgaans de VVA voor ICT), gaat het met PSAP-forecasts ook om 
voorspellingen van individuele adoptiebeslissingen. In sommige gevallen kan de adoptie van 
ICT-innovaties echter het resultaat zijn van een beslissingsproces waarbij het ganse 
huishouden betrokken is (en dat vat de PSAP-methode niet). Een andere beperking van de 
PSAP-methode is dat ze enkel in een voorspelling van de achtereenvolgende 
adoptersegmenten resulteert, maar daar geen timing (cf. infra) aan kan vasthangen. Verder 
blijft de kwaliteit van PSAP-forecasts (zeker in zijn prior-to-launch toepassing), net zoals alle 
andere prior-to-launch intentie-gebaseerde methodes, in sterke mate afhankelijk van de 
kwaliteit van de familiarisatie; en is de geldigheid van de PSAP-forecasts beperkt tot de korte 
termijn, waardoor dus zeker ook voor de PSAP-methode geldt dat die zeker niet kan volstaan 
als enige methode van forecasting.  
 
In eerste instantie doet dit laatste ons terugkoppelen naar het pleidooi voor een 
gecontinueerde en synergetische combinatie van forecasts. Onder meer Lee, Elango en 
Schnaars (1997: 128) toonden aan dat ‘intention measures’ slechts succesvol kunnen zijn 
wanneer ze gebruikt worden in combinatie met bijkomende analyses. Zo kan de PSAP-
methode bijvoorbeeld gebruikt worden in combinatie met conjuncte analyse. Ozer (1999: 
79) wees er bijvoorbeeld op dat de toepassing van conjuncte analyse in een minder 
homogene en stabiele marktomgeving slechts zin heeft wanneer eerst een soort van 
segmentatie in meer homogene segmenten kan worden gemaakt. De PSAP-methode kan in 
dit geval voor de voorafgaande segmentatie in ‘homogene’ adoptergroepen zorgen. Maar in 
tweede instantie impliceert dit ook de nood aan (post-launch) vervolgsegmentaties op basis 
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van de PSAP-methode om de initiële segmenaties bij te stellen (al dan niet in functie van 
concurrentie). 
 
Met dit deel 4D gaven we voorlopig echter niet meer dan een beschrijving van de PSAP-
methode of de manier waarop we de hiaten in de NPD-onderzoeksflow wensen op te vullen. 
Voor de empirische ondersteuning van de kwaliteit en de waarde van de methode verwijzen 
we naar deel 5 en deel 6. Daarin gaan we uitgebreid in op de verschillende cases waarin de 
PSAP-methode werd toegepast. Daarbij besteden we vanzelfsprekend de nodige aandacht 
aan de empirische onderbouwing van de validiteit en betrouwbaarheid van de methode, en 
aan de mate waarin de methode tegemoet komt aan de gestelde vereisten voor de nieuw te 
ontwikkelen ‘segmentation forecast’-methode en segmentatie in het algemeen. Pas dan 
zullen we een antwoord kunnen geven op de vraag of we er effectief in geslaagd zijn 
tegemoet te komen aan doelstelling 5.A. In deel 6 tenslotte, het deel rond de 
introductiestrategie voor ICT-innovaties, tonen we aan de hand van een paar van de 
gevoerde case-studies concreet aan hoe de resulterende PSAP-‘segmentation forecasts’ als 
input kunnen worden gebruikt voor een introductiestrategie.  
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Algemene Conclusie 
 

et de delen 4A, 4B, 4C en 4D richten we ons op de zoektocht naar het verwerven van 
een beter (gebruikers)inzicht in functie van de introductie van ICT-innovaties. Als 

afronding van dit vierde deel vatten we in deze ‘algemene conclusie’ nogmaals de grote 
lijnen van deze vier ‘subdelen’ samen, maar is het niet onze bedoeling in een herhaling van 
de conclusies voor deze subdelen te vervallen. 
 
Deel 4 betreft in eerste instantie een overzicht van methoden en criteria voor segmentatie en 
forecasting in een ICT-omgeving. Fundamenteel impliceert dit overzicht wellicht weinig 
nieuws, maar het brengt de communicatiewetenschapper als doelpubliek van deze scriptie 
wel op een voor hem/haar relatief nieuw en onbekend terrein dat - met inbreng vanuit 
verschillende niet-communicatiewetenschappelijke domeinen - zijn of haar blik op 
determinanten en segmentatie- en forecastmethoden sterk kan verruimen. Een verruiming 
die ook absoluut noodzakelijk is om vanuit communicatiewetenschappelijke hoek een 
bijdrage te kunnen leveren tot het verbeteren van introductiestrategieën en het reduceren 
van het aantal falende ICT-innovaties.  
 
Met betrekking tot de segmentatie- en forecastingmethoden is de 
communicatiewetenschappelijke expertise immers nog teveel beperkt tot post-launch 
segmentatie, kwalitatieve lange termijn-forecasting en een rudimentaire intentievraag. Op 
het vlak van determinanten is de communicatiewetenschappelijke focus doorgaans tot de 5 
diffusionistische determinanten van Rogers beperkt. Voor het bekomen van voldoende 
gebruikersinzicht in functie van de introductie van innovaties in de huidige ICT-omgeving 
kan dit echter niet meer volstaan. Zowel op het vlak van methoden als determinanten is dan 
ook een bredere scope en een heroriëntering nodig; waardoor het inventariserende 
‘overzichtsdoel’ van dit vierde deel zeker zijn relevantie heeft voor de 
communicatiewetenschapper. 
 
Met de doelstellingen 2.A., 3.A. en 4 hadden we de respectievelijke doelen een overzicht van 
adoptiedeterminanten, forecastmethoden en segmentatiecriteria te geven. Voor het 
overzicht van forecastmethoden (doelstelling 3.A.) maakten we het onderscheid tussen (a) 
extrapolaties, (b) intentie-gebaseerde forecastmethoden, (c) testmarkten en (d) anticiperende 
forecastmethoden. Op het vlak van segmentatiecriteria (doelstelling 4) hadden we enerzijds 
de ‘traditionele’ profielassumpties in termen van sociodemografische, socio-economische en 
bezits- en gebruiksgerelateerde variabelen (voor (media)technologieën); en anderzijds het 
segmenteren op basis van determinantenassumpties in termen van innovativiteitsschalen. 
Voor het overzicht van determinanten (doelstelling 2.A.) maakten we vooral een 
onderscheid tussen adopter- en innovatiegebonden determinanten, en kwamen we tot een 
geïntegreerd conceptueel model met 19 hoofddeterminanten voor de adoptie-intentie voor 
ICT-innovaties in de residentiële (micro)gebruikersomgeving. Daarmee hopen we niet alleen 
een overzicht, maar ook een theoretische bijdrage tot de determinantenliteratuur te hebben 
aangereikt omdat een dergelijk overzicht tot op heden onbestaande was en die literatuur tot 
op heden te gefragmenteerd was. 
 
Op het vlak van determinanten komt de verbreding van de scope dan uiteraard tot uiting in 
de uitbreiding van de traditionele 5 of 6 determinanten naar 19 adoptiedeterminanten. Op 
het vlak van de methoden vertaalt de bredere scope zich in een opentrekken van het 
arsenaal methodes wat ook noodzakelijk is om in de huidige ICT-omgeving tot een goede 
forecast te komen. De toekomst van forecasting blijkt immers in een synergetische 
combinatie van methodes te liggen. Rekening houdend met een haalbaarheid in termen van 
‘resources’ (tijd en geld) lijkt de combinatie ‘kwalitatief (scenario + scanning) - prototype test – 

M 
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PSAP - econometrische modellering - PSAP’ ons daarbij het meest effectief153. Dit laatste 
houdt meteen ook een heroriëntering in op het vlak van methodes; waarbinnen we ook 
specifiek voor intentiegebaseerde methodes een heroriëntering voorop stelden. Deze 
kunnen volgens ons wel degelijk nog in betrouwbare forecasts resulteren, maar dan wel 
onder de voorwaarden dat die in de toekomst meer op basis van meerdere vragen 
gebeuren, van een betere familiarisatie en de assumptie van een indirecte relatie ‘intentie-
adoptiewaarschijnlijkheid-gedrag’ vertrekken, en de geuitte intenties voldoende calibreren. 
Op het vlak van determinanten slaat de heroriëntering op de vaststelling dat die wellicht niet 
meer als het meest geschikte en betrouwbare criterium voor adoptersegmentatie kunnen 
worden beschouwd. Daarvoor zijn ze te ruim in aantal en te inconsistent. 
 
Met deze ‘heroriëntering’ is ook duidelijk dat we binnen dit overzichtsdoel ook een evaluatie 
maakten van de determinanten, methoden en criteria. In de doelstellingen 1.B., 2.B. en 1.C. 
komt dit evaluatieve doel duidelijk tot uiting. Met doelstelling 1.B. hadden we het doel na te 
gaan wat de ‘traditionele’ (diffusionistische) profielassumpties nog waard zijn in de huidige 
ICT-omgeving. Met de doelstellingen 2.B. en 1.C. hadden we hetzelfde doel, maar dan voor 
de adoptiedeterminanten154. Daarmee heeft het overzicht in deel 4 ook een theoretische 
relevantie omdat we ons afvragen wat de traditionele theoretische assumpties nog waard 
zijn in de huidige ICT-omgeving; maar anderzijds ook een methodologische relevantie omdat 
we ons daarmee meteen ook afvragen hoe betrouwbaar die assumpties nog zijn als 
segmentatiecriterium. 
 
Zowel op het theoretische als het methodologische vlak leidde de analyse tot een vrij 
negatieve conclusie. Zowel voor de profiel- als de determinantenassumpties kwamen we tot 
de vaststelling dat die niet altijd meer opgaan in de hedendaagse ICT-omgeving en te 
inconsistent zijn om nog als een betrouwbaar segmentatiecriterium te kunnen worden 
beschouwd155. Literatuuronderzoek leerde dat de innovator lang niet altijd meer iemand met 
een typisch jonger en hoger opgeleid profiel en een hogere ses is; en dat de traditioneel 
veronderstelde negatieve relatie tussen bijvoorbeeld complexiteit en innovativeit, of positieve 
relatie tussen bijvoorbeeld kennis en innovativiteit niet altijd meer bevestigd wordt. Heel wat 
studies waarin die relaties wel verwacht worden, vinden daar geen bevestiging voor; of 
komen soms zelfs tot de vaststelling van een tegenovergestelde impact. Voor zowel de 
profiel- als de determinantenassumpties besloten we dan ook tot een ‘dubbele 
inconsistentie’. Een bescheiden meta-analyse van onderzoek naar adopterprofielen en 
determinanten leert dat de resultaten niet alleen vaak inconsistent zijn met de op basis van 
theorie verwachte relaties; maar dat er ook tussen verschillende technologieën onderling 
vaak verschillen bestaan in adopterprofielen en significante determinanten. De theorie gaat 
dus niet altijd meer op, en als basis voor segmentatie zijn deze criteria te onbetrouwbaar. In 

                                                      
153 Kwalitatief onderzoek (bv. ‘scenario-analyse’, eventueel vooraf gegaan door ‘environmental scanning’) kan dan 
in eerste instantie voor de langetermijn-opportuniteitsidentificatie en een eerste screening van concepten zorgen. 
Na deze eerste reductie van ideëen en concepten, kan dan op basis van de ontwikkeling en testing van 
prototypes tot een verdere reductie en een verbetering van de overblijvende concepten gekomen worden. 
Wanneer de overblijvende concepten uiteindelijk op punt staan en ‘introductie-klaar’ zijn, zorgt de PSAP-prior-to-
launch-‘segmentation forecast’ voor de nodige input om de innovatie op de juiste manier op de markt te brengen. 
Op deze voorspelling van potentieel en diffusiecurve wordt echter nog geen timing gekleefd. Dit kan pas op een 
betrouwbare manier gebeuren wanneer de innovatie een tijdje op de markt is. Voor deze inschatting van timing 
kan dan op econometrische diffusiemodellering een beroep gedaan worden. Deze kunnen ook gebruikt worden 
voor de inschatting van de impact van concurrentiële acties, maar voor de bijsturing van de marketing- en 
communicatiestrategie in functie van deze concurrentie kan dan weer op de PSAP-methode een beroep worden 
gedaan. Ditmaal met ‘acquisitie segmentatie’ tot doel. 
154 Doelstelling 2.b. is hierbij ruimer geformuleerd en omvat ook doelstelling 1.c. Met doelstelling 1.c. hadden we 
het louter over de diffusionistische determinantenassumpties omdat doelstelling 1 enkel het diffusionisme betrof. 
Met doelstelling 2 hadden we het over het geheel van determinantenassumpties (dus ook niet-diffusionistische) 
en daarin zitten dus ook de diffusionistische (doelsteling 1.c.) vervat. 
155 De theorie gaat dus niet altijd even goed meer op in de huidige ICT-omgeving, wat misschien de vraag doet 
rijzen hoe die theoretische assumpties moeten worden aangepast. Daarop valt echter geen generaliserend 
antwoord te geven omdat zowel determinanten als profielen productspecifiek bekeken moeten worden. 
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deel 5 gaan we na in welke mate we deze ‘dubbele inconsistentie’ ook bevestigd zien in 
‘eigen’ empirisch onderzoek.  
 
Om het overzicht van methoden zowel voor de markt- als de onderzoekspraktijk voldoende 
waardevol te maken, vonden we het ook zinvol een soort van ‘tool’ aan te reiken die uit de 
veelheid aan methodes de juiste methode helpt te kiezen. Met de in ‘conclusie 4.6.’ 
toegelichtte beslissingsboom hopen we dan ook tegemoet te komen aan doelstelling 3.B., en 
de ambitie dit overzicht van methodes ook voldoende ‘managerial relevance’ mee te geven. 
 
In het vaarwater van deze beslissingsboom en de evaluatie van methodes, zetten we de 
voornaamste methodes ook uit langs de verschillende fases van het NPD-proces. Dit 
illustreerde niet alleen de nood aan een synergetische combinatie van methodes, maar 
bracht ook het hiaat aan een methode voor ‘segmentation forecasting’ aan het licht. Prior-to-
launch, op het moment dat een innovatie (quasi) ‘af’ is en op de drempel van introductie 
staat, ontbreekt het - niet toevalling in de minst onderbouwde ‘launch’-fase - aan een 
methode die voor die specifieke innovatie tot een voorspelling van de potentiële 
adoptersegmenten kan leiden. Vandaar doelstelling 5.A., waaraan we met de in deel 4D 
voorgestelde Product Specific Adoption Potential (PSAP)-methode tegemoet trachtten te 
komen. In grote lijnen gaat het met deze PSAP-methode om een drie vragen tellende 
intentie-gebaseerde schaal die op basis van prior-to-launch survey-onderzoek een 
gesegmenteerde inschatting geeft van het adoptiepotentieel voor een specifieke ICT-
innovatie. Voor de toepassing van de PSAP-methode is een ‘persoonlijke begeleiding’ van de 
bevraging vereist, en wordt ook een vast stramien voor survey-opzet aangereikt. Daarbij is 
het onder meer belangrijk dat de eerste PSAP-vraag vlak na de initiële familiarisatie gesteld 
wordt, en de tweede en derde PSAP-vraag pas aan bod komen nadat de respondent een 
aparte evaluatie van applicaties, determinanten en willingness-to-pay maakte.  
 
Met deze PSAP-methode hopen we een oplossing aangereikt te hebben voor de vastgestelde 
hiaten in de onderzoeksflow, en een theoretische en/of methodologische bijdrage geleverd 
te hebben tot de ‘innovation forecasting’-literatuur. Op de vraag of we met de PSAP-methode 
ook een betrouwbaar en valide instrument voor ‘segmentation forecasting’ hebben 
aangereikt, hebben we echter nog niet geantwoord. Daarvoor verwijzen we naar deel 5 en 
doelstelling 5.B. De PSAP-methode komt in ieder geval tegemoet aan de voor intentie-
gebaseerde forecasts vereiste heroriëntering; en aan de verzuchtingen van onder meer 
Goldsmith en Flynn (1992) of McDonald en Alpert (1999): 

 
‘Unfortunately, marketers have not had a simple, reliable method for identifying consumer 

innovators prior to product launch’ (Goldsmith, Flynn, 1992: 42) 
 

‘Unfortunately a simple, reliable method of identifying consumer innovators prior to the 
launch of an innovation presently does not exist.’ (McDonald, Alpert, 1999: 2) 
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Deel 5 
Case-studies 

5.1. Inleiding 

n dit vijfde deel concentreerden we het empirische luik van deze scriptie. In grote lijnen 
dient dit luik een tweetal doelstellingen: de (a) validering van de PSAP-schaal en de (b) 

validering van traditionele segmentatiecriteria. Hiervoor baseren we ons op data die we 
gedurende de afgelopen vijf jaar in een negental case-studies hebben verzameld.  
 
(a) Met het oog op een efficiëntere communicatiestrategie bij innovatie-introducties, stelden 
we de nood vast aan een methode die een accurate inschatting kan maken van de 
potentiële adoptersegmenten voor ICT-innovaties. Enkel met een concreet beeld van 
potentiële innovators, early adopters, etc. ... en hun specifieke noden, behoeften, drempels 
en drijfveren voor ogen, kan een innovatie zo op de markt gebracht worden dat het 
adoptiepotentieel maximaal benut wordt. Binnen het bestaande arsenaal segmentatie- en 
forecastmethodes vonden we echter geen geschikte methode voor dergelijke ‘segmentation 
forecasting’; waardoor we zelf een nieuwe methode ontwikkelden: de PSAP- of Product 
Specific Adoption Potential-schaal. In deel 4D lichtten we reeds de krachtlijnen van deze 
methode toe, maar kwamen we nog niet tot een validering van de methode. De empirische 
bewijsvoering hiertoe, trachten we in dit vijfde deel aan te reiken (doelstelling 5.B.). 
Vooraleer de validiteit van de schaal zowel op het constructniveau (zowel 
concurrent/convergent als divergent/discriminant), nomologisch als predictief na te gaan, 
testen we ook de cumulatieve betrouwbaarheid van de schaal.  
 
(b) Aan de ontwikkeling van deze PSAP-schaal ging onder meer de vaststelling vooraf dat 
traditionele segmentatiecriteria niet betrouwbaar genoeg meer zijn. We stelden dit 
totnogtoe enkel vast op basis van literatuuronderzoek, maar hopen dat in dit vijfde hoofdstuk 
ook op basis van bijkomend empirisch onderzoek te kunnen doen (doelstelling 1.B, 1.C./2.B.). 
We houden ons hierbij aan dezelfde ‘tweedeling’ van ‘diffusionistische’ segmentatiecriteria: 
enerzijds de belangrijkste assumpties op het vlak van sociodemografica en het bezit en 
gebruik van (media)technologieën, en anderzijds de adoptiedeterminanten. In beide 
gevallen gaan we daarbij op zoek naar ondersteuning voor onze veronderstelling van 
‘dubbele inconsistentie’. In eerste instantie gaan we er immers van uit dat niet alle assumpties 
nog opgaan in de huidige ICT-omgeving. Voor de assumpties die wel nog opgaan, gaan we 
er van uit dat die niet meer over verschillende technologieën mogen veralgemeend worden. 
Bij het testen van deze diffusionistische segmentatiecriteria gaan we er met andere woorden 
van uit dat een deel niet zal kunnen worden bevestigd en de bevestiging van assumpties niet 
altijd consistent zal zijn voor verschillende technologieën. Van de innovator veronderstellen 
we met andere woorden niet altijd meer het typisch mannelijke, jongere en hoger opgeleide 
profiel; en daar waar bepaalde determinanten wel determinerend zijn voor de 
adoptiebeslissing voor UMTS, kunnen ze dat niet zijn voor DTV.  
 
Deze ‘empirische’ valideringsdoelstellingen vergen natuurlijk data of case-studies. In ons 
geval negen case-studies, goed voor 9569 verschillende respondenten. Negen studies mag 
misschien veel lijken, maar omwille van een vijftal redenen vonden we het belangrijk 
meerdere cases te hebben. In eerste instantie was de ontwikkeling van de PSAP-schaal en -
heuristiek een groeiproces waarbij het onverantwoord zou zijn op basis van slechts één of 
twee case-studies een definitieve heuristiek/syntax voorop te schuiven. De periode van deze 
negen case-studies (2001-2005) was dan ook nodig om deze syntax op punt te stellen1. De 

                                                      
1 Naast deze negen case-studies werd hiervoor ook een beroep gedaan op experten, oefeningen met studenten, 
en data verzameld in het kader van scripties 

I 
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definitieve syntax bestaat pas sinds begin 2004. De formulering van de PSAP-vragen is in die 
periode wel steeds dezelfde gebleven, waardoor we de definitieve syntax ‘achteraf’ wel 
opnieuw op de eerdere case-studies konden toepassen. Zo blijven ook de case-studies van 
vóór 2004 waardevol voor de validering van de methode. De ‘segmentation forecast’ waar 
we voor elk van de negen case-studies van uitgaan is dus gebaseerd op de syntax die begin 
2004 gefinaliseerd werd; ook in de cases van vóór 2004. Alleen al voor het ‘bijschaven’ van 
de methode (heuristiek) waren dus meerdere case-studies noodzakelijk (1). We vonden het 
daarbij ook belangrijk een aantal opeenvolgende case-studies voor dezelfde technologieën 
te hebben. Door de methode bij verschillende steekproeven van eenzelfde populatie voor 
eenzelfde technologie te testen, konden we immers veel leren over de betrouwbaarheid en 
consistentie  (2). Daarom voerden we tussen 2001 en 2004 zowel voor 3G als voor DTV een 
drietal case-studies.  
 
Andere verklaringen voor dit ‘grotere’ aantal cases, zijn de motivatie om de consistentie van 
assumpties over verschillende technologieën (vooral DTV en 3G, maar ook eHUB, flat TV) na 
te gaan (3); en de motivatie om met deze scriptie een ‘tool’ af te leveren die zeker ook naar 
de praktijk toe zijn waarde heeft. Met de PSAP-schaal is het immers onze bedoeling een 
instrument af te leveren dat een meerwaarde en aanvulling kan betekenen voor/op de 
gangbare onderzoekspraktijk; en waardevolle input kan genereren voor het opzetten van 
marketingcommunicatiestrategieën. Om ons er van te vergewissen dat dit ook effectief zo is, 
vonden we het belangrijk de PSAP-methode (en BPM-strategie cf. infra) ook te kunnen testen 
in case-studies die in nauwe samenwerking met de ‘marktpraktijk’ (4) gebeurden en een 
oorsprong in concrete behoeften van die marktspelers kenden2. Zowel indirect via de 
belangenorganisatie Agoria, als via directe contacten met bedrijven als Telenet, Nokia, 
Belgacom, Proximus en Philips zochten en vonden we deze samenwerking. Stuk voor stuk 
bevestigden deze contacten de acute nood aan ‘prior-to-launch segmentation forecasts op 
de drempel van introductie’; en waren Proximus, Telenet en Philips ook bereid in ‘PSAP (en 
BPM)-gebaseerd contractonderzoek’ te investeren. Dat Telenet en Philips dit zelfs 
herhaaldelijk deden en te kennen geven dat dit onderzoek ook effectief gebruikt wordt als 
één van de fundamenten voor introductiestrategieën; interpreteren we dan ook als een 
indicatie dat we er effectief in geslaagd zijn een meerwaarde-creërende aanvulling op hun 
bestaande onderzoeksflow in functie van ICT-introducties te creëren. 
 
Maar het spreekt voor zich dat dergelijke praktijk-gerelateerde cases niet kunnen volstaan 
voor een ‘onafhankelijke’ validering van de PSAP-methode. Niettegenstaande zowel 
Proximus, Telenet als Philips ons zeer vrij lieten in de invulling van de surveys, hadden deze 
onderzoeken toch hun beperkingen. Een volledige operationalisering van het conceptuele 
determinantenmodel brengt bijvoorbeeld een gevoelige verlenging van de interviews en 
daarmee ook een aanzienlijk duurder prijskaartje met zich mee (het veldwerk werd in de 
meeste van deze ‘praktijk-cases’ door een professioneel veldwerkbureau gedaan). Een 
volledige validering van het determinantenmodel was dan ook zeer moeilijk binnen het 
bestek van deze ‘praktijk-cases’. Een andere, en zonder de twijfel de voornaamste beperking 
van deze ‘praktijk-cases’ zijn de ‘confidentiality-overeenkomsten’ waaronder deze gebeurden. 
In elk van deze onderzoeken kregen we wel de ruimte om de PSAP-methode te testen en 
valideren, maar het spreekt voor zich dat de ‘sponsorende’ bedrijven niet alle informatie 
waarin zij investeerden toegankelijk wensen te stellen voor ‘derden’. Ook voor onze scriptie 
zijn we daarom beperkt in het ‘vrijgeven’ van vragenlijsten en data3. Naast deze beperkingen 

                                                      
2 Het tweeledige toepassingsdoel van de PSAP-methode was daarbij nog een bijkomende reden om voor 
verschillende praktijk-cases te opteren. Naast de primaire toepassing van ‘prior-to-launch segmentation 
forecasting’, menen we dat de PSAP-schaal ook post-launch zijn waarde kan hebben in functie van 
‘acquisitiesegmentatie’. In tegenstelling tot de andere ‘praktijk-cases’ (Proximus, Telenet iDTV, Philips), is de 
Telenet-breedband case (2003) er dan ook specifiek op gericht de PSAP-methode in functie van dit laatste doel te 
testen (cf. deel 6). 
3 Voor deze praktijkcases worden de vragenlijsten dan ook niet in bijlage meegegeven. De structuur van elk van 
deze vragenlijsten wordt wel telkens toegelicht (cf. infra), en waar nodig geven we vraagstelling en andere 
nodige info weer van de specifieke variabelen waarop we een beroep doen.  
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omwille van ruimte, budget en vertrouwelijkheid, is dergelijk contract-onderzoek ook nooit 
volledig onafhankelijk. Voor een goede validering vonden we het dan ook absoluut 
noodzakelijk ook voldoende “100% onafhankelijke” case-studies te hebben (5), waarin we 
wel de ruimte hadden om alles te operationaliseren, waarvan we wel alle data konden 
gebruiken en waarbij geen twijfel over de onafhankelijkheid kon bestaan. De twee 
belangrijkste cases (DTV 2003/4 en 3G 2003/4) waarop we ons in dit deel zullen baseren, 
zijn dergelijke ‘volledig onafhankelijk uitgevoerde case-studies’. In totaal voerden we vier 
‘onafhankelijke’ onderzoeken en vijf in samenwerking met een private marktpartij. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze negen case-studies:  
 

Onderwerp/ 
naam van case study Wanneer? In opdracht? 

DTV 2000/1 Neen 
DTV 2003/4 Neen 
iDTV 2004 Ja: Telenet 
3G 2000/1 Neen 

3G Pxmus 2002/3 Ja: Proximus 
3G 2003/4 Neen 

Breedband Telenet 2003 Ja: Telenet 
eHUB Philips 2004 Ja: Philips 
Flat TV Philips 2005 Ja: Philips 

5.2. De case-studies 

ooraleer op de concrete onderzoeksresultaten in te gaan, lichten we de negen case-
studies toe. In elk van de negen gevallen gaat het om grootschalige surveys, waarbij we 

voor de steekproefsamenstelling vooral representativiteitsquota in termen van geslacht en 
leeftijd voorop stelden. Voor geslacht streefden we naar een 50/50 man/vrouw-verdeling. 
Wat de leeftijd betreft, bakenden we onze populatie ‘klassiek’ af tot de +15-jarigen4. We 
deelden de respondenten in 6 leeftijdscategorieën in (15-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56-65 en 
66+), waarbij de jongste leeftijdsgroep als de belangrijkste en de oudste leeftijdsgroep als de 
minst belangrijke doelgroep voor ICT wordt beschouwd. Naast de vier andere 
leeftijdscategorieën waarvoor we een steekproefproportie van ca. 15% ambieerden, stelden 
we daarom voor de jongste leeftijdsgroep (15-25) voorop dat zij minimum 25% van de 
populatie dienden uit te maken tegenover slechts minimum 5% voor de oudste leeftijdsgroep 
(+66). Op steekproeven van gemiddeld 1000 respondenten levert dit laatste immers nog 
steeds een voldoende grote groep op om betrouwbare uitspraken over te doen, en biedt de 
‘oververtegenwoordiging’ van de jongsten meer mogelijkheden voor meer diepgaande 
analyses binnen deze groep.  
 
In niet alle cases konden deze criteria betreffende geslacht en leeftijd echter gerespecteerd 
worden. Behalve de eerste case (DTV 2000/1) waarbij het doctoraatsonderzoek nog in zijn 
kinderschoenen stond, was de naleving in de andere ‘onafhankelijke’ cases wel mogelijk. In 
de ‘praktijk-cases’ was dat een stuk minder evident omwille van specifieke eisen van de 
opdrachtgever, en het feit het veldwerk meestal door een professionele ‘derde partij’ 
gebeurde. In de ‘iDTV 2004 Telenet’-case bijvoorbeeld, diende de segmentation forecast op 
huishoudniveau te gebeuren op basis van een bevraging van de vva5 voor technologie 
binnen dat huishouden. Hierdoor kent deze steekproef een duidelijk ouder en mannelijker 
profiel. De ‘3G 2002/3 Proximus’-case daarentegen kent dan weer een zeer jong profiel 
omdat Proximus het belangrijk vond een ‘boost sample’ bij -25-jarigen te voeren omdat zij het 
grote potentieel voor UMTS-applicaties vooral bij deze generatie verwachtten, en een 

                                                      
4 Inzake technologie-adoptie had het ook geen zin om nog jongere respondenten te gaan bevragen, omdat die 
doorgaans zelf niet meer het budget hebben om autonoom over technologie-adoptie te beslissen. 
5 Voornaamste verantwoordelijke voor aankoop 

V 
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oververtegenwoordiging van deze leeftijdsgroep hen een diepgaander analyse binnen deze 
groep zou toelaten. Ook in eHUB-case lag de focus meer op het jongere deel van de 
bevolking, terwijl de -25-jarigen in de flat TV-studie slechts minimaal vertegenwoordigd 
waren. Met de oudste categorie van +66 werd in deze studies zelfs geen rekening meer 
gehouden.  
 
Figuur: Verdeling geslacht en leeftijd over de negen case-studies 
 

  Geslacht Leeftijd 
  M V 15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+ 

DTV 
2000/1 

 61.9% 38.1% 17.5 20.4 23.0 31.4 5.0 2.6 

DTV 
2003/4 

 48.1% 51.3% 29.5 14.6 14.6 15.3 17.1 8.8 

iDTV 
2004 
Telenet 

 
73.2% 26.8% 3.1 14.2 21.5 25.2 21.7 14.4 

3G 
2001/2  51.7% 48.2% 24.1 18.8 18.1 21.3 11.6 6.2 

3G 
2002/3 
Pxmus 

 53.8% 46.2% 50.2 12.9 13.4 17.8 3.7 1.9 

3G 
2003/4  49.5% 50.5% 29.6 14.7 14.6 15.1 17.4 8.6 

Bband 
2003 
Telenet 

 58.6% 41.4% 21.8 11.7 26.4 23.3 16.8  

US 46.3% 53.7% 12.4 29.2 35.4 22.9   eHUB 
2004 
Philips EU 43.6% 56.4% 27.3 20.4 26.0 26.2   

UK 48.7% 51.3% 6.1 24.8 27.1 19.3 22.7  
D 51.1% 48.9% 5.0 19.0 30.4 24.9 20.7  
F 50.7% 49.3% 5.9 26.6 26.9 19.8 20.8  
USA 54.5% 45.5% 6.1 34.7 24.8 19.4 14.9  

Flat TV 
2005 
Philips 

CH 46.7% 53.3% 2.6 30.0 33.9 27.0 6.4  
 
Behalve de ‘DTV 2000/1’-case waarbij nog geen quota werden voorop gesteld, en de ‘iDTV 
2004’-case werd de 50/50 man/vrouw-verdeling in de meeste cases toch gehaald. De 
geambieerde leeftijdsverdeling komt enkel in de recente drie ‘onafhankelijke’ cases duidelijk 
tot uiting. In de cases met de grootste afwijkingen (‘iDTV 2004 Telenet’ en ‘Flat TV 2005’) 
werd wel gecorrigeerd door middel van wegingen. 
 
In onderstaande paragrafen geven we kort de belangrijkste gegevens van elk van deze 
onderzoeken weer aan de hand van een ‘fiche’ die zaken als doel van het onderzoek, 
populatie, steekproefgrootte, methodologie en surveystructuur samenvat. Bij deze korte 
toelichting wordt per casestudy ook de ‘segmentation forecast’ weergegeven waarin elk van 
de onderzoeken resulteerde. De surveystructuur wordt voor iedere case weergegeven aan 
de hand van een opsomming van de voornaamste surveyblokken. Daar deze in de negen 
studies grotendeels dezelfde zijn, zijn ook de vragenlijsten telkens zeer gelijkend. De 
vragenlijsten in bijlage zijn dan ook een goede afspiegeling van de vragenlijsten die we niet 
konden weergeven. De vragenlijsten die we in bijlage geven (‘DTV 2003/4’ en ‘3G 2003/4’) 
zijn die van de twee belangrijkste en meest uitgebreide cases. Een aantal basisblokken die 
standaard in elk van de negen intentiegebaseerde vragenlijsten terugkomen zijn de PSAP-
vragen en de daaraan verbonden blokken:  
 
• Familiarisatie. Zoals eerder aangegeven is de familiarisatie van de respondent bij ‘prior-

to-launch intention forecasts’ een cruciale fase, en vonden we het daarom noodzakelijk 
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de PSAP-methode in een persoonlijk begeleid survey-opzet te integreren. Dat gebeurde 
ook in elk van de negen case-studies. In de meeste gevallen waren dat face-to-face 
interviews waarbij de interviewers de respondenten in hun thuisomgeving gingen 
opzoeken. In de ‘Breedband 2003’-case gebeurde dat telefonisch, en in de Philips-cases 
werden de respondenten op een speciaal daartoe voorziene locatie uitgenodigd. De 
persoonlijke begeleiding is noodzakelijk om er zeker van te zijn dat de respondenten 
een correct beeld voor ogen hebben van de innovatie waarover ze bevraagd worden. 
De interviewers (in de ‘onafhankelijke’ cases waren dat studenten, in de ‘praktijk’-cases 
meestal een professioneel veldwerkbureau) waren er dan ook op getraind er over te 
waken dat de respondenten deze documentatie goed doornamen en een correct 
beeld hadden van de technologie vooraleer tot de evaluatie van de technologie en zijn 
applicaties over te gaan. Om zich van dit laatste te vergewissen diende de interviewer 
na familiarisering telkens een kort gesprek aan te gaan met de respondent over de 
technologie, waarin een aantal zaken nog eens diende onderstreept te worden: bv. de 
noodzakelijke hardware-investering voor een nieuw gsm-toestel of een set-top-box, ... 
Op die manier trachtten we te vermijden dat de respondent zich blind staart op de 
mogelijke applicaties en te makkelijk een positieve adoptie-intentie laat noteren. 
Standaard betrof de familiarisatie in elk onderzoek een ‘tekstuele en geïllustreerde 
beschrijving’ van de innovatie, zijn karakteristieken en applicaties. Waar mogelijk (i.t.v. 
budget) werd deze familiarisatie concreter gemaakt op basis een inleidende DVD-
introductiefilm (‘eHUB 2004’, ‘iDTV 2004’), het uitnodigen in een ‘test-ruimte’ (eHUB, 
flatTV) of het voorzien van een demotoestel (3G 2002/3). In de breedband-studie was 
de familiarisatie beperkt tot een mondelinge toelichting. Het ‘post-launch’-karakter van 
dit onderzoek maakte dat een familiarisatie ook niet zo grondig meer diende te 
gebeuren daar het merendeel al vertrouwd was met de technologie. Eerder lichtten 
we reeds toe dat we deze ‘bewuste familiarisatie’-fase ook van een ‘onbewuste 
familiarisatie’-fase (beoordeling van applicaties en determinanten) onderscheiden (cf. 
supra). 

• PSAP: Het belangrijkste blok in elk van de surveys is uiteraard het blok van PSAP-vragen 
waarop de intentie-gebaseerde ‘segmentation forecasts’ gebeuren. In de meeste cases 
gebeurde dit aan de hand van drie vragen; in andere op basis van vier (‘DTV 2003/4’, 
‘iDTV 2004’ en ‘3G 2003/4’6). Het ‘stramien’ waarop de integratie van dit PSAP-blok in 
de vragenlijsten gebeurde, beschreven we eerder al: PSAP 1 vlak na de (bewuste) 
familiarisatie, PSAP2 en PSAP3 pas na een evaluatie van features en wtp ... 

• Voor de invulling van deze PSAP2 en PSAP3 is de evaluatie van applicaties (of 
karakteristieken) en het nagaan van de willingness-to-pay (wtp) onontbeerlijk, daar de 
PSAP-vragen case- en respondent-specifiek geformuleerd worden op basis van de 
gegeven antwoorden daaromtrent. Wat de ‘evaluatie van applicaties’ betreft, gebeurde 
dat in de meeste cases aan de hand van 5pt-Likertschalen op basis waarvan men voor 
een reeks applicaties (cf. infra) kon aangeven hoe interessant men die vond (‘1: totaal 
oninteressant’, ’2: niet interessant’, ‘3: neutraal’, ‘4: interessant’, ‘5: erg interessant’). Hierbij 
werd in de meeste gevallen ook nog eens gevraagd een ideaal pakket van 5 applicaties 
samen te stellen. In andere gevallen werd niet zozeer op applicaties gefocust, maar wel 
op karakteristieken van de technologie. In de eHUB-case werd op basis van 10pt-
Likertschalen bijvoorbeeld eerst naar het belang gepeild dat men algemeen aan een 
tiental karakteristieken hecht, om de zes specifieke HUB-concepten daarna apart op elk 
van karakteristieken te evalueren. In de ‘flat TV’-case gebeurde hetzelfde voor 
9 karakteristieken op basis van 5pt-schalen7.  

  
De ‘wtp’ vervolgens, werd op verschillende manieren bevraagd. Standaard werd in 
elke case een gesloten vraag (doorgaans 5 antwoordcategorieën) voorgelegd met de 

                                                      
6 De vierde vraag (PSAP4) betrof dan telkens een variatie op het aanbod. De input hiervoor werd bekomen op 
basis van een vraag waarbij iedere respondent de voor hem/haar vijf meest interessante applicaties diende op te 
geven. Naast de prijs werd dan ook van dit laatste afgeweken.  
7 Dergelijke bevraging maakt in de Philips-cases ook een ‘expectancy*value’-modellering mogelijk. 
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vraag wat voor de respondent de maximum aanvaardbare prijs is voor de 
technologie. In sommige cases werd dit aangevuld met een open vraag naar de 
maximaal aanvaardbare prijszetting, vaak ook nog uitgesplitst naar hardware-
investering (set-top-box, gsm-toestel, ...) en abonnementskosten (‘DTV 2003/4’, ‘iDTV 
2004’, ‘3G 2002/3’, ‘3G 2003/4’, ‘breedband 2003’). In de 3G- en DTV-cases werd bij 
de evaluatie van applicaties daarbovenop ook nog eens een kolom voorzien waarin 
men kon aangeven welke applicaties men zo interessant vond dat men ook nog eens 
bereid was een ‘meerprijs’ te betalen. Deze wtp-bevraging was in eerste instantie 
nodig voor de invulling van de PSAP-vragen, maar werd ook als een nomologisch 
validatiecriterium voor de uiteindelijke adoptersegmentatie gebruikt. 

 
Andere blokken die in elk van de onderzoeken terugkeerden, waren niet aan de PSAP-
methode of de constructie van diens vragen verbonden, maar wel aan de doelstelling om op 
basis van deze onderzoeken een aantal van de voornaamste profielassumpties te testen. 
Meer concreet hebben we het over de assumpties betreffende bezit en gebruik van 
(media)technologieën en sociodemografica.  
 
• Sociodemografica. In tegenstelling tot de ‘klassiekers’ als ‘geslacht’, ‘leeftijd’ en 

‘inkomen’, werden in functie van het testen van de voornaamste sociodemografische 
assumpties ook nog een aantal andere vragen (beroep, stad/platteland, drukte van 
huishouden, ...) aan de vragenlijst toegevoegd indien daarvoor de ruimte was. 
Onderstaande tabel geeft voor elke studie weer welke sociodemografische variabelen 
in kaart werden gebracht. Omwille van de vertrouwelijkheid konden we de assumpties 
betreffende sociodemografica (‘SEGM1’) ook niet in alle cases nagaan. Dit werd enkel 
op basis van de DTV- en 3G-cases gedaan. 

 
 DTV 

2000/1 
DTV 

2003/4 

iDTV 
2004 

Telenet 

3G 
2001/2 

3G 
2002/3 

Proximus 

3G 
2003/4 

Geslacht X x x x x x 
Leeftijd X x x x x x 

Opleiding X x x x x x 
Inkomen X x x x x x 
Beroep X x x x x x 

Drukker HH: meer 
tweeverdieners  x    x 

Drukker HH:  
minder tijd?  x    x 
Drukker HH:  

aantal kinderen X x  x x X 

Stad/platteland  x  x x X 
Burgerlijke 

stand X x  x x x 

 
In sommige cases werden deze sociodemografische vragen op het ‘individuele respondent’-
niveau aangevuld met sociodemografische vragen op het huishoudniveau (‘iDTV 2004 
Telenet’, ‘Breedband 2003 Telenet’). 

 
• Bezit en gebruik van (media)technologie. Het technologiebezit of de ‘technology 

clustering’-hypothese werd in elk van de negen case-studies bevraagd door de 
respondenten een lijstje van technologieën (variërend tussen 12 en 21 technologieën) 
voor te leggen waarvoor men diende aan te geven welke men in zijn/haar bezit had. In 
sommige gevallen werd op basis van 5pt-schalen ook naar het gebruik van elk van 
deze technologieën gepeild. Voor mediagebruik van de andere kant, werd vooral naar 
de consumptie van TV, internet & PC, GSM, kranten, en tijdschriften gepeild. Afhankelijk 
van de technologie die onderwerp van studie uitmaakte en de ruimte die we in het 
onderzoek hadden, werd in diverse onderzoeken ook dieper op een aantal van deze 
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categorieën ingegaan. Vooral voor de categorieën ‘internet en PC’, ‘TV’ en ‘GSM’ was 
dat het geval. Wat ‘internet en PC’ betreft werd dan gevraagd naar de tijd die men er 
aan spendeerde, de aard van de internetverbinding, het doel van pc- en 
internetgebruik, de aard en de mate van gebruik van verschillende toepassingen, etc. 
In het breedbandonderzoek was het luik over het internetgebruik logischerwijs nog 
een stuk uitgebreider. De diepgang betreffende ‘TV-gebruik’ betrof vooral vragen naar 
tijdspendering, de plaats van de tv, de aard van de bekeken zenders en het gebruik van 
‘randapparatuur’ als DVD en VCR. ‘Gsm-gebruik’ tenslotte, ging dan om het toestel, de 
operator, het bestedingsgedrag, en de gebruikte toepassingen. 

 
Naast de surveyblokken die in elk van de vragenlijsten terugkomen, zijn er ook een aantal 
blokken waarvoor niet in ieder onderzoek evenveel of voldoende ruimte was. Een eerste 
voorbeeld daarvan zijn de blokken rond de adoptiedeterminanten. Deze zijn nodig in functie 
van de tweede doelstelling (SEGM2 of doelstelling 1.C./2.B.), en worden vaak ook nog eens 
opgesplitst in ‘algemene en domeinspecifieke determinanten’, en een blok van 
‘productspecifieke determinanten’. De operationalisering gebeurt telkens aan de hand van 5-
pt-Likertstatements waarvoor we ons in grote mate baseerden op eerder gebruikte 
operationaliseringen zoals we die in deel 4 besproken hebben (cf. supra). Voor de 
determinanten waarvoor we geen geschikte operationalisering vonden in de literatuur, 
deden we een beroep op aanvullend kwalitatief onderzoek. In de voorbereiding van de twee 
centrale cases (DTV 2003/4 en 3G 2003/4) werden daartoe vier focusgroepen gevoerd 
waarbij het conceptuele model van 19 determinanten als uitgangspunt diende8.  

 
• De voornaamste van de twee determinantenblokken is dat van de Productspecifieke 

determinanten. In functie van de adoptie van een nieuwe technologie gaven we 
eerder immers al aan dat determinanten volgens ons pas waarde hebben wanneer die 
op het productspecifieke niveau gemeten worden. Ook het conceptuele 
determinantenmodel dat we in deel 4B ontwikkelden en onder de vlag van doelstelling 
SEGM2 willen testen, geldt op het productspecifieke niveau. In slechts twee cases 
hadden we de ruimte9 en de mogelijkheid10 om het ontwikkelde determinantenmodel 
volledig te operationaliseren. In de cases ‘DTV 2003/4’ en ‘3G 2003/4’ resulteerde dat 
in meer dan 40 Likertstatements die voor beide onderzoeken identiek waren. In andere 
(praktijk)cases, zoals de ‘iDTV 2004’ en ‘eHUB’-case, hadden we niet de ruimte om alle 
determinanten te operationaliseren en gebeurde dat dan ook slechts ‘fragmentair’. In 
de ‘iDTV 2004’-case gebeurde dat aan de hand van 31 5-pt-Likertstatements die 
grotendeels parallel lopen met de operationalisering van de cases uit 2003/4; en in de 
‘eHUB’-case was slechts ruimte voor 14 statements (gemeten op 10pt-schalen).  

• Algemene en Domeinspecifieke determinanten. Naast de productspecifieke 
determinanten werd in sommige cases (‘DTV 2003/4’, ‘3G 2001/2’, ‘3G 2002/3’, ‘3G 
2003/4’) ook een blok van algemene en domeinspecifieke determinanten (of tenminste 
items die een operationalisering zijn van die determinanten) voorzien. In de meeste 

                                                      
8 Elk van deze vier focusgroepen werd in september 2003 gevoerd, telkens bij 8 personen: 4 mannen en 
4 vrouwen, waarvan telkens één uit de volgende vier leeftijdscategorieën: -20, 21-30, 31-40 en 41-50. Deze 
focusgroepen kenden de volgende opbouw: de mensen waren uitgenodigd voor een ‘algemeen gesprek over 
ICT’. In een eerste fase werd vrijuit gesproken over twee technologieën waarmee het merendeel verondersteld 
werd vertrouwd te zijn: de gsm en de DVD-speler. In deze eerste fase was de enige taak van de moderator het 
gesprek in de richting van drempels en drijfveren voor (non)adoptie te sturen, zonder daarbij een checklist van 
determinanten voor ogen te houden. Pas in een tweede fase werd de checklist van 19 determinanten uit ons 
conceptueel model als leidraad gebruikt. Elk van de 19 determinanten werd uitgelegd, en via een terugkoppeling 
naar de voorafgaande groepsdiscussie probeerden we tot een consensus-operationalisering en goed begrip van 
elk van de determinanten te komen. Pas wanneer voor de ‘vertrouwde technologieën’ gsm en DVD-speler voor 
elke determinant tot een duidelijke invulling was gekomen, gingen we in een derde fase over tot de ‘innovaties’ 
DTV en UMTS. Na een familiarisatie met beide technologieën werd ook hier op elk van de 19 determinanten voor 
beide technologieën ingegaan. De uitdaging bestond er in tot een zo beperkt mogelijke set van items te komen 
die toch het geheel van determinanten ‘dekte’ of operationaliseerde.  
9 Omdat het ‘onafhankelijke’ onderzoeken waren.  
10 Omdat het conceptuele determinantenmodel op dat moment was afgewerkt. 
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cases was hierin ook de domeinspecifieke innovativiteitsschaal van Goldsmith en 
Hofacker (DSI) geïntegreerd. In de ‘DTV 2000/1’- en de ‘breedband 2003’-case vormde 
deze DSI-schaal een apart blokje, en in de ‘3G 2000/1’-case werd aan dit 
determinantenblok ook nog eens de ‘Technology Readiness’-schaal toegevoegd. Ook 
in de Philips-studies werden wel batterijen van statements i.v.m. adoptiemotivaties en –
overwegingen ingevoegd, maar deze zijn niet als een concrete operationalisering van 
determinanten ontwikkeld.  

• Eén van de determinanten is kennis. Naast een zeldzame operationalisering aan de 
hand van een specifiek Likerstatement, werd deze determinant op het 
productspecifieke niveau in 6 van de negen cases geoperationaliseerd aan de hand 
van een gesloten en een open vraag (‘Ken je DTV’ (of ‘Ken je 3G/UMTS’) + vraag om 
kort te beschrijven wat men er van af weet). In de ‘DTV 2003/4’- en ‘3G 2003/4’-case 
werd dit ook nog eens aangevuld met een domeinspecifieke kennisvraag waarbij men 
uit een lijst van 15 technologieën (waaronder ook aantal ‘niet bestaande’) moest 
aangeven welke men kende.  

 
Naast de aparte evaluatie van applicaties die standaard in elk van de onderzoeken gebeurde, 
en op basis waarvan de PSAP-vragen geformuleerd werden, werd in sommige onderzoeken 
ook nog eens apart naar de interesse ten aanzien van ‘vooraf gedefinieerde’ concepten, 
pakketten of aanbiedingen gepeild. Dit in tegenstelling tot de ‘terplekke gedefinieerde’ 
concepten in de PSAP-vragen. In de ‘iDTV 2004’-case was dit bijvoorbeeld het geval voor 
concepten variërend op een basisaanbod: met of zonder pvr, interactieve diensten, premium 
aanbod, etc. ... . In de ‘breedband 2003’-case ging het om een bijkomende intentiemeting 
voor hypothetische kabel- en ADSL-aanbiedingen (15% goedkoper, met gratis security, etc. 
...) en in de eHUB-case bijvoorbeeld om concepten met extra audio-opties. 
 
Verder onderscheiden we ook de volgende blokken van variabelen die een diepgaander 
profilering van de respondenten en segmenten tot doel hadden. 
 
• Content. Onder meer in deel 2 maakten we duidelijk dat de beschikbare ‘content’ één 

van de cruciale succesfactoren is voor ICT-innovaties. Vooral in de praktijkcases werd 
daarom ook uitgebreid ingegaan op de huidige content-consumptie en de interesse in 
content via de nieuwe technologie. In de ‘eHUB’-case werd zowel het huidig gebruik 
van diverse vormen van digitale content bevraagd, alsook de interesse in het 
consulteren van die content via een concept als de eHUB. Net zoals in de breedband-
case 17 categorieën van content werden geëvalueerd werd dat ook voor UMTS 
gedaan in de case voor Proximus (2002/3), alsook in iedere DTV-studie. Vooral in de 
iDTV-studie voor Telenet werd een uitgebreide evaluatie van thematische content 
gedaan, alsook een uitgebreide profilering van het huidige contentgebruik via tv, 
teletekst, VCR en DVD.  

• Lifestyle werd in zes van de negen cases telkens op een verschillende manier gemeten. 
In de ‘breedband 2003’-studie aan de hand 24 Likert-items en 25 semantische 
differentialen; in de 3G en DTV-studie van 2003/4 aan de hand van 21 Likerstatements, 
en ook in de andere cases op basis van een combinatie van Likertstatements, binaire 
items en semantische differentialen. 

• Imago- en attitudemetingen. Naast de operationalisering van de imago-determinant in 
termen van de gepercipieerde impact van adoptie op het imago van de adopter, werd 
ook op verschillende manieren op het imago van de aanbieder ingegaan. In de ‘iDTV 
2004’-studie bijvoorbeeld, werd aan de hand van binaire items een profiel van 
imagovereisten opgesteld. In de ‘breedband 2003’-studie werd een batterij 5pt-items 
geïntegreerd om een imagoprofiel van de voornaamste breedbandaanbieders te 
kunnen opstellen, en ook in de eHUB-studie werd merkimago en merkvoorkeur van 
diverse (mogelijke) aanbieders gemeten. 

• Andere surveyblokken betroffen vragen in verband met de ervaring met interactief 
koopgedrag (DTV 2000/1), personalia als naam en telefoonnummer (DTV 2003/4, 3G 
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2003/4, iDTV 2004), conjuncte analyse (eHUB 2004), of een blok vragen in verband 
met het adoptiebeslissingsproces binnen het huishouden (eHUB 2004, breedband 
2003). 

 
Onderstaande tabel geeft weer uit welke blokken de surveys in elk van de negen case-studies 
waren opgebouwd:  
 

 DTV 
2000/1 

DTV 
2003/4 

iDTV 
2004 

Telenet 

3G 
2001/2 

3G 
2002/3 
PXMUS 

3G 
2003/4 

Bbd 
2003 

Telenet 

eHUB 
2004 

Philips 

Flat 
TV 

2005 
Philips 

Algemene & 
Domeinspecifieke 
determinanten 

 X  X X X  X X 

DSI apart X   X   X   
Productspecifieke 
determinanten  X X   X  X  
Kennis  X X  X X X  X 
Familiarisatie X X X X X X X X X 
PSAP X X X X X X X X X 
Evaluatie 
applicaties X X X X X X X X X 
WTP X X X X X X X X X 
Interesse in vooraf 
gedefinieerde 
concepten 

  X    X X  

Bezit & Gebruik 
van 
media/technologie 

X X X X X X X X X 

Internet & PC X X X X X X X X X 
TV X X X X X X X X X 
GSM  X X X X X X   
Content X X X  X  X X  
Lifestyle X X  X X X X   
Sociodemo X X X X X X X X X 
Imago & Attitude-
metingen   X    X X  
Andere X X   X X X X  
 
Naast de beschrijving van deze ‘surveyblokken’ wordt onderaan iedere ‘casestudy’-fiche ook 
naar de 4 overkoepelende doelstellingen verwezen waarvoor de casestudy in kwestie 
gebruikt wordt. In de inleiding hadden we het immers over een viertal doelstellingen 
(SEGM1, SEGM2, PSAP en BPM). De geel gearceerde cellen in onderstaande tabel geven aan 
voor welke doelstellingen elke studie gebruikt wordt.  
 

 DTV 
2000/1 

DTV 
2003/4 

iDTV 
2004 

Telenet 

3G 
2000/1 

3G 
2002/3 
Pxmus 

3G 
2003/4 

Breedbd 
2003 

Telenet 

eHUB 
2004 

Philips 

FlatTV 
2005 

Philips 
SEGM1          
SEGM2          
PSAP          
BPM          

 
Met ‘SEGM1’ doelen we op het testen van de assumpties betreffende de voornaamste 
profileringsvariabelen in termen van sociodemografische en –economische variabelen 
(geslacht, leeftijd, opleiding, inkomen, beroep, drukte van huishouden, woonplaats, 
burgerlijke stand) en in termen van bezit en gebruik van media en ICT: doelstelling 1.B. met 
andere woorden. Met het testen van de assumpties betreffende adoptiedeterminanten 
(‘SEGM2’) gaat het om de doelstellingen 1.C. en 2.B..  
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Voor de validering van de PSAP-schaal (‘PSAP’ of doelstelling 5.B.) gaan we in eerste instantie 
op verschillende manieren de construct validiteit na: door de correlatie tussen de PSAP-
segmentatie en de DSI-segmentatie na te gaan, maar ook door de correlatie na te gaan met 
de ‘Technology Readiness’-schaal, met expectancy*value-modellering en met 
benefitsegmentaties. Dit laatste brengt ons al in de buurt van een tweede vorm van validiteit; 
nl. het nagaan van de nomologische validiteit in termen van interesses in applicaties en de 
mate waarin de PSAP-schaal in staat is een beter en significant onderscheid te maken tussen 
de interesses van segmenten, hun wtp of nog andere zaken. Een laatste validiteitstest voor 
de PSAP-schaal is het nagaan van de predictieve validiteit. Dit doen we door voor de ‘DTV 
2003/4’- en de ‘3G 2003/4’-cases een deel van de respondenten opnieuw te contacteren (in 
maart/april 2006, ná introductie van DTV en 3G (medio 2005)) met de vraag of ze 
ondertussen al tot adoptie zijn overgegaan. Hierbij rapporteren we ook een eerdere test van 
de predictieve validiteit waarbij we in september 2003 al 120 respondenten opnieuw 
contacteerden met de vraag of ze ondertussen GPRS adopteerden11. De laatste doelstelling 
(‘BPM’) tenslotte, betreft het opzetten en invullen van BPM-gebaseerde 
introductiestrategieën. Dit komt in het zesde deel aan bod, en is hoofdzakelijk gebaseerd op 
de ‘praktijk-cases’.  
 
Naast de ‘beschrijvende’ fiche geven we in onderstaande paragrafen voor elk onderzoek 
meteen ook de ‘segmentation forecast’ weer waarin het gebruik van de PSAP-methode in elk 
van de case-studies resulteerde. We doen dit aan de hand van een curve die het percentage 
potentiële innovators, early adopters, early majority, late majority en laggards zowel grafisch 
als numeriek weergeeft; en dit ook uitzet tegen de ‘theoretisch veronderstelde’ Gauss-curve. 
Voor een ‘goede lezing’ van deze ‘segmentation forecasts’ wensen we te benadrukken dat 
de som van deze segmentgroottes niet altijd 100% zal bedragen. Naast de codes 1 tot en met 
5 hadden we in de heuristiek immers ook een code 0 voor de ‘inconsistente’ 
antwoordpatronen. Het ontbrekende percentage betreft dan deze proportie onbetrouwbare 
of inconsistente antwoordpatronen. 
 
 
5.2.1. DTV 2000/1 

 
 
Het ‘DTV 2000/1’-onderzoek is de eerste van een reeks grootschalige surveys waarin de 
PSAP-schaal werd toegepast. Het was de periode waarin de ‘digitale televisie’-hype van over 
het Kanaal kwam overgewaaid en de DTV-trein zich ook in Vlaanderen op gang trok. 
Digitale televisie was dan ook een ideale testcase voor een eerste ‘prior-to-launch 
segmentation forecast’ in Vlaanderen. Het doctoraatsproject stond in die periode echter nog 
                                                      
11 De voorspelling of ‘segmentation forecast’ was wel gemaakt voor UMTS. 

Wat?  Prior-to-launch segmentation forecast DTV 
Populatie? Vlaanderen 
Steekproef: N: 621 
Wanneer? Academiejaar 2000-2001 (datacollectie februari 2001) 
In opdracht? Neen 
Hoe?   Persoonlijk face-to-face afgenomen survey 
Datacollectie: door studenten 
 
Survey: 12 pag.: waarin de volgende ‘rubrieken’: (1) interactief koopgedrag, (2) bezit & 
gebruik van media/technologie, (3) content, (4) internet & PC, (5) TV, (6) lifestyle, (7) DSI-
schaal, (8) familiarisatie, (9) PSAP, (10) evaluatie 17 DTV-applicaties, (11) wtp, (12) 
sociodemo. 
Familiarisatie : tekst + illustratie + persoonlijke begeleiding,  
 
Voor welke doelen werd dit onderzoek gebruikt: SEGM1 & PSAP
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in zijn kinderschoenen: de heuristiek bestond toen slechts in een eerste versie, en ook van 
een conceptueel determinantenmodel was toen nog geen sprake. Het was een eerste 
onderzoek dat vooral het testen van de PSAP-methode en –heuristiek tot doel had. Er 
werden geen steekproefquota voorop gesteld, en deze case is dan ook relatief beperkt in 
omvang en bruikbaarheid in functie van de gestelde doelstellingen.  
 
De beperking in omvang uit zich in de steekproefgrootte van ‘slechts’ 621 respondenten, en 
een survey van slechts 12 pagina’s. Onder meer omdat we op dat moment nog geen 
overzicht van determinanten, en zeker nog geen conceptueel determinantenmodel hadden, 
had deze survey geen itembatterijen als operationalisering van de determinantenassumpties. 
Naast de standaardpagina’s voor familiarisering12, PSAP-vragen en evaluatie van 
applicaties13, omvatte de survey vooral ‘profileringsvragen’. Met de beperkte ‘bruikbaarheid’ 
doelen we op het feit dat we deze casestudy enkel gebruiken voor de empirische 
ondersteuning van de doelstellingen SEGM1 en PSAP. De profileringsvariabelen stellen ons in 
staat een aantal van de voornaamste sociodemografische en media/technologie-
gerelateerde assumpties te testen (SEGM1). Validering is mogelijk door de PSAP-segmentatie 
naast de DSI-segmentatie te leggen en door na te gaan of de PSAP-segmentatie een beter 
onderscheid maakt in 
interesses en wtp.  
 
Niettegenstaande de 
PSAP-heuristiek pas in 
2004 gefinaliseerd 
werd, konden we die 
toch toepassen op de 
eerder gevoerde 
casestudies omdat de 
PSAP-vragen steeds 
dezelfde zijn gebleven. 
Bijgevoegde figuur 
geeft dan ook de 
segmentation forecast 
voor digitale televisie in 
Vlaanderen, anno 
2001. Op een moment 
(2001) dat digitale 
televisie nog een vage en verre toekomst was voor de gemiddelde Vlaming, en deze laatste 
nauwelijks geïnformeerd was over digitale televisie; resulteerde dit in een positieve 
voorspelling van het adoptiepotentieel voor digitale televisie in Vlaanderen. In vergelijking 
met de theoretische normaalcurve (roze), wordt eveneens een klokvormige, maar plattere 
adoptiecurve (blauw) voorspeld. De innovatievere segmenten worden iets groter voorspeld 
dan in theorie (meer specifiek 7.1% innovators en 28.2% early adopters tegenover de 
theoretische 2.5% en 13.5%), terwijl dat voor het tweede en minder innovatieve deel van de 
curve een stuk minder is (29.8% early majority, 27.4% late majority, en slechts 7.2% laggards). 
Een patroon dat met andere woorden een relatief groot potentieel van zo’n 35% snelle 

                                                      
12 Voor de familiarisering baseerden we ons op het DTV-aanbod dat in die periode in Groot-Brittannië werd 
aangeboden, en waarover men het in die periode in de vakliteratuur had. Geen concrete ‘input vanuit de praktijk’ 
dus: het onderzoek gebeurde volledig onafhankelijk van marktspelers, en op dat moment waren de DTV-plannen 
van zowel Telenet en Belgacom nog zeer embryonaal.  
13 In vergelijking met de later gevoerde DTV-studies werden hier ‘slechts’ 17 applicaties meegenomen: 1. een 
betere beeldkwaliteit, 2. een betere geluidskwaliteit, 3. meer zenders, 4. meer specifieke thematische zenders, 5. 
ondertitelingsfaciliteiten, 6. achtergrondinformatie bij programma’s, 7. films en programma’s naar eigen smaak 
kiezen, 8. zelf bepalen wanneer een film/programma start of stopt, 9. elektronische programmagids, 10. home-
shopping, 11. home-banking, 12. downloads, 13. opladen van protonkaart, 14. interactieve cursussen, 15. surfen, 
16. e-mail, 17. SMS. 
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adopters voorspelt, maar waarna het al even snel dreigt stil te vallen bij de overgang naar de 
majority van de markt.  

5.2.2.  DTV 2003/4 

 
 
 
 
In vergelijking met de eerste casestudy rond digitale televisie, is dit de tweede ‘onafhankelijke’ 
case waarin een segmentation forecast voor digitale televisie in Vlaanderen werd gemaakt. 
Op basis van een steekproef van 1209 respondenten, verzameld volgens de hierboven 
beschreven geslachts- en leeftijdsquota, kwamen we tot een voorspelling van het 
adoptiepotentieel van digitale televisie in Vlaanderen dat al iets gematigder of 
genuanceerder is in vergelijking met de steekproef van 2000/1, maar waarbij het wel nog 
steeds om een duidelijk positief vooruitzicht gaat voor digitale televisie. Een dikke twee jaar 
na de eerste DTV-forecast (oktober/november 2003) bleek het eerste deel van de 
adoptiecurve opnieuw 
iets ‘groter’ uit te vallen 
dan in theorie 
voorspeld. Meer 
concreet werden 2.3% 
innovators voorspeld, 
24.5% early adopters 
en 38.8% early majority. 
Slechts bij 16.9% late 
majority en 14.2% 
laggards kon digitale 
televisie nauwelijks of 
niet bekoren.  
In vergelijking met de 
vorige DTV-case, is deze 
‘DTV 2003/4’-case ook 
een stuk concreter en 
ruimer. Met concreter 
bedoelen we dat het al een stuk realistischer is. Op het moment van de ontwikkeling van de 
vragenlijst (oktober 2003) was immers al heel wat meer geweten over de plannen omtrent 
het Vlaamse digitale televisielandschap (IO-project VRT, Telenet had zijn plannen al bekend 

Wat?  Prior-to-launch segmentation forecast DTV 
Populatie? Vlaanderen 
Steekproef: N: 1209 
Wanneer? Academiejaar 2003-2004 (datacollectie oktober/november 2003) 
In opdracht? Neen 
Hoe?   Persoonlijk face-to-face afgenomen survey 
Datacollectie: door studenten 
 
Survey: (cf. bijlage 4) 28 pag.: waarin de volgende ‘rubrieken’: (1) algemene en 
domeinspecifieke determinanten (33 items), (2) bezit & gebruik van media/technologie, (3) 
DTV-kennis, (4) familiarisatie, (5) PSAP, (6) wtp (7) evaluatie 27 DTV-applicaties, (8) 
productspecifieke determinanten (43 items), (9) GSM, (10) Internet & PC, (11) TV, (12) 
Content, (13) lifestyle, (14) sociodemo, (15) personalia 
Familiarisatie : tekst + illustratie + persoonlijke begeleiding 
 
Voor welke doelen werd dit onderzoek gebruikt: SEGM1, SEGM2, PSAP & BPM 
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Wat?  Prior-to-launch segmentation forecast DTV 
Populatie? Vlaanderen 
Steekproef: N: 1005 
Wanneer? 2004 (datacollectie april/mei 2004) 
In opdracht? Ja (Telenet) 
Hoe?   Persoonlijk face-to-face afgenomen survey, CAPI 
Datacollectie: professioneel (FieldForce) 
 
Survey: 39 pag.: waarin de volgende ‘rubrieken’: (1) sociodemo (gezin/huishouden), (2) 
bezit & gebruik van media/technologie, (3) internet & PC, (4) TV, (5) GSM, (6) DTV-kennis, 
(7) familiarisatie, (8) PSAP, (9) evaluatie 16 applicaties, (10) content, (11) wtp, (12) interesse 
in vooraf gedefinieerde pakketten, (12) interactieve diensten, (13) e-government, (14) 
betaling en beveiliging, (15) productspecifieke determinanten (31 items), (16) imago- & 
attitudemeting, (17) sociodemo 
 
Familiarisatie: introductieDVD + documentatie + persoonlijke begeleiding & discussie 
 
Voor welke doelen werd dit onderzoek gebruikt: SEGM1, SEGM2, PSAP & BPM  
 

gemaakt), in de media verscheen alsmaar meer berichtgeving rond digitale televisie, en voor 
de gebruiker werd digitale televisie zo stilaan een nabije toekomst. Op het vlak van ‘te 
evalueren applicaties’ zorgde dit alvast voor een toename van 17 naar 27 applicaties14. In de 
periode van deze tweede DTV-studie hadden ook het doctoraatsproject en de doelstellingen 
van het onderzoek concreter vorm gekregen waardoor er ook meer vragen en variabelen in 
de survey geïntegreerd werden in functie van de verschillende doelstellingen. Naast het 
testen van de voornaamste sociodemografische profielassumpties en hypotheses betreffende 
technologie- en mediagebruik en –bezit (SEGM1), gebruiken we deze case ook voor het 
testen van de assumpties betreffende adoptiedeterminanten (SEGM2). Op het moment van 
survey-ontwikkeling voor dit onderzoek hadden we immers een voldoende overzicht op 
adoptiedeterminanten, wat in een operationalisering in 33 algemene en 
43 productspecifieke adoptiedeterminanten resulteerde. Vooral op basis van deze laatste zijn 
we in staat om op basis van deze casestudy ons conceptuele determinantenmodel af te 
toetsen. De validering van de PSAP-segmentatie (PSAP) gebeurt in deze case niet alleen door 
de cumulatieve betrouwbaarheid en de correlatie met de DSI-segmentatie na te gaan, maar 
ook door de logische samenhang met een benefitsegmentatie en een expectancy*value-
meting na te gaan. Aangezien van iedere respondent ook naam en telefoonnummer 
gevraagd werd (en 82% dat ook gaf), zijn we ‘post-launch’ ook in staat om de predictieve 
validiteit van de gemaakte segmentation forecast te toetsen.  

5.2.3. iDTV 2004 Telenet 

 
‘iDTV 2004 Telenet’ is de derde en meest recente DTV-studie, en met betrekking tot digitale 
televisie de enige die in samenwerking met een partij uit de private markt gebeurde. Meer 
concreet gebeurde deze survey in opdracht van Telenet als voorbereidend onderzoek op de 
introductie van hun digitale televisieplatform. Aan dit contractonderzoek zijn zowel voor- als 
nadelen verbonden. Een eerste voordeel is het concrete karakter van het concept waarvoor 

                                                      
14 1. extra kanalen, 2. thematische kanalen, 3. eigen tv-pakket samenstellen, 4. beter beeld, 5. betere 
geluidskwaliteit, 6. ondertitelingsfaciliteiten, 7. achtergrondinformatie, 8. meespelen met kwissen, ..., 9. VOD, 10. 
time shifting, 11. EPG, 12. Home Shopping, 13. Home Banking, 14. PVR, 15. Opladen protonkaart, 16. interactieve 
cursussen, 17. Surfen, 18. E-mail, 19. SMS, 20. Chatbox, 21. instant messaging, 22. e-government, 23. online 
gaming, 24. nieuws op aanvraag, 25. gepersonaliseerde reclame, 26. kiezen van camerastandpunten, 27. 
downloads. 
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naar de adoptie-intentie gepeild wordt. Zowel op het vlak van informatie die aan de 
respondent wordt meegeven, maar ook op het gebied van prijszetting, applicaties, content, ... 
gaat het om de inschatting van het adoptiepotentieel voor een concept zoals Telenet dat in 
werkelijkheid plant te introduceren. Betreffende applicaties was het bijvoorbeeld slechts 
nodig om tussen 16 applicaties15 een onderscheid te maken. Andere applicaties waren niet 
relevant voor het aanbod dat Telenet overwoog. Op het vlak van prijszetting was het ook 
mogelijk om de interviewers duidelijke richtlijnen mee te geven voor de formulering van de 
tweede, derde en vierde PSAP-vraag, daar perfect kon meegegeven worden wat de 
minimumprijs is voor een bepaald ‘content’-aanbod, of voor bepaalde applicaties als VOD. 
Verder bood de samenwerking met Telenet ook de mogelijkheid om de familiarisering en de 
datacollectie beter te doen. In plaats van door studenten, gebeurde de datacollectie nu door 
professionele enquêteurs. Op basis CAPI-ondersteunde face-to-face interviews werden 1005 
respondenten ondervraagd. De familiarisering gebeurde enerzijds door de respondent de 
klassieke documentatie over digitale televisie te laten doornemen, maar anderzijds maakte de 
samenwerking met Telenet het ook mogelijk de respondent een DVD-filmpje over DTV te 
tonen (ca. 15 min, met o.a. Staf Coppens) waarin de verschillende DTV-applicaties in concrete 
situaties werden geïllustreerd. Hoogstwaarschijnlijk is het dan ook aan deze ‘concretere’ 
voorstelling van digitale televisie te wijten dat de forecast op basis van deze casestudy 
opnieuw een stuk genuanceerder is. De segmentation forecast voor digitale televisie in 
Vlaanderen blijft ook in 2004 positief, maar de grootte van de eerste innovatievere 
segmenten is toch een stuk kleiner geworden. We hebben het dan wel nog steeds over 2.3% 
innovators, 14.7% early adopters en 35.6% early majority. Percentages die met andere 
woorden dicht bij de 
theoretische 
segmentgroottes 
aanleunen. Naast het 
kleiner geworden deel 
van de populatie met 
een uitgesproken 
adoptiepotentieel voor 
digitale televisie, lijkt 
het concreter worden 
van digitale televisie 
ook met zich mee te 
brengen dat een 
bepaald segment zich 
duidelijker gaat afkeren 
van digitale televisie. In 
vergelijking met de 
vorige cases is het 
aandeel van de laggards hier immers tot zo’n 26.3% gegroeid. In deze segmentation forecast 
zien we zich ook duidelijk een terugval aftekenen na de early majority. Hierin zit mogelijk een 
indicatie van een eventuele ‘chasm’ na de adoptie door de early majority.  
 
Het nadeel van deze ‘contract’-casestudy zijn de beperkingen betreffende datacollectie en 
survey-opzet. In eerste instantie uit zich dat in het feit dat we ons niet aan de vooropgestelde 
quota konden houden. De steekproef werd hier immers op huishoudelijk niveau 
gerecruteerd, waarbinnen vooral de VVA’s voor technologie werden bevraagd. Als een 
gevolg hiervan kende deze casestudy een oververtegenwoordiging van mannelijke en een 
ondervertegenwoordiging van jongere respondenten. Wat de survey-ontwikkeling betreft, 
bleven we wel de vrijheid genieten om het merendeel van de determinanten te 

                                                      
15 (1) elektronische programmagids, (2) film op aanvraag, (3) tv-programma’s op aanvraag, (4) themakanalen, (5) 
premium film- en sportkanalen, (6) interactieve programma’s, (7) e-mail en SMS (8) informatie en shopping, (9) 
thuisbankieren, (10) e-government, (11) gebruiksvriendelijk opnemen obv epg, (12) timeshifting, (13) 2 
programma’s tegelijk opnemen, (14) versneld terug- en vooruit spoelen, (15) games, (16) uitzendingen pauzeren. 
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operationaliseren (31 items), maar bleef weinig ruimte over naar validering van de PSAP-
schaal toe. Voor de integratie van de DSI-schaal of andere instrumenten was bijvoorbeeld 
geen ruimte meer, waardoor de validering in deze casestudy beperkt blijft tot de berekening 
van de cumulatieve betrouwbaarheid. Het testen van de profielassumpties (SEGM1) en de 
determinantenassumpties (SEGM2) was wel mogelijk tot op zekere hoogte.  
 

5.2.4. 3G 2001/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Net als de eerste DTV-studie, is ook deze eerste ‘segmentation forecast’-studie voor 3G (of 
UMTS) gevoerd in een periode waarin dit doctoraatsproject nog geen concrete vorm had 
aangenomen. Met de vooropgestelde quota werd wel al rekening gehouden, maar 
aangezien zowel doelstellingen, heuristiek als determinantenoverzicht ook ten tijde van deze 
casestudy nog niet op punt stonden, heeft ook dit onderzoek zijn beperkte toepasbaarheid. 
Meer specifiek gebruiken we deze studie enkel om de PSAP-methode te valideren 
(vergelijking met DSI en 
‘Technology Readiness’), 
en om tot op zekere 
hoogte de assumpties 
inzake segmentprofielen 
(SEGM1) te testen. Ook 
de survey was in dit 
eerste 3G-onderzoek 
relatief beperkt (18 
pagina’s): op basis van 
vakliteratuur waren we 
tot een lijst van ‘slechts’ 
24 te evalueren 
applicaties16 gekomen, 
en de operationalisering 
van determinanten was 
beperkt tot 18 

                                                      
16 1. UMS (Unified Messaging Service), 2. Surfen, 3. Mobiele Video Telefonie, 4. Shopping, 5. Audio-on-demand, 6. 
Video-on-Demand, 7. Games, 8. Navigatie, 9. Auto-alarm en locatiesysteem, 10. electronische cash (proton), 11. 
electronische gouden en witte gids, 12. e-banking, 13. gedrukte media consulteren, 14. reservatiesystemen, 15. 
kansspelen, 16. instant publieke diensten, 17. in home automatie dienst, 18. online bibliotheek, 19. lokale 
informatie, 20. alarmering in verband met waardevolle voorwerpen, 21 assistentie bij criminaliteit, 22. 
woningalarmdienst, 23. elektronische verkeersinformatie, 24. elektronische publieke diensten 

Wat?  Prior-to-launch segmentation forecast 3G 
Populatie? Vlaanderen 
Steekproef: N: 1006 
Wanneer? Academiejaar 2001-2002 (datacollectie januari 2002) 
In opdracht? Neen 
Hoe?   Persoonlijk face-to-face afgenomen survey 
Datacollectie: door studenten 
 
Survey: 18 pag.: waarin de volgende ‘rubrieken’: (1) bezit & gebruik van 
media/technologie, (2) internet & PC, (3) GSM, (4) TV, (5) lifestyle, (6) DSI-schaal + 
‘technology readiness’-schaal, (7) algemene & domeinspecifieke determinanten (18 items), 
(8) familiarisatie, (9) PSAP, (10) evaluatie 24 applicaties, (11) wtp, (12) sociodemo 
Familiarisatie : tekst + illustratie + persoonlijke begeleiding,  
 
Voor welke doelen werd dit onderzoek gebruikt: SEGM1, PSAP 
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domeinspecifieke items.  
 
De uiteindelijke segmentation forecast werd gemaakt op basis van drie PSAP-vragen, en 
resulteerde in deze slechts matig positieve voorspelling van het adoptiepotentieel voor UMTS 
in Vlaanderen. Na 2.9% innovators en 19.3% early adopters valt het immers op dat de curve 
geen lineaire stijging meer kent, maar ‘stil valt’ op zo’n 22.6% potentiële early majority. Op 
basis van deze eerste 3G-studie wordt met andere woorden een adoptiecurve voorspeld die 
naar de eerder beschreven ‘double peaked’ curve neigt. 

5.2.5.  3G 2002/3 Proximus 

 
Van de drie 
segmentation 
forecasts die we voor 
3G (UMTS) maakten, 
gebeurde deze 
tweede in de rij in 
samenwerking met 
mobiele operator 
Proximus. Dit 
onderzoek kwam tot 
stand in een periode 
die we als ‘euforisch’ 
kunnen omschrijven 
wanneer het op 3G 
aan komt. De UMTS-
licenties waren in de 
meeste landen voor 
veel geld over de 
toonder gegaan, en 
er werd een zeer brede waaier van ‘mobiele applicaties’ voorgehouden. Ook Proximus had 
binnen deze brede waaier aan applicaties zijn prioriteiten gesteld, waarvan we de 
‘belangrijkste 3417’ in dit onderzoek meenamen. Onder meer in functie van de planning van 

                                                      
17 1. alarmering waardevolle voorwerpen, 2. auto-alarm en locatiesysteem, 3. assistentie bij criminaliteit, 4. instant 
publieke diensten, 5. woningalarmdienst, 6. games, 7. gepersonaliseerde applicaties, 8. kansspelen, 9. virtuele 
vrienden en huisdieren, 10. buddy lists, 11. audio-on-demand, 12. digitale radio, 13. shopping, 14. elektronische 

Wat?  Prior-to-launch segmentation forecast 3G 
Populatie? Vlaanderen 
Steekproef: N: 836 
Wanneer? Academiejaar 2002-2003 (datacollectie december 2002/januari 2003) 
In opdracht? Ja, Proximus 
Hoe?   Persoonlijk face-to-face afgenomen survey 
Datacollectie: door studenten 
 

Survey: 32 pag.: waarin de volgende ‘rubrieken’: (1) bezit & gebruik van 
media/technologie, (2) GSM, (3) internet & PC, (4) TV, (5) UMTS-kennis, (6) familiarisering, 
(7) PSAP, (8) evaluatie 34 applicaties, (9) wtp, (10) content, (11) algemene en 
domeinspecifieke determinanten (30 items), (11) lifestyle, (12) sociodemo, (13) personalia 
 

Familiarisatie: tekst + illustratie + persoonlijke begeleiding, + demo-toestellen 
 

Voor welke doelen werd dit onderzoek gebruikt: SEGM1 & PSAP 
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Wat?  Prior-to-launch segmentation forecast 3G 
Populatie? Vlaanderen 
Steekproef: N: 1223 
Wanneer? Academiejaar 2003-2004 (datacollectie oktober/november 2003) 
In opdracht ? Neen 
Hoe?   Persoonlijk face-to-face afgenomen survey 
Datacollectie: door studenten 
 
Survey: (cf. bijlage 4) 25 pag.: waarin de volgende ‘rubrieken’: (1) algemene en domeinspecifieke 
determinanten (33 items), (2) bezit & gebruik van media/technologie, (3) UMTS-kennis, (4) familiarisatie, (5) 
PSAP, (6) wtp, (7) evaluatie 37 applicaties, (8) productspecifieke determinanten (42 items), (9) GSM, (10) 
internet & PC, (11) TV, (12) lifestyle (21 items), (13) sociodemo, (14) personalia 
Familiarisatie: tekst + illustratie + persoonlijke begeleiding,  
 
Voor welke doelen werd dit onderzoek gebruikt: SEGM1, SEGM2, PSAP & BPM 

de upgrade van het netwerk van 2G over 2.5G naar 3G, was Proximus geïnteresseerd in een 
segmentation forecast, en een inzicht in adoptiepotentieel voor UMTS en zijn verschillende 
applicaties.  
 
Net als bij andere cases die in samenwerking met een ‘private partner’ gebeurden, had ook 
dit onderzoek het voordeel veel concreter te zijn. De applicaties en prijsniveaus waarmee 
rekening werd gehouden waren effectief die zoals Proximus die in de praktijk voor ogen had, 
en de samenwerking met Proximus stelde ons ook in staat om de familiarisering bij de meeste 
interviews concreter te maken door ook een demotoestel aan de respondenten te kunnen 
tonen (UMTS-diensten konden hier uiteraard nog niet op gedemonstreerd worden). Nadeel 
van de samenwerking met Proximus was dat we ons in dit onderzoek niet aan de 
vooropgestelde quota konden houden. Omdat men het potentieel voor UMTS vooral bij 
jongeren verwachtte, achtte men het bij Proximus opportuun een ‘boost sample’ van 
jongeren samen te stellen. Het beperkte budget stelde ons helaas niet in staat om de 
datacollectie door een professioneel bureau te laten gebeuren. Deze werd door studenten 
gedaan.  
 
Op basis van drie PSAP-vragen resulteerde ook deze tweede 3G-studie in een zeer matig 
postieve segmentation forecast. Op basis van de steekproef van 836 Vlamingen bleken er 
slechts 1.9% innovators, 10.5% early adopters en 20.3% early majority te zijn. Meer dan de 
helft van de steekproef situeert zich in de tweede helft van de curve. Een iets negatiever 
beeld dus in vergelijking met de eerste segmentation forecast voor 3G. Wellicht ook een iets 
genuanceerder beeld, aangezien de forecast op basis van veel concreter informatie 
gebeurde, en ook op een later tijdstip waarop de respondenten zich meer bewust waren van 
de komst van UMTS.  
 
In functie van de doelstellingen, laat dit onderzoek een validering van de PSAP-methode toe 
(PSAP) aan de hand van een vergelijking met de DSI-methode. Daar van de meeste 
respondenten ook telefoonnummer en naam bekomen werden, waren we in deze case-
study ook in staat de predictieve validiteit te testen. Verder gebruiken we deze casestudy ook 
voor de eerste doelstelling (SEGM1) om de voornaamste profielassumpties te testen. 
 

5.2.6.  3G 2003/4 

 
                                                                                                                                                                      
gouden en witte gids, 15. elektronische verkeersinformatie, 16. gedrukte media, 17. intranettoegang, 18. online 
bibliotheek, 19. kleurenfax, 20. lokale informatie, 21. elektronische agenda, 22. elektronische cash, 23. 
elektronische publieke diensten, 24. e-banking, 25. in home automatie dienst, 26. navigatie, 27. 
reservatiesystemen, 28. browsing, 29. UMS (unified messaging service), 30. kleine ingebouwde camera’s, 31. MMS, 
32. mobiele video telefonie, 33. VOD; 34. mobile video messaging.  
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Wat?  Post-launch segmentation forecast breedband (kabel vs ADSL) voor 
acquisitiesegmentatie 

Populatie? Vlaanderen 
Steekproef: N: 618 
Wanneer? 2003 
In opdracht? Ja (Telenet) 
Hoe?   Telefonisch afgenomen survey 
Datacollectie: Professioneel (FieldForce) 
 
Survey: 40 pag.: waarin de volgende ‘rubrieken’: (1) Bezit & gebruik van 
media/technologie, (2) Internet & PC, (3) TV, (4) GSM, (5) DSI, (6) imago- & attitudemeting, 
(7) kennis, (8) familiarisatie, (9) evaluatie applicaties, (10) wtp, (11) PSAP, (12) 
determinanten en overwegingen bij breedbandadoptie (open vragen + likertstatements), 
(13) beslissingsproces binnen sociale omgeving, (14) lifestyle; (15) content, (16) interesse in 
vooraf gedefinieerde pakketten, (17) sociodemo 
Familiarisatie: mondelinge intro + discussie  
 
Voor welke doelen werd dit onderzoek gebruikt: PSAP & BPM 

Samen met het ‘DTV 2003/4’-onderzoek is dit ‘3G 2003/4’-onderzoek de voornaamste 
casestudy waarop wij ons baseren. Het betreft een onafhankelijk gevoerd onderzoek op basis 
van 1223 door 30 studenten afgenomen face-to-face surveys. De opbouw van deze survey is 
quasi identiek aan die van het ‘DTV 2003/4’-onderzoek. Bijna alle vragen werden op identiek 
dezelfde manier 
geoperationaliseerd en 
in beide gevallen 
gebeurde de 
segmentation forecast 
op basis van vier PSAP-
vragen. Net als de 
vorige twee cases gaf 
deze geen al te best 
toekomstbeeld van het 
adoptie-potentieel voor 
3G in Vlaanderen: nog 
geen 1% innovators, 
13.9% early adopters 
en slechts 16,2% early 
majority. 65% van de 
steekproef –waarbij de 
quota gerespecteerd 
werden- bleek 
nauwelijks of geen adoptiepotentieel voor UMTS te hebben. Nog meer dan in de vorige case-
studies rond UMTS, komt hier de ‘chasm’ tussen de ‘earlier adopters’ en de rest van 
(massa)markt tot uiting.  
 
 
5.2.7.  Breedband 2003 Telenet 

De ‘breedband 2003 Telenet’-case is zo’n beetje de vreemde eend in het rijtje van negen 
case-studies. Niet alleen omdat het een praktijk-gerelateerde case betreft, maar ook en vooral 
omdat het een ‘post-launch’ segmentation forecast betreft in functie van wat we eerder 
acquisitiesegmentatie noemden. Meer concreet betreft het een door Telenet gesponsord 
onderzoek waarbij zowel voor kabel als ADSL (de twee grote breedbandalternatieven op dat 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

3G 2003/4 0,6 13,9 16,2 45,2 21,1

theorie 2,5 13,5 34 34 16

innovators early adopters early majority late majority laggards

 



Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 

 
Deel 5: Case-studies 

21 

moment, van respectievelijk Telenet en Belgacom) een segmentation forecast werd gemaakt 
op basis van het verdere breedbandpotentieel op een moment dat breedband al op de 
markt was. Op het moment van het onderzoek (voorjaar 2003) bestond het 
breedbandaanbod van zowel Telenet (kabel) als Belgacom (ADSL) al een aantal jaren, 
kenden zij een gezamenlijke adoptie van zo’n 6 à 700000 aansluitingen, waarvan Belgacom 
een iets groter aandeel wegkaapte dan Telenet18. De motivatie voor het onderzoek van 
Telenet was dan ook te weten te komen hoeveel groeipotentieel er op dat moment nog was 
voor kabel en ADSL-breedband, wat de verschillen waren in de verschillende potentiële 
adoptersegmenten voor beide breedbandaanbiedingen, met welke argumenten het 
kabelpotentieel moet worden benaderd en met welke argumenten het ADSL-potentieel naar 
kabeladopters kunnen worden ‘omgeturnd’. In deel 6 geven we aan op welke manier het 
resultaat van deze acquisitiesegmentatie zich ook effectief in de marketingcampagnes 
vertaalde. 
 
Waar deze casestudy vooral in verschilt van de andere case-studies is het moment waarop de 
segmentation forecast werd uitgevoerd, nl. post-launch. Op het moment waarop deze 
segmentation forecast voor breedband werd gemaakt, bestond het product al enkele jaren 
en zat de breedband-diffusiecurve ergens voorbij de ‘early adopters’. De mensen die al tot 
adoptie van breedband waren overgegaan, vielen buiten de onderzoekspopulatie, en de 
segmentation forecast in innovators, early adopters, etc. werd op de rest van de populatie 
gemaakt die nog niet tot adoptie van breedband was overgegaan (cf. figuur). Het post-
launch karakter maakt ook dat een groot deel van de mensen al vertrouwd was met de 
technologie, waardoor de familiarisatie in dit onderzoek beperkt bleef tot een korte 
beschrijving door de interviewer, en de survey ook perfect telefonisch kon worden 
afgenomen. 

De PSAP-segmentatie voor kabel en 
ADSL-breedband werd gemaakt op 
basis van drie vragen, waarvan de 
eerste naar de algemene adoptie-
intentie voor breedbandinternet 
peilde. Na de evaluatie van 
verschillende kabel- en ADSL-
formules, features en toepassingen, 
werd voor de tweede en derde PSAP-

vraag een opsplitsing 
gemaakt tussen kabel 
en ADSL. Voor beiden 
werd een ideaal of 
meest aantrekkelijk, en 
vervolgens ook een 
suboptimaal 
breedbandaanbod 
geformuleerd. Dat 
resulteerde in de 
hiernaast staande 
segmentation forecast. 
Zowel voor kabel als 
voor ADSL bleek de 
diffusiecurve of het 
adoptiepotentieel zeer 
sterk de klassieke 
normaalcurve te 
                                                      
18 Het was ook de periode waarin Belgacom zijn breedbandaanbod prominent begon te positioneren aan de 
hand van de succesvolle Zorro- of maanraket-spotjes waarin vooral het ‘snelheids’-voordeel van breedband werd 
uitgespeeld. 
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benaderen. 2 à 3% innovators, zo’n 10% early adopters, voor early en late majority 
respectievelijk een goed kwart en 40% van de populatie en een kleine 20% laggards. Het valt 
daarbij ook op dat de curves voor kabel en ADSL quasi samenvallen. Wat echter niet 
betekent dat de potentiële adoptersegmenten voor kabel en ADSL ook telkens dezelfde 
mensen zijn. De 618 respondenten kregen zowel in de curve voor kabel als die voor ADSL elk 
hun plaats, maar ze zitten zeker niet altijd op dezelfde plaats voor beide technologieën. Een 
kruistabel van beide segmentation forecasts illustreert dat. Van de 16 innovators die voor 
kabelbreedband werden 
voorspeld, zijn er bijvoorbeeld 
slechts 3 innovators en zelfs  
geen enkele early adopter 
voor ADSL. Van de early 
majority voor kabel zijn slechts 
43 van de 171 mensen (25%) 
ook early majority voor ADSL. 
Ook binnen de andere 
adoptersegmenten stellen we vast op basis van de profielen vast dat de adoptersegmenten 
voor beide breedbandtechnologieën duidelijk verschillende mensen zijn.  
 
Onder meer omwille van ‘confidentiality’-redenen gebruiken we deze case in deel 5 enkel om 
de PSAP-segmentatie te valideren (construct en nomologisch). In het volgende deel baseren 
we ons ook kort op deze case om te illustreren in welke communicatiestrategische richtlijnen 
deze casestudy resulteerde.  
 

5.2.8.  eHUB 2004 Philips 

 
Het ‘eHUB 2004 Philips’-onderzoek is een contractonderzoek dat in samenwerking met 
Philips verliep, en dat ons voor het eerst de kans bood de PSAP-methode in een 
internationale context te testen19. Binnen het kader van dit onderzoek werd immers een 

                                                      
19 Waarmee we meteen ook de kans hadden na te gaan in hoeverre het potentieel voor eenzelfde technologie op 
eenzelfde moment kan verschillen van land tot land, of van cultuur tot cultuur. 

  Kabel 
  INN EA EM LM LAGG 

INN 3 1 5 7 1 
EA 0 12 18 20 11 
EM 3 28 43 49 40 
LM 9 12 74 129 29 

 
 

ADSL 

LAGG 1 10 31 49 33 
 TOT 16 63 171 254 114 

Wat?  Prior-to-launch segmentation forecast eHUB 
Populatie? USA & EU (subsamples F, D & UK) 
Steekproef: N: 1056 (610 EU + 446 US) 
Wanneer? 2004 (datacollectie mei 2004) 
In opdracht? Ja, Philips 
Hoe?   Persoonlijk face-to-face afgenomen survey  
Datacollectie: professioneel (Ipsos Vantis) 
 
Survey: 32 pag.: waarin de volgende ‘rubrieken’: (1) bezit & gebruik van 
media/technologie, (2) TV, (3) internet & PC (speciale aandacht voor verschillende vormen 
van digitale content), (4) interesse in vooraf gedefinieerde pakketten, (5) belang dat men 
aan hub-karakteristieken (10 pt-schalen) hecht, (6) familiarisatie, (7) PSAP, (8) conjuncte 
analyse, (9) imago & attitudemeting, (10) evaluatie 10 hubkarakteristieken per hub-
concept, (11) wtp, (12) evaluatie applicaties, (13) algemene en domeinspecifieke 
determinanten, (14) productspecifieke determinanten, (15) content, (16) sociodemo 
Familiarisatie: documentatie + persoonlijke begeleiding, DVD-intro + conjoint cards + 
tangible test 
 
Voor welke doelen werd dit onderzoek gebruikt: SEGM2, PSAP & BPM 
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‘prior-to-launch’ segmentation forecast voor twee markten gemaakt: een eerste voor de 
Amerikaanse markt (N: 446), en een tweede voor de Europese markt (N: 610) voor dewelke 
de steekproef evenredig was samengesteld uit Franse, Britse en Duitse respondenten. De 
technologie waarvoor de segmentation forecast gebeurde was de ‘eHUB’, een draadloos 
entertainment systeem dat de gebruiker moet toelaten om op het eender welke plaats en 
moment in het huis van zijn/haar entertainment en digitale content te kunnen genieten. 
Concreet werden voor dit onderzoek 16 features20 in rekening gebracht en 6 concepten: (1) 
een Entertainment & Gaming Center, (2) een Entertainment Center, (3) een PC Center, (4) 
een TV Center, (5) een Wireless Center, en een (6) Audio Center.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vragen waar Philips met dit onderzoek een antwoord op wilde krijgen, is of er überhaupt 
een potentieel voor deze technologie is, hoe groot die dan wel is, wat de voornaamste 
drijfveren en drempels voor eventuele adoptie van deze hub zijn en wat de verschillen tussen 
de Amerikaanse en de Europese markt zijn. Dit inzicht zou dan dienen om de 
introductiestrategie te ondersteunen: met welke concepten wordt naar welke markt gegaan? 
Hoe worden deze concepten gepositioneerd?, ... De voornaamste doelstelling waarvoor we 
ons op dit onderzoek baseren is dan ook de BPM-doelstelling (cf deel 6). Ondanks de 
beperkingen wegens vertrouwelijkheid, kunnen we deze casestudy tot op zekere hoogte ook 
voor de validering van de PSAP-methode (PSAP) en het testen van de 
determinantenassumpties (SEGM2) gebruiken.  
 
Net als de breedband-case heeft dit praktijk-gerelateerd onderzoek het voordeel de PSAP-
methode te kunnen testen waarvoor ze eigenlijk ontwikkeld is: nl. een waardevolle input 
aanreiken voor het opzetten van introductiestrategieën voor ICT-innovaties. Het heeft ook 
het voordeel dat het grotere budget een professionele dataverzameling en betere 
familiarisering toeliet. In verband met dit laatste werden de persoonlijke interviews (in 
tegenstelling tot de meeste andere cases) niet bij de respondent thuis afgenomen, maar in 
een speciaal daarvoor ingerichte ruimte: een gezellige ‘woonkamer’ waarin de respondent 
elk van de zes hub-concepten ‘fysisch’ kon uitproberen en evalueren. Verder kreeg iedere 
respondent ook een DVD-filmpje over de hub en het hub-gebruik te zien en kreeg hij/zij bij 
de bevraging ook een aantal ‘kaarten’ ter ondersteuning. Wat de nadelen betreft, konden 
ook voor dit praktijkgerelateerd onderzoek de quota niet gerespecteerd worden en waren 
we ook hier beperkt in de integratie van vragen en in het gebruik van de data.  
 
We wensen hierbij te benadrukken dat het adoptiepotentieel (en dus ook de segmentatie) 
voor het algemene hub-concept werd nagegaan, zonder daarbij een onderscheid te maken 
naar het concept dat de voorkeur genoot. Pas achteraf werd per segment duidelijk gemaakt 
                                                      
20 De variatie op deze 16 features haalden we reeds aan bij de bespreking van de methode ‘conjuncte analyse’ in 
het vorige hoofdstuk. Het betrof de volgende 16: 1. ‘connectivity’ (draadloos of niet), 2. ‘video streaming options’ 
(4 opties), 3. ‘Hard disc capacity’ (3 niveaus), 4. ‘Internet options’ (wel/niet), 5. ‘CD Ripping’ (3 snelheden), 6. CD 
Burning (Y/N), 7. ‘Type of Media Center’ (met of zonder speakers), 8. ‘ability to synchronize with MP3-player 
through USB’ (Y/N), 9. ‘memory card slot for digital picture or songs’ (Y/N), 10. ‘ability to upgrade hard disc’ (Y/N), 
11. HD Recording (Y/N), 12. ‘Moviebeam service’ (Y/N), 13. ‘Movie on demand services’ (4 prijsniveaus per film), 
14. ‘music services’ (3 prijsniveaus), 15. Play online games (Y/N), 16. Price (10 verschillende niveaus). 

  

 

1 2 3 

4 5 6 
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wat het potentieel van elk van de zes concepten was. De resulterende segmentation forecast 
maakt in ieder geval meteen duidelijk dat er wel degelijk verschillen zijn tussen de Europese 
en de Amerikaanse markt. De Amerikaanse markt blijkt immers een veel groter hub-
potentieel te vertonen dan de Europese. Tegenover de 4.1% en 18,5% Europese innovators 
en early adopters, staan bijvoorbeeld al 20.6% en 25.8% Amerikaanse innovators en early 
adopters.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

5.2.9.  Flat TV 2005 Philips 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook deze recentste ‘flat TV 2005’-studie behelst een internationale studie die in 
samenwerking met Philips liep en vooral tot doel had de nodige inzichten in 
adoptiepotentieel en input voor marketingcommunicatiestrategie aan te reiken. Het betreft 
een segmentation forecast-studie in vijf landen (USA, China, Frankrijk, Duitsland, Verenigd 
Koninkrijk) waarbij de forecast gemaakt wordt voor het globale nieuwe ‘platte televisie’-idee, 
maar waarbij –net zoals in de hub-studie- nog eens een onderscheid wordt gemaakt naar 
verschillende concepten. In het geval van deze TV-studie waren dat de volgende 
8 concepten: (1) Flat Plasma TV, (2) Flat LCD TV, (3) CRT Rear Projection TV, (4) DLP or LCD 

Wat?  Segmentation forecast flat TV-concepten 
Populatie? Internationaal: D, F, VK, USA, CHINA 
Steekproef: N: 1995 (D (n: 266); F (n: 262); VK (n: 259); USA (n: 602); China (n: 606)) 
Wanneer? 2005 (datacollectie maart-juni 2005) 
In opdracht? Ja, Philips 
Hoe?   Persoonlijk face-to-face afgenomen survey, CAPI 
Datacollectie: professioneel (Lieberman) 
 
Survey: 15 pag.: waarin de volgende ‘rubrieken’: (1) bezit & gebruik van 
media/technologie, (2) TV (zeer uitgebreid: types, plaats in huis, ...), (3) algemene en 
domeinspecifieke determinanten, (4) kennis, (5) familiarisatie, (6) PSAP, (7) evaluatie 
applicaties, (8) wtp, (9) internet & PC, (10) sociodemo, (11) belang tv-karakteristieken (5pt-
schalen), (12) beoordeling tv-karakteristieken voor de verschillende concepten 
Familiarisatie: documentatie + conjoint cards + DVD intro  
 
Voor welke doelen werd dit onderzoek gebruikt: PSAP & BPM 
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Rear Projection TV, (5) Widescreen format (16:9), (6) HDTV, (7) OLED, (8) CRT Superslim. Elk 
van deze technologieën bestaat al, maar is nog niet in iedere markt geïntroduceerd. Deze 
studie is dan ook moeilijk specifiek als een prior-to-launch of post-launch onderzoek te 
catalogeren. Wat wel duidelijk is, is dat deze studie een ‘segmentation forecast’ tot doel heeft. 
Ook in deze studie wordt duidelijk dat het adoptiepotentieel voor eenzelfde technologie op 
eenzelfde moment duidelijk verschillend kan zijn van land tot land of van cultuur tot cultuur. 
Binnen de Europese landen is er onderling weinig verschil in potentieel (maar wel in het 
potentieel van de concepten). In Europa is het potentieel ook een stuk minder dan in USA en 
China. Vooral in deze laatste markt heeft ‘flat TV’ het meeste potentieel. Met maar liefst 9.6% 
innovators, 26.9 % 
early adopters en 
48.4% early majority 
steekt China er met 
kop en schouders 
bovenuit. Naast het 
verschil in potentieel 
is er tussen de 
verschillende markten 
ook een duidelijk 
verschil in de 
geprefereerde 
concepten, drijfveren, 
etc. ... Bij de 
toelichting van de 
introductiestrategie 
(BPM) zullen we dit in 
het volgende deel 
(deel 6) concreet illustreren. Naast de BPM-doelstelling, gebruiken we deze case enkel voor 
het valideren van de PSAP-schaal.  
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5.3.  Validering PSAP-schaal (PSAP, doelstelling 5.B.) 

aliditeit: ‘meet ik wel wat ik denk of wens te meten?’. Dat is de vraag waar we in 
onderstaande paragrafen een antwoord op trachten te vinden. Wat we met de PSAP-

methode denken te meten is het productspecifieke adoptiepotentieel. Aangezien de PSAP-
methode ontwikkeld is als een methode om het hiaat aan een accurate ‘segmentation 
forecast’-methode op te vullen, gaan we op verschillende manieren na of de PSAP-methode 
effectief in een accurate en valide voorspelling van potentiële innovators, early adopters, etc. 
voor een specifieke ICT-innovatie resulteert. Daar een meetinstrument pas valide kan zijn 
wanneer het ook betrouwbaar is, dient hierbij ook de betrouwbaarheid van de methode 
worden nagegaan. Samen maken deze validering en betrouwbaarheidstoets de ‘PSAP’-
doelstelling of doelstelling 5.B. uit: de validering van het PSAP-‘segmentation forecast’-
instrument.  
 
Validiteit en betrouwbaarheid zijn de twee fundamenten voor wetenschappelijk 
verantwoord onderzoeken (De Pelsmacker, Van Kenhove, 1996: 31; Hair et al., 1999: 9). 
Validiteit is ‘the quality of a test doing what it is designed to do’ (Salkind, 2006: 113), of het 
concept dat gehanteerd wordt om een onderzoeksopzet te beschrijven dat meet wat het 
pretendeert te meten (den Boer et al., 1999: 295; Hair et al., 1998: 3; De Pelsmacker, Van 
Kenhove, 1996: 31). Met de validiteit van de PSAP-schaal gaat het met andere woorden om 
het testen van de mate waarin dit instrument effectief in een productspecifieke segmentatie 
van adoptersegmenten resulteert. Perfecte validiteit is echter een illusie (De Pelsmacker, Van 
Kenhove, 1996: 32; Salkind, 2006: 113). ‘Alles kan immers beter’, dus ook in het meest 
zorgvuldig uitgekiende meetinstrument zullen nog onzorgvuldigheden sluipen. Perfecte 
validiteit bestaat dus niet, maar het moet wel de ambitie zijn die zo goed mogelijk te 
benaderen. Validiteit wordt daarom ook het best op verschillende manieren nagegaan. Voor 
de PSAP-methode zullen we dat in de eerste instantie doen door de vergelijking met 
bestaande en reeds gevalideerde segmentatie- en forecastmethoden te maken. In zes van de 
negen cases kunnen we de resulterende PSAP-segmentatie bijvoorbeeld vergelijken met de 
DSI-segmentatie op basis van dezelfde data. Deze DSI-methode geldt tot op de dag van 
vandaag immers als één van de meest gebruikte, betrouwbare en valide 
innovativiteitsschalen (cf. supra). Deze vergelijking stelt ons in staat de construct validiteit van 
de PSAP-methode in zijn beide vormen na te gaan: zowel convergent als discriminant. Wat 
de convergente validiteit betreft, verwachten we in functie van de validering van de PSAP-
methode een significante correlatie tussen beide (PSAP en DSI), aangezien beide schalen op 
basis van iemands innovativiteit tot een adoptersegmentatie komen. Met betrekking tot de 
‘discriminante validiteit’ mag deze correlatie echter ook niet te hoog zijn, omdat de DSI-schaal 
zich op een domeinspecifieke innovativiteit baseert, en de PSAP-methode de innovativiteit op 
het productspecifieke niveau meet. Eerder gaven we reeds aan dat een domeinspecifieke 
innovativiteit volgens ons niet accuraat genoeg meer is voor productspecifieke 
voorspellingen in de hedendaagse ICT-omgeving, waardoor we van de productspecifieke 
PSAP-methode een accuratere segmentatie verwachten in functie van de concrete innovatie 
dan van de DSI-methode. Naast de convergente validiteit, hopen we op basis van de 
vergelijking PSAP-DSI dus ook tegelijk de discriminante validiteit van de PSAP-methode te 
kunnen aantonen. Dit laatste zullen we doen door na te gaan in welke mate de resulterende 
PSAP-segmenten duidelijker en logischer van elkaar verschillen (bv. op de interesse in 
applicaties voor het specifieke product, of op de wtp voor het specifieke product) dan die op 
basis van de DSI-methode (cf. infra). Naast de vergelijking met de DSI-methode, maken we in 
functie van de ‘construct validiteit’ ook de vergelijking met andere methodes zoals de 
‘Technology Readiness’-schaal, ‘expectancy*value’-methodes en benefit segmentaties.  
 
Met deze laatste en ook met het onderbouwen van de discriminante validiteit door aan te 
tonen dat de PSAP-segmentatie heterogener is dan die op basis van de DSI-schaal, zijn we bij 

V 
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een tweede niveau van validering aangekomen, nl. het niveau van de nomologische 
validiteit en de zgn. ‘face validity’. Naast de vergelijking met meetinstrumenten die eenzelfde 
construct (innovativiteit) meten, kan een meetinstument en de resulterende segmentatie ook 
gevalideerd worden op zijn logica. Van de innovators en early adopters is het bijvoorbeeld 
niet meer dan logisch dat we een grotere ‘willingness-to-pay’ mogen verwachten dan van de 
minder innovatieve segmenten. Zowel op basis van ‘gezond verstand’ als van theorie kan de 
kwaliteit van de PSAP-methode immers getoetst worden aan de hand van ‘logische 
hypothesen’ inzake het verschil tussen de segmenten op diverse criteria. 
 
Naast deze validering van wat we de ‘segmentatiecomponent’ van de PSAP-schaal als 
‘segmentation forecast’-methode zouden kunnen noemen, rest ons ook nog de validering 
van de ‘forecastcomponent’. Meer concreet, hebben we het dan over de predictieve validiteit 
van de methode. Naast een eerste ‘quasi’-predictieve validiteitstest (voor 2.5G/GPRS) in 
september 2003 op basis van de ‘3G 2002/3’-case, voerden we hiertoe twee toetsen in 
maart/april 2006. Aangezien zowel DTV als UMTS pas in de tweede helft van 2005 
gecommercialiseerd werden in de door ons onderzochte markt (Vlaanderen) waren we pas 
in 2006 in staat een eerste echte (maar nog steeds beperkte) test van de predictieve validiteit 
uit te voeren.  
 
Met het nagaan van deze construct-, nomologische en predictieve validiteit hopen we 
voldoende bewijs te kunnen verzamelen om de kwaliteit van de PSAP-methode te 
onderbouwen. Maar zoals we eerder reeds aangaven kan een meetinstrument pas valide zijn 
wanneer het ook betrouwbaar is. Betrouwbaarheid is met andere woorden een 
noodzakelijke (maar geen voldoende) voorwaarde voor validiteit. Met deze betrouwbaarheid 
hebben we het over de accuraatheid en precisie van een meetprocedure of meetinstrument; 
en de mate waarin een meting vrij is van toevalsmatige en niet-toevalsmatige fouten (De 
Pelsmacker, Van Kenhove, 1996: 33). Vooraleer de validiteit van de PSAP-methode te testen, 
gaan we daarom eerst de betrouwbaarheid van de methode na.  
 

5.3.1.  Cumulatieve betrouwbaarheid 

ij de beschrijving van de PSAP-methode gingen we in op de ‘cumulatieve logica’ achter 
de methode, en haalden we daarbij ook de hoge graad van analogie aan met cumulatief 

hiërarchische schalen als de Guttman- en de Mokkenschaal. Deze maakt dat de 
veronderstelde cumulatieve hiërarchie in de PSAP-schaal ook kan worden getest zoals dat bij 
deze Guttman- en Mokken-schaal gebeurt. In eerste instantie kan dat via de ‘Coëfficiënt of 
Reproducibility’; in tweede instantie via ‘Mokken-analysis for cumulative scales’ (Mokken Scale 
analysis for Polytomous Items (MSP), via MSPwin version 5, ProGamma, Groningen) 
(Molenaar, Sijstma, 2000). In beide gevallen wordt de betrouwbaarheid op basis van het 
aantal inconsistente antwoordpatronen bepaald.  
 
De eerste maat die ons een inzicht verschaft in de afwijkingen op een 
ideaal hiërarchisch antwoordpatroon is de ‘Coëfficiënt of Reproducibility’ 
(CR) (den Boer, 1999: 55). Daarbij staat ∑e  voor het totaal aantal 

inconsistente antwoordpatronen en (n x r) voor het totaal aantal 
responses (aantal cases x aantal items). Vanaf een score van 0.90 wordt van een acceptabele 
betrouwbaarheid van de hiërarchische schaal gesproken (den Boer, 1999: 56). Aangezien 
we voor de PSAP-schaal van een cumulatieve structuur uitgaan, leent deze CR zich ook voor 
het nagaan van de betrouwbaarheid van deze schaal. Het aantal positieve antwoorden of de 
algemene adoptie-intentie wordt bij de eerste vraag hoger verwacht dan bij de tweede 
vraag, net zoals dat bij deze tweede vraag hoger verwacht wordt dan bij de derde vraag. En 
een positieve adoptie-intentie bij de eerste vraag hoeft niet noodzakelijk ook een adoptie-
intentie op de tweede en derde vraag te impliceren, maar omgekeerd moet een positieve 
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adoptie-intentie op de derde vraag met een minstens even positieve adoptie-intentie op de 
tweede en eerste PSAP-vraag gepaard gaan. Niet alle mogelijke combinaties van 
antwoorden op de PSAP-vragen zijn dus even logisch en betrouwbaar. Vandaar dat 
bepaalde combinaties in de heuristiek in een code ‘0’ resulteerden (bv. een uitgesproken 
intentie op de suboptimale PSAP3 en lagere intentie voor de optimale PSAP2). Deze stond 
dan voor een inconsistent en onbetrouwbaar antwoordpatroon21.  
 
Op basis van dit aantal inconsistente antwoordpatronen, de steekproefgrootte en het aantal 
cumulatieve vragen waren we dan ook in staat voor elk van de negen cases de ‘coëfficiënt of 
Reproducibility’ (R) te berekenen. We wensen hier echter wel bij te benadrukken dat R 
telkens voor de basisvorm (3 vragen) van de methode berekend werd. De 
cumulativiteitsveronderstelling wordt immers enkel duidelijk voor PSAP1, PSAP2 en PSAP3 
verondersteld en in de heuristiek zijn ook enkel alle combinaties van deze drie vragen 
opgenomen. Voor de stap naar PSAP4 is de cumulativiteit minder duidelijk, en in de 
heuristiek wordt PSAP4 ook enkel voor een verdere afkalving van bepaalde delen van de 
data gebruikt  
 

 
BBD 2003 

Telenet 
eHUB 2004 

Philips 
Flat TV 2005 Philips 

 

DTV 
2000/1 

DTV 
2003/4 

iDTV 
2004 

Telenet 

3G 
2001/2 

3G 
2002/3 
PXMUS 

3G 
20003/4 

Kabel ADSL US EU UK D F US CH 

∑e 2 40 1 26 59 37 7 9 46 31 25 7 14 33 3 

n 621 1209 1005 1006 836 1223 618 446 610 259 266 262 602 606 

r 3 

R 0.999 0.989 0.999 0.991 0.976 0.989 0.996 0.995 0.965 0.983 .965 .991 .982 .981 .998 

 
Daar de breedband- en eHUB-cases telkens in twee sub-cases en de FlatTV-case zelfs in 5 
subcases uiteenvielen, berekenden we in totaal 15 coëfficiënten van Reproducibility of 15 R’s. 
Deze lag telkens tussen 0.965 en 0.999, wat ons tot een duidelijke cumulatieve 
betrouwbaarheid van de PSAP-schaal doet besluiten.  
 
Ook de tweede methode voor het berekenen van cumulatieve betrouwbaarheid -Mokken-
analysis for cumulative scales’- brengt ons tot eenzelfde conclusie. In vergelijking met de 
analyse voor Guttmanschalen houdt deze Mokkenanalyse beter rekening met ‘toevallige 
fouten’. Mokken houdt er immers rekening mee dat de ‘nulcellen’ op basis van toeval toch 
gevuld kunnen zijn (den Boer et al., 1999: 57). De homogeniteit van schaalitems wordt bij 
deze Mokkenanalyse door de maat H weergegeven. Deze wordt berekend als 1- de ratio van 

de feitelijke waarde en de verwachte waarde voor de nulcellen (

∑

∑
−

ij

ij

e

f

1 ) (den Boer et al., 

1999: 59). Hoe groter deze H-parameter, hoe groter de homogeniteit, of de 
betrouwbaarheid van de schaal. Vanaf een H-waarde groter of gelijk aan .50 hebben den 
Boer et al. (1999: 60) het over een sterke schaal22. De afzonderlijke H-scores per item laten 
toe na te gaan in welke mate elk item apart goed bij de schaal past. In elk van de gevoerde 
case-studies bevestigde deze Mokken-analyse de veronderstelde hiërarchie in de items, en 

                                                      
21 In de ‘segmentation forecasts’ die we voor elke case meegaven, besteedden we geen aandacht aan de grootte-
orde van het aantal inconsistente antwoordpatronen in elke case. Onrechtstreeks valt deze wel af te leiden uit de 
grootte van de vijf adoptersegmenten. In de ‘DTV 2003/4’-case bijvoorbeeld hadden we respectievelijk 2.3% 
innovators, 24.5% early adopters, 38.8% early majority, 16.9% late majority en 14.2% laggards. Samen geeft dat 
geen 100%, maar slechts 96.7%. De ontbrekende proportie zijn dan de 3.3% (n: 40) inconsistente 
antwoordpatronen in deze studie. 
22 Tussen 0.40 en 0.49 een redelijke schaal, tussen 0.30 en 0.39 een zwakke schaal. H-waarden onder .30 wijzen 
op een totaal niet betrouwbare of niet-homogene schaal (den Boer et al., 1999: 60). 
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zien we in onderstaande tabel weergegeven dat de H-waarde zowel algemeen als voor de 
aparte schaalitems telkens de vereiste .50-grens duidelijk overschrijdt.  
 

 
BBD 2003 

Telenet 

eHUB 
2004 

Philips 
Flat TV 2005 Philips 

 
DTV 

2000/1 
DTV 

2003/4 

iDTV 
2004 

Telenet 

3G 
2001/2 

3G 
2002/3 
PXMUS 

3G 
20003/4 

Kabel ADSL US EU UK D F US CH 

HALG .73 .77 .77 .77 .67 .73 .68 .62 .70 .66 .71 .63 .65 .73 .69 

HPSAP1 .80 .71 .75 .82 .66 .65 .76 .76 .69 .65 .68 .61 .65 .79 .67 

HPSAP2 .72 .81 .81 .77 .70 .80 .69 .66 .73 .71 .70 .72 .69 .73 .80 

HPSAP3 .67 .77 .76 .72 .66 .74 .71 .63 .38 .64 .64 .69 .65 .67 .72 

 
 

Conclusie 
 
Als een eerste stap in de validering van de PSAP-methode, kunnen we alvast positief 
antwoorden op de vraag naar de betrouwbaarheid van de methode. De PSAP-methode is 
immers als een cumulatief hiërarchische afkalvingsmethode voor ‘intention surveys’ 
opgebouwd, en zowel de Coëfficiënt of Reproducibility als Mokken-analyse bevestigen de 
betrouwbaarheid van deze hiërarchie in elk van de negen cases. De CR varieerde tussen 
0.965 en 0.999. Mokken’s H tussen .62 en .77. Scores die telkens boven de respectievelijke 
drempels van 0.9 en 0.5 liggen, en ons toelaten te concluderen dat de PSAP-methode een 
betrouwbare intentie-gebaseerde afkalvingsheuristiek voor segmentation forecasting is. 
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5.3.2.  Construct Validiteit  

ij het onderscheiden van verschillende types van validiteit heeft Salkind (2006: 116) het 
met ‘construct validiteit’ over het type validiteit dat zich tot doel stelt te onderzoeken 

‘whether test performance reflects an underlying construct or set of related variables’. Met 
deze construct validiteit gaan we na of een meetinstrument effectief dat ‘construct’ meet wat 
het zou moeten meten. Het onderliggende construct dat de PSAP-schaal beoogt te meten is 
wat we de ‘productspecifieke innovativiteit’ noemden. Voor het meten van de construct 
validiteit van de PSAP-methode gaan we in twee stappen te werk. (1) In eerste instantie gaan 
we na of de schaal op een valide manier het construct innovativiteit23 meet. We doen dat 
door de PSAP-metingen te vergelijken met de metingen op basis van een methode die tot op 
heden als één van de meest gebruikte, valide en betrouwbare innovativiteitsschalen geldt: de 
DSI-schaal van Goldsmith en Hofacker (cf. supra). (2) In tweede instantie gaan we dan het 
niveau na waarop de PSAP-methode innovativiteit meet. Van de PSAP-methode verwachten 
we immers een innovativiteitsmeting op het productspecifieke niveau, en dus 
productspecifieker dan de (domeinspecifieke) DSI-schaal. ‘Waarom in twee stappen deze 
validiteit nagaan? Omdat innovativiteit - zoals we eerder te kennen gaven - tot op de dag van 
vandaag nog al te veel als een domeinspecifiek gegeven wordt beschouwd en ook als 
dusdanig gemeten wordt. Al te veel blijft men van de assumptie uitgaan dat innovativiteit 
voor een bepaald domein ook innovativiteit voor ieder product binnen dat domein 
impliceert. In onze zoektocht naar segmentatie- en forecastmethoden vonden we dan ook 
geen valide en betrouwbare methode voor prior-to-launch meting van productspecifieke 
innovativiteit, die ons toelaat de construct validiteit van de PSAP-methode in ‘één stap’ te 
valideren. 
 
Met de vergelijking PSAP x DSI meten we de construct validiteit van de PSAP-methode, en 
meer specifiek de concurrente of convergente validiteit. Dat is één van de twee vormen 
waarin construct validiteit uiteen valt. Doorgaans wordt bij construct validiteit een 
onderscheid gemaakt tussen discriminante (divergente) en convergente validiteit (Kampen et 
al., 2002: 8; De Pelsmacker, Van Kenhove, 1996: 33), maar worden beide vormen –net zoals 
we dat hier voor de PSAP-schaal doen- wel vaak samen onderzocht 
(http://www.decisionsciences.org/DecisionLine/Vol28/28_1/research.htm). Convergente 
validiteit slaat dan op de overeenkomst met items of meetinstrumenten die geacht worden 
hetzelfde (construct) te meten (Salkind, 2006: 116; De Pelsmacker, Van Kenhove, 1996: 33; 
Kampen et al., 2002: 8; Hair et al., 1998: 118) of de mate waarin ‘different indicators refer to 
the same conceptual construct’ (Agarwal, Prasad, 1998: 210). Omdat er echter niet altijd een 
meetinstrument voorhanden is dat hetzelfde construct of verschijnsel meet, wordt onder de 
paraplu van de ‘construct validiteit’ ook divergente of discriminante validiteit als alternatief 
aangehaald (den Boer et al., 1999: 296). Deze meet dan de mate waarin het meetinstrument 
zich onderscheidt van items of meetinstrumenten die geacht worden verschillende 
constructen te meten (Kampen et al., 2002: 8). Met instrumenten die hetzelfde begrip meten 
worden dan logischerwijs hoge correlaties verwacht (convergente validiteit), tegenover lage 
correlaties met meetinstrumenten die andere begrippen meten (discriminante validiteit).  
 
In het geval van deze PSAP-methode bevinden we ons in de situatie waarin we de twee 
vormen van construct validiteit bij wijze van spreken tegelijkertijd wensen na te gaan. 
Aangezien we niet in staat zijn de vergelijking met een productspecifieke 
innovativiteitsschaal te maken (cf. supra), gaan we de convergente/concurrente validiteit na 
door de vergelijking met de DSI-schaal te maken. Beide schalen meten wel eenzelfde 
construct ‘innovativiteit’, maar op een verschillend niveau, nl. productspecifiek vs. 
domeinspecifiek. Niettegenstaande velen er nog steeds van uit gaan dat domeinspecifieke 
innovativiteit voor het domein ICT ook innovativiteit voor iedere innovatie in dat domein 
impliceert, doen wij dat niet. Domeinspecifieke innovators zullen bijvoorbeeld niet altijd even 
innovatief zijn voor DTV en UMTS. Het kan goed zijn dat een domeinspecifieke innovator wel 
                                                      
23 In termen van de mate waarin men sneller of minder snel dan anderen geneigd is tot adoptie over te gaan. 
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degelijk innovator is voor DTV, maar slechts tot de early majority behoort voor UMTS. 
Omgekeerd kan het ook zijn dat iemand die voor het ganse ICT-domein matig innovatief is 
(early adopter/early majority), precies voor één innovatie (bv. breedband) een duidelijke 
innovator is. Tot op zekere hoogte is het met andere woorden niet meer dan logisch dat er 
een samenhang of correlatie is tussen domein- en productspecifieke innovativiteit, maar deze 
mag van de andere kant ook niet te hoog of te perfect zijn. Van de productspecifieke schaal 
verwachten we dat die enkel de innovators voor het specifieke product detecteert. Daar 
zullen uiteraard ook een groot deel innovators voor het ganse domein bij zitten, maar ook 
mensen die voor het domein niet zo innovatief zijn maar wel voor dat ene product. Vertaald 
naar onze twee vormen van construct validiteit, moet er dus in eerste instantie een duidelijke 
samenhang of concurrente validiteit zijn tussen PSAP en DSI, maar deze mag van de andere 
kant ook weer niet te hoog zijn omdat beide schalen innovativiteit op een ander niveau 
meten (discriminante validiteit). Vandaar dat we met de vergelijking PSAP vs DSI in zekere zin 
tegelijkertijd de concurrente en de discriminante validiteit nagaan. Concreet veronderstellen 
we een matige, negatieve correlatie. Negatief omdat een hoge innovativiteit bij de DSI-schaal 
door de hogere scores wordt weerspiegeld24, en bij de PSAP-schaal door de lagere scores 
(innovators: ‘1’, early adopters, ‘2’, ... , laggards: ‘5’). 
 
 
Hypothese 1: Significant, maar matige25 negatieve correlatie tussen DSI en PSAP. 
 
We gaan er dus van uit dat de correlatie tussen DSI en PSAP niet perfect mag zijn, omdat we 
van de PSAP-schaal verwachten dat die een construct meet dat specifieker is dan de 
domeinspecifieke innovativiteit. Met een significante, maar matige correlatie is misschien wel 
aangetoond dat DSI en PSAP niet helemaal hetzelfde meten, maar daarmee is nog niet 
aangetoond dat de PSAP-methode productspecifieker is. Om dat te doen verwijzen we 
opnieuw naar het basiscriterium voor een goede segmentatie dat stelt dat een goede 
segmentatie een opdeling in intern homogene en extern zo heterogeen mogelijke 
segmenten moet ambiëren. Om een betere productspecifieke segmentatie te zijn, moet de 
PSAP-methode met andere woorden in een segmentatie resulteren die extern heterogener is 
(op productspecifieke variabelen) dan de DSI-methode. Aangezien we in elk van de case-
studies ook een luik hebben dat voor het specifieke product naar de interesse in verschillende 
productspecifieke applicaties peilt, laat dit ons toe het verschil in productspecifieke 
heterogeniteit tussen de PSAP- en de DSI-segmentatie te meten. Tussen de 
adoptersegmenten op basis van de PSAP-schaal verwachten we dan een duidelijker of 
heterogener onderling onderscheid, dan tussen de adoptersegmenten op basis van de DSI-
schaal. 
 
Hypothese 2: Op basis van een vergelijking van de interesses in applicaties resulteert de 
  PSAP-methode in een extern heterogener segmentatie dan de DSI-methode. 
  
Naast de vergelijking met de DSI-methode, hopen we de construct validiteit verder ook met 
vergelijkingen met andere methodes te kunnen onderbouwen. Op basis van de ‘3G 2001/2’-
case maken we bijvoorbeeld de vergelijking met de ‘Technology Readiness-schaal’ van 
Parasuraman en Colby (Rockresearch Group). Eerder lichtten we deze Technology Readiness 
(TR) reeds toe als een synoniem voor innovativiteit, en gingen we ook in op de TR-schaal. De 
vergelijking tussen beide methodes maken we tussen de PSAP-segmentatie (5 categorieën) 
en de TR-score (0-10). Daar een hoge innovativiteit bij de TR-schaal door de hogere scores 
wordt weergegeven, en de hogere innovativiteit bij de PSAP-schaal de lagere codes 
                                                      
24 Na uniformisering of ‘gelijkschaling’ van de items uiteraard. 
25 Met een matige correlatie bedoelen we een correlatie tussen .20 en .60. Lager dan .20 gaan we uit van een te 
zwak verband dat te laag is om de concurrente validiteit te bevestigen. Een correlatie hoger dan .60 daarentegen 
is dan weer te sterk om nog tot een duidelijk verschil in beide constructen te kunnen concluderen. Verwijzend 
naar de correlatie-waardering van Guilford (1965) hebben den Boer et al. (1999: 245) het onder meer over een 
matige correlatie wanneer die zich tussen .40 en .70 situeert, en spreken zij tussen .20 en .40 nog steeds van een 
aanwezig, maar zwak verband. 
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(innovators (1), early adopters (2), ...) impliceert, verwachten we ook bij de vergelijking met 
de TR-schaal een significant negatieve correlatie. 
 
 
Hypothese 3: Significant negatieve correlatie tussen PSAP en Technology Readiness. 
 
Verder leggen we de resulterende PSAP-segmentatie ‘ter validering’ ook naast de resultaten 
van ‘expectancy*value modellering’ en ‘benefit segmentatie’; 2 methodes waarvan we in de 
vorige hoofdstukken leerden dat het voorname prior-to-launch inzetbare methodes zijn in 
functie van segmentation forecasting. In tegenstelling tot de vorige twee ‘criteria’ die we 
voor het testen van deze construct en/of concurrente validiteit gebruikten, is 
‘expectancy*value’-modellering geen domeinspecifieke methode, maar een duidelijk 
productspecifieke methode26. Bij deze ‘expectancy*value modellering’ wordt iemands 
productspecifieke innovativiteit of de snelheid waarmee iemand geneigd is tot adoptie over 
te gaan, immers voorspeld op basis van een combinatie van de beoordeling van applicaties, 
features of kenmerken van het product, met de waarde die men aan elk van die aspecten 
hecht. Het resultaat van dergelijke modellering is een totaalscore, waarbij een hogere score 
een hogere productspecifieke innovativiteit aangeeft. Ook hier verwachten we een 
negatieve correlatie en een duidelijk verschil (onderlinge heterogeniteit) tussen segmenten.  
 
 
Hypothese 4a: Significant negatieve correlatie tussen PSAP en expectancy*value modellering. 
Hypothese 4b: Onderling significant verschillende expectancy*value-scores tussen de 
 verschillende adoptersegmenten. 
 
Benefitsegmentatie tenslotte, wordt tot op de dag van vandaag veelvuldig gebruikt voor 
prior-to-launch inschattingen van adoptiepotentieel van (ICT-)innovaties. Het is geen 
methode die iemands innovativiteit op een directe manier meet, en als segmentatiemethode 
ook geen methode die in adoptersegmenten resulteert. Op basis van een productspecifieke 
evaluatie van benefits en interesses in applicaties, resulteert benefitsegmentatie in een 
opdeling waarbinnen segmenten zullen te detecteren vallen waarvoor de technologie veel 
benefits hebben, maar ook segmenten waarvoor de technologie nauwelijks benefits 
impliceert. Op basis van de kruising van beide segmentaties (PSAP en benefit) lijkt het dan 
ook evident een logische samenhang te mogen verwachten. Van de productspecifieke 
innovators en early adopters verwachten we immers dat dat segmenten zijn voor wie de 
technologie de meeste benefits heeft. Omgekeerd verwachten we dan ook een nauwere 
samenhang tussen de laggards en de benefitsegmenten waarvoor de innovatie nauwelijks of 
geen benefits inhoudt.  
 
 
Hypothese 5: Logische samenhang tussen benefitsegmentatie en PSAP-segmentatie 
 
Met deze kruising van PSAP- en benefitsegmentatie zitten we –net als met de tweede 
hypothese- eigenlijk al op meer op het terrein van de ‘face validity’. Beide hypothesen 
behelzen immers meer een validering op basis van de logica, dan op basis van een 
vergelijking van eenzelfde construct. Toch behandelen we ze liever in één adem met de 
hypothesen 1, 3 en 4 die de echte construct validiteit omvatten; omdat hypothese 2 en 5 
nodig zijn om het productspecifieke karakter van de PSAP-methode aan te tonen.  

                                                      
26 Deze validiteitstest is dan ook een bijkomende valideringstest voor het productspecifieke karakter van de PSAP-
methode. 
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A.  PSAP vs. DSI 

oor de onderbouwing van de construct validiteit van de PSAP-methode is de DSI-schaal 
zeker een geschikte methode. Recent onderzoek (Roehrich, 2004; Oxley, Nancorrow, 

2003; Goldsmith, Foxall, 2003) wees deze methode immers nog aan als één van de meest 
betrouwbare innovativiteitsschalen. Deze DSI-schaal bestaat uit een zestal Likert-statements 
(cf. supra deel 4B), die we voor zes27 van de negen cases in de survey konden integreren (als 
domein werd telkens ‘ICT’ gebruikt). 
 
De bedoeling van de DSI-schaal is in een totale DSI-score of onderliggend construct te 
resulteren dat iemands domeinspecifieke innovativiteit weergeeft. Niettegenstaande de 
betrouwbaarheid van de schaal reeds in diverse studies werd aangetoond (cf. supra), leek 
het ons toch verstandig de interne consistentie of betrouwbaarheid van deze schaal nog 
eens na te gaan vooraleer deze algemene DSI-scores of latente constructen te berekenen, en 
de DSI-schaal als ‘valideringscriterium’ te gebruiken. De berekening van deze interne 
consistentie deden we telkens aan de hand van Cronbach’s Alpha. Hiertoe werden de zes 
items (waar nodig) omgeschaald zodat alle items eenzelfde richting kenden, en hoge scores 
telkens ook een hoge innovativiteit impliceerden. Dat maakt dat de interne consistentie-toets 
en de validering op de volgende zes items gebeurde: 
 
1. (DSI 1) In het algemeen, ben ik bij de eersten in mijn vriendenkring om nieuwe ICT aan 

te schaffen wanneer die op de markt komen. 
2. (DSI 2) Wanneer ik hoor dat er nieuwe ICT in de handel beschikbaar zijn, ben ik 

geïnteresseerd om die aan te schaffen. 
3. (DSI 3) In vergelijking met mijn vrienden bezit ik veel ICT. 
4. (DSI 4) In het algemeen ben ik bij de eersten in mijn vriendenkring om de nieuwe 

merken en types te kennen van de nieuwste ICT. 
5. (DSI 5) Ik zou zeker nieuwe ICT kopen zonder ze geprobeerd te hebben. 
6. (DSI 6) Ik hou er van ICT te kopen vóór de anderen. 
 
Onderstaande tabel geeft per case de algemene Alpha-waarde weer in de eerste rij; en 
respectievelijk de ‘Cronbach’s Alpha if item deleted’ (A) en ‘Corrected Item-total correlation’ 
(B) voor elk item apart.  
 

 
DTV 

2000/1 
DTV 

2003/4 
3G 2001/2 3G 2002/3 

Proximus 
3G 2003/4 

Breedband 
2003  

Telenet 
Kabel 

Alpha 0.794 0.653 0.773 0.764 .659 .662 
 
 A B  A B  A B  A B  A B  A B  
DSI1 .728 .689  .586 .457  .707 .644  .673 .699  .585 .483  .547 .600  
DSI2 .742 .631  .641 .290  .708 .634  .678 .706  .645 .302  .641 .331  
DSI3 .748 .607  .585 .450  .724 .578  .704 .596  .582 .480  .572 .522  
DSI4 .747 .607  .550 .534  .720 .588  .690 .644  .561 .532  .567 .523  
DSI5 .836 .190  .642 .298  .822 .151  .863 -.06  .659 .271  .762 -.03  
DSI6 .754 .587  .647 .285  .732 .552  .708 .601  .655 .285  .577 .524  

 
Met alpha-scores tussen 0.653 en 0.794 kunnen we de DSI-schaal in elk van de zes cases als 
een intern consistente en betrouwbare methode beschouwen. Van zodra alpha tussen 0.65 
en 0.90 ligt, mogen we immers van een homogene en betrouwbare schaal spreken (den 
Boer et al., 1999: 62). Ook als ‘criterium’ voor de validering van de PSAP-schaal mag de DSI-
schaal dus als betrouwbaar worden beschouwd. Toch doet deze betrouwbaarheidstest bij 
                                                      
27 In de cases ‘DTV 2000/1’, ‘3G 2001/2’ en ‘Breedband 2003 Telenet’ werd de DSI-schaal als apart surveyblok 
meegenomen, in de andere drie studies (‘DTV 2003/4’, , ‘3G 2002/3’, ‘3G 2003/4’) waren de DSI-items in de 
determinantenblokken geïntegreerd. 

V 
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ons het vermoeden ontstaan dat de interne consistentie van de schaal nog kan worden 
verbeterd. De ‘Alpha if item deleted’ (A) en de ‘Item-total correlations’ (B) leren ons immers 
dat er consistent problemen opduiken met het vijfde DSI-item. In vier van de zes cases (‘DTV 
2000/1’, ‘3G 2001/2’, ‘3G 2002/3’, ‘Breedband 2003’) zien we dat de interne consistentie van 
de schaal duidelijk verhoogt wanneer het vijfde item uit de schaal wordt weggelaten. In de 
‘3G 2003/4’ case zorgt de verwijdering van dat item wel niet voor een verhoging van de 
betrouwbaarheid, maar ook niet voor een verlaging (alpha blijft .659). Het 
spaarzaamheidsprincipe in acht nemend, impliceert de verwijdering van DSI5 dus ook in 
deze case een verbetering. In de ‘DTV 2003/4’-case geeft de verwijdering van DSI5 wel niet 
onmiddellijk een verbetering van de interne consistentie aan, maar ligt de ‘item-total-
correlation’ –zoals dat ook in elk van de vijf andere studies het geval is- onder de 0.30. Ook 
op basis van de onderlinge samenhang tussen de zes items, vermoeden we dat de 
betrouwbaarheid van de DSI-schaal nog beter zou zijn zonder het vijfde item ‘Ik zou zeker 
nieuwe ICT kopen zonder ze geprobeerd te hebben’, dat een operationalisering van de 
‘trialability’-determinant is.  
 
Los van de vaststelling dat het 
vijfde item wellicht beter uit de 
schaal wordt weggelaten, 
baseerden we ons voor de 
validering van de PSAP-schaal 
toch op de volledige DSI-
schaal. Zo wordt de schaal 
immers nog steeds in de 
literatuur voorgesteld, en ook 
als geheel van zes items 
vonden we telkens een 
voldoende hoge interne 
consistentie of 
betrouwbaarheid. Voor het 
testen van de eerste 
hypothese, of het testen van 
de concurrente construct 
validiteit van de PSAP-schaal 
werd in elk van de zes cases 
een meetmodel opgesteld 
waarbij de correlatie tussen de 
latente DSI-variabele en de 
manifeste PSAP-variabele werd 
nagegaan. Deze laatste was telkens ordinaal (5 categorieën), waarbij hoge scores voor een 
lagere innovativiteit staan (‘1’: innovators, ‘5’: laggards). De DSI-variabele is het 
veronderstelde onderliggende construct onder de zes DSI-items. Als input voor deze latente 
variabele werden de zes DSI-items telkens in die vorm gebruikt zodat een hoge score een 
hoge innovativiteit impliceert (‘1’: helemaal niet akkoord, tot ‘5’: helemaal akkoord voor de 
zes items zoals we ze hierboven weergaven). Gezien de verschillende betekenis van de hoge 
scores op ‘PSAP’ en ‘DSI’, gaan we logischerwijs van een significant negatieve correlatie 
tussen beide uit. Omdat de twee innovativiteits-metingen op een verschillend niveau 
gebeurden (domein vs. productspecifiek), specifieerden we deze hypothese nog tot de 
veronderstelling van een matig negatieve correlatie. Met matig doelen we op een correlatie 
tussen .20 en .60. Voor het testen van deze hypothese focussen we ons in dit meetmodel in 
eerste instantie op de covariantie (of gestandaardiseerd de correlatie) tussen DSI en PSAP. In 
tweede instantie laat dit meetmodel ook toe een bevestiging te zoeken voor ons vermoeden 
dat de DSI-schaal verbeterd kan worden door een eliminatie van het vijfde item.  
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Onderstaande tabel vat de voornaamste parameters samen van de toepassing van dit 
meetmodel in de verschillende cases. De bovenste zes rijen geven de gestandaardiseerde 
regressiegewichten weer voor de DSI-items. Enkel voor het vijfde (problematische?) item 
gaven we daarbij ook de standaardafwijkingen en de critical ratio’s weer. Zoals we ook uit de 
Cronbach’s alpha konden afleiden zijn de regressiegewichten van de andere vijf items in elke 
case steeds significant (CR zelfs bijna steeds boven de 10, de laagste CR’s nog steeds rond de 
8). De onderste rij geef de correlaties weer tussen PSAP en DSI, hun standaardafwijking, 
critical ratio en significantie. In functie van hypothese 1 is het dan ook vooral deze laatste rij 
die onze interesse wegdraagt. In elk van de zes cases stellen we in eerste instantie een 
negatieve correlatie vast tussen beide innovativiteitsconstructen. Met een critical ratio die 
telkens ver boven de absolute waarde 2 ligt, en een significantieniveau p<0.001, in elk van de 
cases telkens ook een duidelijk significant negatieve correlatie. Wat de grootte-orde van de 
correlatie betreft varieert die tussen -.543 en -.321: in elk van de cases is dus ook sprake van 
een matige correlatie, waardoor we de eerste hypothese kunnen aanvaarden. Tussen DSI en 
PSAP is duidelijk sprake van een significant, maar matige negatieve correlatie. Deze geeft aan 
dat de PSAP-schaal tot op zekere hoogte eenzelfde innovativiteitsconstruct meet als de DSI-
schaal, maar dat er nog steeds een verschil bestaat tussen beide metingen. Of dat verschil 
ook een hogere productspecificiteit voor de PSAP-schaal impliceert, moet verder onderzoek 
uitwijzen.  
 
 DTV 

2000/1 
DTV 

2003/4 
3G 

2001/2 

3G 
2002/3 

Proximus 

3G 
2003/4 

BBD 2003 
Telenet 
Kabel 

BBD 2003 
Telenet 
ADSL 

Standardized Regression Weights 
DSI 1  .820  .625 .843 .834 .656 .747 .757 

DSI 2 .771 .372 .823 .847 .412 .443 .459 
DSI 3 .647 .605 .562 .640 .612 .649 .641 

DSI 4 .648 .736 .573 .746 .715 .684 .674 

DSI 5 
.187 

SE 0.05 
  CR 4.346 

.313 
SE 0.064 
CR 8.971 

.099 
SE 0.04 

  CR 2.918 

-.080 
SE 0.043 
CR 2.175 

.286 
SE 0.059 
CR 8.341 

.021 
SE 0.068 
CR 0.458 

.031 
SE 0.067 
CR 0.697 

DSI 6 .679 .283 .634 .673 .301 .636 .633 

Correlations 

PSAP-DSI 

-.357 
 

SE 0.040 
CR 7.639 
P: *** 

-.420 
 
SE 0.027 
CR 10.495 
P:*** 

-.411 
 
SE 0.034 
CR -10.971 
P: *** 

-.321 
 
SE 0.039 
CR 8.118 
P: *** 

-.376 
 
SE 0.028 
CR 9.943 
P: *** 

-.533 
 
SE 0.035 
CR 9.935 
P: *** 

-.543 
 
SE 0.035 
CR 10.128 
P: *** 

 
Wat de toegevoegde hypothese in verband met de waarde van het vijfde DSI-item betreft, 
komen we op basis van dit meetmodel slechts tot een gedeeltelijke bevestiging van het 
vermoeden dat de DSI-schaal beter af is zonder dat item. Een vergelijking van de 
gestandaardiseerde regressiegewichten bevestigt in ieder geval wel opnieuw dat DSI5 veruit 
het zwakste item van de zes is. Behalve in de cases ‘DTV 2003/4’ en ‘3G 2003/4’ overstijgt dit 
gewicht voor het vijfde item nooit de absolute waarde van .2, terwijl dat voor de meeste 
andere items zelfs boven de .5 ligt. En ook in de twee cases waarin dit gewicht wel boven de 
0.2 ligt, blijft DSI5 (samen met DSI6) duidelijk de zwakste bijdrage leveren. Dit wil echter niet 
zeggen dat het vijfde DSI-item geen waardevolle bijdrage aanreikt. Behalve in de 
breedbandstudie waarin de critical ratio zowel voor ‘breedband algemeen’ als opgesplitst 
voor kabel en ADSL, duidelijk onder de absolute waarde van 2 duikt; blijven de 
gestandaardiseerde regressiegewichten in de meeste gevallen wel nog significant (CR > 2). In 
cases als ‘3G 2001/2’ en ‘3G 2002/3’ flirt die critical ratio wel met de grens van ‘2’, maar ze 
blijven significant. Het vijfde item is met andere woorden wel degelijk het zwakste item van 
de DSI-schaal, maar voor een eliminatie uit de schaal vinden we geen éénduidige 
bevestiging.  
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Voor hypothese 1 vonden we wel bevestiging en concludeerden we dat “de PSAP-schaal tot 
op zekere hoogte eenzelfde innovativiteitsconstruct meet als de DSI-schaal, maar dat er nog 
steeds een verschil bestaat tussen beide metingen. Of dat verschil ook een hogere 
productspecificiteit voor de PSAP-schaal impliceert, moet verder onderzoek uitwijzen”. In 
functie van dit laatste formuleerden we dan ook de tweede hypothese: Op basis van een 
vergelijking van de interesses in applicaties resulteert de PSAP-methode in een extern 
heterogener segmentatie dan de DSI-methode. Van een goede productspecifieke 
adoptersegmentatie verwachten we immers duidelijk van elkaar te onderscheiden 
segmenten op productspecifieke beoordelingen van het product in kwestie. Een 
productspecifieke beoordeling die in elk van de case-studies terug komt is die van de 
applicaties. Aan de hand van Likertschalen (‘helemaal niet interessant’ tot ‘uiterst interessant’) 
dienden de respondenten voor elke applicatie apart aan te geven hoe interessant men die 
vond. Van een goede en dus extern heterogene productspecifieke innovativiteitssegmentatie 
verwachten we dan tussen de adoptersegmenten onderling significante verschillen in 
interesse. Meer specifiek verwachten we bij de innovators een meer uitgesproken interesse, 
en ook een interesse in meer applicaties dan bij de andere vier adoptersegmenten. Net zoals 
we dat voor de early adopters verwachten in vergelijking met de twee majority-segmenten 
en de laggards, etc. In vier van de zes –de vier ‘onafhankelijke’- cases28 waarvoor we de 
eerste hypothese testten, gingen we de interesse in respectievelijk 17, 27, 24 en 37 
applicaties na aan de hand van 5pt-Likertschalen. Onderstaande tabel geeft een overzicht 
van deze applicaties. 
 

                                                      
28 Om ‘confidentiality’-redenen gebruiken we de andere twee cases (‘3G 2002/3 Proximus’ en ‘Breedband 2003 
Telenet’) niet om hypothese 2 te testen. 
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Figuur: Beoordeelde applicaties per case 
 
 DTV 2000/1 DTV 2003/4 3G 2001/2 3G 2003/4 

1 Beter beeld Extra tv kanalen Ums 
Alarmering bij diefstal 

waardevolle vw’en 

2 Beter geluid Thematische kanalen Surfen/browsing 
Auto-alarm en 
locatiesysteem 

3 Meer zenders Eigen tv-kanalenpakket Mobiele video telefonie 
Assistentie bij 
criminaliteit 

4 
Meer thematische 

zenders Beter beeld Shopping 
Instant publieke 

diensten 
5 Ondertiteling-features Beter geluid AOD Woningalarmdienst 
6 Achtergrondinformatie Ondertiteling-features VOD Games 

7 
Films en programma’s 

naar eigen smaak Achtergrondinformatie Games 
Gepersonaliseerde 

applicaties 

8 Time shifting 
Meespelen in 

interactieve progr/kwis Navigatie Kansspelen 

9 Epg VOD 
Auto-alarm en 
locatiesysteem 

Virtuele vrienden en 
huisdieren 

10 Home-shopping Time shifting 
Electronisch 
cash/Proton Buddy lists 

11 Home-banking Epg 
Electronische gouden 

en witte gids AOD 

12 
Downloaden van 
content ((n)VOD) Home-shopping e-banking Digitale radio 

13 Proton opladen Home Banking 
Gedrukte media 

consulteren Shopping 

14 Interactieve cursussen PVR Reservatiesystemen 
Elektronische gouden 

en witte gids 

15 Surfen Proton opladen Kansspelen 
Elektronische 

verkeersinformatie 

16 e-mail Interactief cursussen 
Instant publieke 

diensten Gedrukte media 

17 SMS Surfen 
In home automatie 

dienst Intranettoegang 

18  e-mail Online bibliotheek Online bibliotheek 
19  SMS Lokale informatie Kleurenfax 

20  Chatbox 
Alarmering bij diefstal 

waardevolle vw’en Lokale informatie 

21  Instant messaging 
Assistentie bij 
criminaliteit Elektronische agenda 

22  e-government Woningalarmdienst Elektronische cash 

23  Online gaming 
Elektronische 

verkeersinformatie 
Elektronische publieke 

diensten 

24  Nieuws op aanvraag 
Elektronische publieke 

diensten e-banking 

25  
Gepersonaliseerde 

reclame  
In home automatie 

dienst 

26  
Kiezen van 

camerastandpunten 
 Navigatie 

27  Downloads  Reservatiesystemen 
28    Browsing 

29    
Unified message 

service 

30    
Kleine ingebouwde 

camera’s 
31    MMS 
32    Mobiele video telefonie 
33    VOD 

34    
Mobile Video 

Messaging 
35    Stemherkenning 
36    MP3 
37    Group communication 
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Om nu te testen of de PSAP-segmentatie ook effectief productspecifieker is dan de DSI-schaal, 
vergelijken we de adoptersegmentaties op basis van beide schalen op de interesse in 
bovenstaande applicaties. Daarbij verwachten we een grotere externe heterogeniteit voor 
de PSAP-segmentatie. 
 
De PSAP-segmentatie is de resultante van de eerder beschreven heuristiek of syntax. De DSI-
adoptersegmentatie werd –net zoals dat onder meer door Goldsmith en Flynn (1992: 48) 
werd gedaan- bekomen aan de hand van ‘cutoffs’ op de totale DSI-score29. De totale DSI-
scores (variëren van minimaal 6 tot maximaal 30) werden in vijf gelijke categorieën 
opgesplitst waarbij de categorie van hoogste scores als innovators werd beschouwd, en de 
categorie met laagste scores als laggards: innovators (26-30), early adopters (21-25), early 
majority (16-20), late majority (11-15), laggards (6-10). Voor de vier cases geeft dat een 
volgende grootte-orde van segmenten die we vergelijken:  
 

 DTV 2000/1 DTV 2003/4 3G 2001/2 3G 2003/4 
 N: 621 N: 1209 N:1006 N:1223 
 PSAP DSI PSAP DSI PSAP DSI PSAP DSI 
Innovators 7.1% 2.1% 2.3% 1.4% 2.9% 1.3% 0.6% 2.0% 
Early Adopters 28.2% 10.5% 24.5% 17.0% 19.3% 8.3% 13.9% 16.0% 
Early majority 29.8% 42.0% 38.8% 45.4% 22.6% 37.8% 16.2% 45.6% 
Late majority 27.4% 35.6% 16.9% 29.6% 36.4% 39.8% 45.2% 29.5% 
Laggards 7.2% 9.8% 14.2% 6.5% 16.3% 10.6% 21.1% 6.5% 

 
De vergelijking van de interesse van deze PSAP- en DSI-adoptersegmenten wordt 
gestructureerd per case. Eerst geven we per case 2 grafieken, waarvan de linkse telkens de 
‘interesse-lijnen’ van de PSAP-adoptersegmenten weergeeft en de rechtse die van de DSI-
adoptersegmenten. Op basis van deze grafische weergave kan dan al een goed idee 
gevormd worden van de onderlinge heterogeniteit van de segmentaties. Op een grafiek 
waarbij de gemiddelde interesse van ieder segment door een aparte lijn wordt 
weergegeven, mogen we bij een goede, extern heterogene segmentatie duidelijk van elkaar 
te onderscheiden lijnen verwachten. Voor een bevestiging van ‘hypothese 2’ verwachten we 
dit onderscheid alvast duidelijker te kunnen maken voor de PSAP- dan voor de DSI-
segmentatie. Daarbovenop leert een dergelijke grafiek ook veel over de logica van de 
adoptersegmentatie. Van de innovators mag over alle applicaties heen gemiddeld immers de 
hoogste interesse verwacht worden; van de laggards de minste. Aangezien de cijfers 1 tot en 
met 5 op de ‘interesse-as’ respectievelijk ‘helemaal niet interessant’ en ‘uiterst interessant’ 
weergeven, verwachten we de innovators in de grafiek telkens als bovenste lijn te kunnen 
onderscheiden, en de laggards als onderste. Omdat grafieken echter niet altijd gedetailleerd 
genoeg zijn om het verschil in ‘heterogeniteit’ aan te tonen, geven we bij deze grafieken ook 
een bijkomende tabel die dieper ingaat op de onderlinge heterogeniteit tussen de 
segmenten. In deze tabel zijn de resultaten van anova- en de bijhorende post hoc-toetsen 
samengevat. Om een betere, extern heterogenere en meer productspecifieke segmentatie te 
zijn, verwachten we van de PSAP-segmentatie immers meer significante verschillen in 
interesse tussen de adoptersegmenten. In eerste instantie geven we daarom weer op 
hoeveel applicaties we een significant verschil in interesse vonden tussen de 
adoptersegmenten (Anova). Wanneer we per applicatie ook dieper ingaan op die 
significante verschillen, verwachten we van de PSAP-schaal als meer heterogene en 
productspecifieke segmentatie, ook meer onderlinge significante verschillen wanneer de 
interesses van de adoptersegmenten twee aan twee vergeleken worden via een Post Hoc 
toets (Scheffé). Omdat een volledige rapportering van deze post hoc-toets te onoverzichtelijk 

                                                      
29 In vergelijking met de andere mogelijkheid om op basis van de DSI-schaal tot een adoptersegmentatie te 
komen, de ‘percentile based split-up’ (cf. supra), heeft dit het voordeel in iedere case op eenzelfde uniforme 
manier te kunnen gebeuren (het is bijvoorbeeld zelden mogelijk om telkens precies 2.5% innovators te distilleren). 
Bovendien heeft een segmentatie op basis vaste cutoffs ook het voordeel zich niet expliciet aan de vaste normale 
verdeling te houden.  
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zou zijn, vatten we deze als volgt samen: per case geven we voor iedere applicatie30 weer 
hoeveel onderlinge significante verschillen er zijn. Aangezien er tussen 5 adoptersegmenten 
10 onderlinge verschillen mogelijk ((n(n-1))/2) zijn, varieert dit cijfer telkens tussen 0 en 10.  
 
 
DTV 2000/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DTV 2003/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
30 Bij de nummering van de applicaties respecteerden we de nummering van de tabel waarin we het overzicht 
van de applicaties gaven (cf. supra). 
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Case DTV 2000/1 DTV 2003/4 3G 2001/2 3G 2003/4 

N 621 1209 1006 1223 
Aantal 

applicaties 17 27 24 37 

 PSAP DSI PSAP DSI PSAP DSI PSAP DSI 

Anova 
 
 

P<0.001*** 
P<0.01** 
P<0.05* 

17/17 
(100%) 

 
17*** 

 
 

 
13/17 
(76%) 

 
7*** 
4** 
2* 

 

27/27 
(100%) 

 
27*** 

 
26/27 
(96%) 

 
25*** 

1** 

23/24 
(96%) 

 
23*** 

17/24 
(71%) 

 
14*** 

2** 
1* 

37/37 
(100%) 

 
36*** 

 
1* 

34/37 
(92%) 

 
28*** 

3** 
3* 

1 4 0 7 4 7 5 5 0 
2 4 1 7 3 8 8 4 0 
3 6 2 6 3 8 5 4 0 
4 8 0 7 5 7 3 3 1 
5 4 0 8 5 8 5 3 1 
6 5 0 5 0 8 5 6 5 
7 7 2 5 2 4 6 9 8 
8 6 2 7 2 5 3 2 1 
9 8 3 9 6 4 0 1 0 

10 8 2 8 5 7 6 9 4 
11 7 2 8 7 6 1 6 5 
12 8 3 5 2 7 3 6 4 
13 4 0 5 4 7 2 5 2 
14 7 0 9 5 5 0 4 2 
15 8 3 5 2 0 1 5 4 
16 8 3 6 0 4 0 5 2 
17 8 3 8 5 7 5 6 7 
18   8 6 5 0 4 3 
19   7 5 4 0 6 4 
20   7 4 4 0 5 1 
21   8 5 6 0 7 5 
22   6 3 5 0 7 6 
23   8 4 4 2 5 4 
24   5 2 6 2 6 4 
25   7 2   7 6 
26   8 5   7 4 
27   8 5   5 4 
28       7 7 
29       7 5 
30       6 6 
31       8 5 
32       7 7 
33       9 5 
34       8 6 
35       5 3 
36       7 5 

 
 

Post Hoc 
 

(aantal 
onderlinge 
significante 

(p<0.05) 
verschillen) 
(max. 10) 

37       5 3 

 TOT 110/170 
64,71% 

23/170 
13,53% 

184/270 
68,15% 

101/270 
37,41% 

136/240 
56,67% 

62/240 
25,83% 

212/370 
57,30% 

129/370 
34,86% 
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Alleen de analyse van de grafieken leert ons al dat er een duidelijk verschil is tussen de PSAP- 
en de DSI-segmentatie. Niettegenstaande het in beide gevallen om een segmentatie in 
innovators, early adopters, early majority, late majority en laggards gaat, vertoont de PSAP-
methode een groter onderscheidend vermogen op het productspecifieke niveau dan de DSI-
methode. In eerste instantie leiden we dit af uit het (a) duidelijker onderscheid tussen 
adoptersegmenten. In tweede instantie uit het (b) logischer onderscheid tussen segmenten.  
 
Bovenstaande grafieken zijn op een uniforme manier opgesteld: de verschillende applicaties 
op de horizontale as en de mate van interesse op de verticale as (1: totaal oninteressant; 5: 
erg interessant). Elke grafiek geeft vijf lijnen weer die de gemiddelde interesse van de 
adoptersegmenten voor elke applicatie weergeven. De kleuren donkerblauw, roze, geel, 
lichtblauw en bordeaux staan daarbij respectievelijk voor de innovators, early adopters, early 
majority, late majority en laggards. Wat het ‘logische onderscheid’ (b) tussen de 
adoptersegmenten betreft, lijkt het evident van de innovators te mogen verwachten dat zij 
gemiddeld de grootste interesse hebben in applicaties. Uiteraard hoeft dit niet zo voor iedere 
applicatie te zijn; en kunnen er één of meerdere applicaties zijn waarvoor andere segmenten 
een grotere interesse hebben. Maar op zijn geheel beschouwd moeten diegenen met het 
grootste adoptiepotentieel voor een bepaalde technologie, toch de grootste interesse in 
applicaties hebben. Deze logica respecterend verwachten we een iets lagere, maar nog 
steeds duidelijke interesse bij de early adopters, en vervolgens ook bij de early en late 
majority en de laggards31. Aangezien we dit ‘logische patroon’ meer in de PSAP-grafieken 
(links) vaststellen, lijkt de PSAP-segmentatie alvast een logischer segmentatie. Zeker in de 
grafieken voor de eerste (DTV 2000/1) en de vierde (3G 2003/4) case zien we dit tot uiting 
komen. De innovators zijn in quasi alle applicaties het meest geïnteresseerd, gevolgd door de 
early adopters die iets minder geïnteresseerd zijn, en met een nog iets mindere interesse 
gevolgd door early en late majority, en uiteindelijk ook de laggards. In de DSI-grafieken is 
duidelijk dat de DSI-segmentatie er niet (of minder goed) in slaagt een segment van ‘sterk 
geïnteresseerden’ in het product te onderscheiden. Voor veel applicaties blijken de early 
adopters en zelfs de majority-segmenten een grotere interesse te vertonen dan de 
innovators.  
 
Dit laatste zorgt er dan ook voor dat de DSI-grafieken een stuk ‘troebeler’ zijn dan de PSAP-
grafieken, wat aantoont dat de PSAP-segmentatie een veel duidelijker onderscheid (a) maakt 
tussen de adoptersegmenten dan de DSI-segmentatie. Het feit dat de ‘interesse-lijnen’ van de 
DSI-adoptersegmenten dichter op en door elkaar lopen, toont een eerste keer aan dat de DSI-
schaal er niet echt in slaagt de adoptersegmenten voor het specifieke product te 
onderscheiden. In de grafieken die de interesselijnen van de PSAP-adoptersegmenten 
weergeven (linkerkant) is er een veel duidelijker onderscheid tussen de lijnen. In deze PSAP-
grafieken lopen de lijnen niet alleen minder door elkaar; ze liggen ook verder van elkaar. De 
gemiddelde interesses van de verschillende adoptersegmenten kennen met andere woorden 
ook een grotere spreiding, wat de grotere heterogeniteit en het betere 
onderscheidingsvermogen van de PSAP-methode illustreert. In de PSAP-grafieken zien we dat 
vertaald in een breder spectrum waarbinnen de interesselijnen variëren. Tegenover de DSI-
methode is de PSAP-schaal dus duidelijk in staat op een betere manier extern heterogene 
productspecifieke adoptersegmenten van elkaar te onderscheiden. Dat deze PSAP-
segmenten niet alleen extern heterogener zijn, maar ook intern homogener, konden we 
leren uit de standaardafwijkingen op de gemiddelde interesse. Voor de PSAP-segmenten 
waren deze kleiner dan voor de DSI-segmenten.  
 
Ook de significantietoets op de verschillen in interesse bevestigt dit. We zien de kern van 
deze analyse samengevat in bovenstaande tabel. In eerste instantie gingen we voor zowel de 
PSAP- als de DSI-segmentatie de significantie na van het verschil in interesse tussen de vijf 

                                                      
31 In kleuren uitgedrukt verwachten we de donkerblauwe lijn met andere woorden de bovenste, en de bordeaux-
lijn van de laggards gemiddeld de laagste. 
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adoptersegmenten voor iedere applicatie (Anova)32. Variantieanalyse leerde ons dat deze 
verschillen in interesse –op één uitzondering na in de ‘3G 2001/2’-case- voor alle applicaties 
significant zijn wanneer we ons op de PSAP-segmentatie baseren. Op quasi 100% van de 
applicaties vinden we een significant verschil in interesse tussen de PSAP-adoptersegmenten. 
Bij een vergelijking van de interesse van de DSI-adoptersegmenten is dat al een stuk minder. 
Tegenover een significant verschil in interesse op de 17 applicaties voor de PSAP-segmenten 
in de ‘DTV 2000/1’-case is dat bijvoorbeeld nog slechts in 76% van de gevallen (of 13 
applicaties) zo voor de DSI-segmenten. Ook in de andere drie cases stellen we meer 
significante verschillen vast voor PSAP dan voor DSI. Maar het verschil met de DSI-
segmentatie is niet altijd meteen van een dergelijke grootte-orde om duidelijk te kunnen 
concluderen dat de PSAP-methode een groter onderscheidend vermogen heeft op het 
productspecifieke niveau dan de DSI-schaal (cf. 100 vs 96% in ‘DTV 2003/4’ en 100 vs 92% in 
‘3G 2003/4’ ).  
 
Om aan te tonen dat de PSAP-segmentatie wel degelijk productspecifieker is of een groter 
onderscheidend vermogen heeft op het productspecifieke niveau, moeten we wat dieper 
ingaan op deze verschillen in interesse van de verschillende adoptersegmenten. Als we de 
significantie van de verschillen bekijken, stellen we niet alleen vast dat er voor de PSAP-
segmentatie méér significante verschillen zijn, maar ook meer significante verschillen op een 
hoger betrouwbaarheidsniveau. Op twee uitzonderingen na, hebben we bij PSAP immers 
telkens met een significantie op het 0.001-niveau te maken. Bij DSI is dat al meer op een lager 
betrouwbaarheidsniveau (0.01 of 0.05).  
 
Maar de echte ‘diepere’ analyse van de verschillen en hun significantie, bekomen we aan de 
hand van post hoc-analyse via de Scheffé-toets. Totnogtoe hadden we het immers louter 
over de significantie van het algemene verschil in interesse tussen de vijf adoptersegmenten. 
Post-hoc-toetsen stellen ons echter in staat de significantie (van het verschil in interesse) voor 
elk paar van adoptersegmenten na te gaan. In bovenstaande tabel trachtten we het resultaat 
van deze Post Hoc-analyse als volgt samen te vatten. Voor elke applicatie (nummers 
corresponderen met de eerder gegeven tabel waarin we de applicaties beschrijven) geven 
we weer voor hoeveel van de onderlinge verschillen we een significantie (p<0.05) 
vaststelden. Voor de eerste applicatie in de ‘DTV 2000/1’ case (betere beeldkwaliteit’) waren 
er dat bijvoorbeeld 4 (van de 10) voor de PSAP-segmentatie en geen enkel voor de DSI-
segmentatie. Voor de dertiende applicatie in de ‘3G 2001/2’-case (gedrukte media 
consulteren) bleken 7 van de 10 paarsgewijze vergelijkingen van PSAP-segmenten 
significant, tegenover slechts 2 bij de onderlinge vergelijking van DSI-segmenten. Voor quasi 
iedere applicatie gaf de PSAP-segmentatie zo in iedere case duidelijk meer significante 
paarsgewijze vergelijkingen dan de DSI-segmentatie. Bij wijze van conclusie, vatten we dit 
onderaan de tabel in percentages samen. Deze werden berekend als de ratio van de som 
van het aantal significante onderlinge verschillen op het maximale aantal onderlinge 
verschillen. Met 17 applicaties, en per applicatie tien onderlinge vergelijkingen tussen de vijf 
segmenten, gaf dit in de eerste case (DTV 2000/1) bijvoorbeeld 170 te beoordelen 
paarsgewijze segmentvergelijkingen. Daarvan bleken er voor de PSAP-segmentatie 110 
(64,7%) significant; tegenover slechts 23 (13,5%) voor de DSI-segmentatie. Ook in de andere 
drie cases stellen we een analoog en even duidelijk afgetekend verschil vast tussen de PSAP 
en de DSI-segmentatie. Bij de PSAP-segmentatie varieerde het aantal significante verschillen 
telkens tussen 55 en 70%; bij de DSI-segmentatie tussen 10 en 35%. Samen met de 
interpretatie van de grafieken en de anova-toets, leiden we hieruit af de tweede hypothese te 
mogen aanvaarden. De PSAP-segmentatie is duidelijk extern heterogener en 
productspecifieker dan de DSI-segmentatie. 
 
 

                                                      
32 Niettegenstaande de interesse op ordinaal niveau gemeten werd, deden we de significantietoets toch op het 
metrische niveau via variantieanalyse. Grote steekproeven laten dit immers toe, en een analyse op het metrische 
niveau heeft ook het voordeel een post hoc analyse mogelijk te maken (cf. infra). 
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B.  PSAP vs. Technology Readiness 

aast de DSI-schaal als voornaamste innovativiteitsschaal, lichtten we in het vorige 
hoofdstuk ook andere innovativiteitsschalen toe die evenzeer als criterium voor het 

testen van de construct validiteit zouden kunnen dienen. Eén daarvan is de ‘Technology 
Readiness Scale’, die we ook in de ‘3G 2001/2’-studie integreerden. Net als de DSI-schaal, 
illustreert ook deze schaal dat het innovativiteitsconstruct doorgaans nog steeds op 
domeinspecifiek niveau gemeten wordt. Deze omvat immers tien binair te beantwoorden 
statements die betrekking hebben op de algemene attitude ten aanzien van informatie- en 
communicatietechnologieën; en in een totale ‘Technology Readiness’ (TR)-score resulteren. 
Deze score is de eenvoudige optelsom van de A-antwoorden op de volgende 10 statements:  
 
1. Which best describes your feelings about doing business on the Internet? 

A. It gives me newfound freedom and flexibility –now I can stay up until 3 am to do my 
banking and shopping at home 

B. I wonder what the point is when I can just pick up the phone or drop in at a local store 
 

2. Which best describes your feelings about calling technical support for high-tech product or 
service? 

A. They usually seem responsive and try to help me  
B. I sometimes feel they are taking advantage of me because they know more than I do 

 
3. How do you figure out how to operate new high-tech products and services? 

A. It’s real easy –I roll up my sleeves and figure them out on my own 
B. I call on a knowledgeable friend, relative or co-worker, or just bang my head on the 

wall and cry 
 

4. What do you feel about giving out personal information like a credit card number over the 
internet? 

A. Why not? I give it out over the phone and at stores all the time 
B. This is a recipe for disaster and I’d be hesitant to do it  

 
5. When a new technology comes out on the market, how soon do you personally go out and buy 

it? 
A. Call me ‘toy child’ – I’m usually one of the first 
B. I prefer to wait and let someone else find out if it is really worth the money 

 
6. How secure are you about entering information into a machine (for example, an ATM or 

automated telephone system) or onto a Web site? 
A. I feel the information will be accurate and get to the right place since machines rarely 

make mistakes 
B. I would prefer giving it to a person, since I know they look out for my interests and 

could be fired if they made a mistake 
 

7. How does technology help you in your vocation? 
A. It makes me much more efficient  
B. It takes more time solving problems than any time I might possibly save  

 
8. What does the word ‘control’ mean to you when it comes to cutting-edge technology? 

A. Technology puts me in greater control 
B. I worry about my ability to control technology 

 
9. What do you feel about the personal touch when doing business? 

A. People can get in the way; I don’t have to time to chit-chat, and I get tired putting up 
with rudeness and incompetence 

B. There’s nothing like a warm smile and a friendly greeting 

N 
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10. Which of the following is a more satisfying way to spend an afternoon off? 

A. A cerebral activity, such as reading a book, playing on the computer, or figuring out a 
gadget 

B. A physical activity, say an energetic ball game or a run in the park 
 
Deze TR-score-varieert tussen 0 en 10, en voor de opdeling in potentiële adoptersegmenten 
werden door de auteurs (Parasuraman, Colby) de volgende richtlijnen meegegeven: met een 
score tussen 7 en 10 worden de ‘Highly Tech-Ready’ gedetecteerd; met een score tussen 4 en 
6 de ‘Moderately Tech-Ready’ en met een score lager dan 4 de ‘Technology Resistant’. Met 
wat verbeelding zou deze TR-score ook perfect voor een opdeling in innovators tot en met 
laggards kunnen gebruikt worden, maar aangezien de auteurs specifiek deze driedeling 
voorop stelden, houden we ons daar ook aan. Niettegenstaande deze niet perfect strookt 
met onze opdeling in vijf adoptersegmenten, blijft het een waardevol valideringscriterium 
daar de schaal specifiek ontworpen is voor prior-to-launch segmentaties op basis van 
adoptiepotentieel of innovativiteit voor nieuwe (ICT)technologieën. Net als met de DSI-
schaal, zitten we voor deze validering met het ‘probleem’ dat de schaal op het 
domeinspecifieke niveau geoperationaliseerd is. Daarom verfijnen we de hypothese van een 
‘significant negatieve correlatie’ (hypothese 3) ook hier tot de hypothese van een significant, 
maar matige negatieve correlatie33. Omdat de correlatie tussen de algemene TR-score (een 
metrische score op 10, waarbij hoge scores op hoge innovativiteit duiden) en de PSAP-
codering (5 categorieën, ordinaal, waarbij lage scores op innovativiteit duiden) wordt 
genomen, wordt van de veronderstelling van een negatieve correlatie uitgegaan. 
Niettegenstaande het grote aantal cases (N:1006) testten we deze hypothese niet alleen met 
de Pearson correlatiecoëfficiënt, maar ook met de rangordecorrelatiecoëfficiënten omdat het 
met de PSAP-variabele toch om een ordinale variabele gaat. 
  

 Pearson correlation Kendall’s tau Spearman’s rho 
PSAP x TR -.390*** -.300*** -.371*** 

 
Alledrie de correlatiecoëfficiënten bevestigen hypothese 3 in eenzelfde mate. Met correlaties 
die variëren tussen -.300 en -.390, en alledrie significant op hetzelfde 0.001-niveau, komen 
we dus tot een duidelijke bevestiging van de derde hypothese. Tussen PSAP en Technology 
Readiness bestaat een significante, maar matige negatieve correlatie, wat er op wijst dat 
beide instrumenten tot op zekere hoogte eenzelfde construct meten: innovativiteit of 
adoptiepotentieel voor nieuwe technologieën. Ook dit onderschrijft uiteraard de construct 
validiteit van de PSAP-methode. 
 
Naast deze correlatie tussen de PSAP-segmentatie en de TR-score kunnen we de ‘logische’ 
samenhang tussen beide segmentaties ook aantonen door de vijfledige PSAP-segmentatie en 
de drieledige TR-segmentatie met elkaar te kruisen. Met een significante Chi² (p: 0.000; Chi² 
156.2; df: 8, slechts 1 cel fe<5) illustreert ook deze kruistabel de correlatie tussen beide 
segmentaties, en daarmee ook de construct validiteit van de PSAP-schaal. Maar deze 
kruistabel kan ook aangewend worden om opnieuw aan te tonen dat een voorspelling op 
basis van domeinspecifieke schalen een stuk accurater kan, omdat niet alle ‘domein-
innovatievelingen’ automatisch ook innovatief zijn voor het specifieke product (hier 3G), en 
ook omgekeerd: dat mensen met een groot adoptiepotentieel voor het product (3G) soms 
ook een lagere domein-innovativiteit kunnen hebben. 

                                                      
33 Ook hier volgen we de quota van den Boer et al. (1999) en beschouwen we een correlatie tussen .20 en .60 als 
matig. 



Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 

 
Deel 5: Case-studies 

46 

 
  Technology Readiness (TR)  
  Highly Tech-

Ready 
Moderately 
Tech-Ready 

Technology 
Resistant 

Totaal 

Innovators 14 
48.3% 
11.6% 

13 
44.8% 
3.0% 

2 
6.9% 
0.5% 

29 
100.0% 

3.0% 

Early Adopters 
41 

21.1% 
33.9% 

99 
51.0% 
22.9% 

54 
27.8% 
12.7% 

194 
100.0% 
19.8% 

Early Majority 
44 

19.4% 
36.4% 

108 
47.6% 
24.9% 

75 
33.0% 
17.6% 

227 
100.0% 
23.2% 

Late Majority 
21 

5.7% 
17.4% 

169 
46.2% 
39.0% 

176 
48.1% 
41.3% 

366 
100.0% 
37.3% 

 
 
 
 
 
 
PSAP 

Laggards 
1 

0.6% 
0.8% 

44 
26.8% 
10.2% 

119 
72.6% 
27.9% 

164 
100.0% 
16.7% 

 
Totaal 

121 
12.3% 

100.0% 

433 
44.2% 

100.0% 

426 
43.5% 

100.0% 

980 
100.0% 
100.0% 

 
De significante Chi² geeft aan dat er een duidelijk verband is tussen beide segmentaties. Een 
analyse van dat verband leert dat het ook om een ‘logisch’ verband gaat dat de validiteit van 
de PSAP-segmentatie ondersteunt. Binnen de voorspelde innovators zitten bijvoorbeeld 
vooral ‘higly tech-ready’ (48.3%) en ‘moderately tech-ready’ (44.8%), en nauwelijks 
‘technology resistant’ (6.9%) mensen. Naarmate we over de ‘early adopters’ en ‘early 
majority’ verder naar de minder innovatieve segmenten ‘late majority’ en ‘laggards’ gaan, 
stellen we een duidelijke verkleining van de proportie ‘highly tech-ready’ en toename van het 
aandeel ‘technology resistant’ vast. Naast deze logische samenhang, stellen we –net als bij de 
vergelijking met DSI- ook hier vast dat deze samenhang niet perfect is. Verre van alle 
domeininnovatieven (higly tech-ready) zijn automatisch ook innovator of early adopter voor 
het specifieke product (3G) dat onderwerp van onderzoek is. Zo zijn er bijvoorbeeld ook nog 
36.4% early majority en 17.4% late majority binnen dit segment. Naast het aanreiken van 
bijkomend bewijs voor de construct validiteit van de PSAP-methode (beide methodes meten 
immers hetzelfde construct innovativiteit of ‘technology readiness’), toont deze kruistabel dus 
ook het onderscheid tussen domein- en productspecifieke innovativiteit aan.  

C.  PSAP vs. Benefit Segmentation 

aar het met het testen van de concurrente validiteit in grote lijnen om de vergelijking 
met een andere (reeds bestaande) methode gaat, lijkt ook de vergelijking van de PSAP-

schaal (als prior-to-launch segmentatiemethode) met ‘benefit segmentaties’ in eerste instantie 
in dit kader zijn plaats te hebben. Tot op de dag van vandaag geldt benefitsegmentatie 
immers nog steeds als één van de bekendste en meest gebruikte pre-launch 
segmentatiemethodes in functie van innovatie-introducties (Kotler, 2002: 292; Jobber, 1998: 
176) (cf. supra). Benefitsegmentaties zijn gebaseerd op het belang dat men aan een reeks 
perceptuele dimensies of product features hecht (Urban, Hauser, 1980: 236); en vinden hun 
legitimatie in de overtuiging dat het naïef zou zijn te veronderstellen dat ‘multi-featured 
innovaties’ om dezelfde redenen aantrekkelijk zijn voor een ganse markt. Benefitsegmentatie 
gaat er van uit dat een bepaalde innovatie omwille van verschillende benefits 
(features/applicaties; …) aantrekkelijk kan zijn voor verschillende segmenten. Voor sommige 
mensen zal alles een benefit zijn, voor anderen niks. En voor nog andere segmenten zullen er 
nuanceringen in de benefits moeten worden gemaakt. Consumenten met gelijkaardige 
voorkeuren komen dan in een zelfde ‘benefit segment’ te zitten. Voor elk van deze 
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benefitsegmenten kunnen dan verschillende communicatiestrategieën, prijsstrategieën of 
zelfs totaal verschillende producten ontwikkeld worden (Urban, Hauser, 1980: 235; 261; 
Urban, Hauser, Dholakia, 1987: 134). Meestal worden de ‘importance weigts’ op individueel 
niveau gemeten, en kan de segmentatie relatief eenvoudig via K-Means procedures 
gebeuren. Eerder beschreven we reeds voor vier cases (DTV 2000/1, DTV 2003/4; 3G 
2001/2; 3G 2003/4) hoe reeksen van respectievelijk 17, 27, 24 en 37 applicaties in termen 
van interesse beoordeeld worden. Deze kunnen ook perfect als input voor een dergelijke K-
Means clustersegmentatie dienen. Samen met de benefit-beoordeling in de eHUB-case doen 
we dit dan ook op basis van de recentste DTV- en 3G-cases (DTV 2003/4 en 3G 2003/4) ter 
validering van de PSAP-segmentatie.  
 
Voor de bespreking van deze analyse verwijzen we echter naar 5.3.3. (face validity). Deze 
kruising van PSAP- en benefitsegmentatie behelst dan misschien wel een vergelijking met 
een andere methode; maar het betreft niet zozeer een methode die eenzelfde 
innovativiteitsconstruct meet. Benefitsegmentatie is eerder een andere methode voor prior-
to-launch segmentering in functie van introductiestrategieën, die op die manier eerder een 
validering ‘op basis van de logica’ toelaat (in plaats van een validering op basis van 
construct). Hypothese 5 werd geformuleerd als de veronderstelling van een logische 
samenhang tussen benefit- en PSAP-segmentatie. 
 

D.  PSAP vs. Expectancy*Value Modellering 

owel bij de toelichting van de sociaalpsychologische inbreng inzake determinanten (TRA, 
TPB), als bij de toelichting van forecastinginstrumenten in deel 4C haalden we 

‘expectancy*value forecasting’ aan als een veel gebruikte en ook geschikte methode voor 
prior-to-launch inschatting van adoptiepotentieel. Bij ‘expectancy*value’-methodes wordt 
deze inschatting gemaakt op basis van gewogen gemiddeldes van de mate waarin men (de 
consument) bepaalde aspecten percipieert met betrekking tot de innovatie, en het belang 
dat men aan die aspecten hecht. Deze ‘aspecten’ kunnen van diverse aard zijn, gaande van 
toepassingsmogelijkheden tot algemene determinanten. Bovendien gaat het met 
expectancy*value forecasting ook om een survey-gebaseerde methode waarbij de forecasts 
op een individueel en productspecifiek niveau worden gemaakt. Dit maakt de methode des 
te meer geschikt als ‘criterium’ voor het testen van de construct validiteit van de PSAP-schaal. 
Op basis van een drietal cases maken we hiertoe de vergelijking tussen de PSAP-methode en 
deze expectancy*value methode: de twee centrale onafhankelijke cases ‘DTV 2003/4’ en ‘3G 
2003/4’ en de ‘eHUB 2004’-studie.  
 
Eén van de grote voordelen van ‘expectancy*value’-modellering is dat deze methode 
rekening houdt met het feit dat eenzelfde determinant in verschillende mate kan doorwegen 
bij verschillende respondenten. Bij ‘expectancy*value’-modellering wordt er immers niet 
alleen nagegaan hoe iemand een bepaalde innovatie inschat op bepaalde determinanten, 
maar wordt ook nagegaan hoe belangrijk dat individu die determinant vindt. Bij twee 
personen die DTV als zeer prijzig percipiëren, maar waarbij prijs voor de eerste een veel 
belangrijker adoptiecriterium is dan voor de tweede; moet prijs ook zwaarder gaan 
doorwegen op de voorspelling van het adoptiepotentieel. Daar waar in andere onderzoeken 
vaak enkel de percipiëring van productkarakteristieken en determinanten gemeten wordt 
(expectancies), worden deze bij ‘expectancy*value modellering’ nog eens gewogen aan de 
hand van het belang (values) dat men aan elk van die karakteristieken of determinanten 
hecht. De som van al deze gewogen percepties resulteert dan in een totaalscore, waarbij een 
hogere score op een hoger adoptiepotentieel wijst. Gezien de codering van de PSAP-
adoptersegmenten verwachten dan een negatieve correlatie met deze ‘expectancy*value’-
score en een duidelijk verschil in ‘expectancy*value’ tussen de verschillende PSAP-
adoptersegmenten.  

Z 
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Hypothese 4a: Significant negatieve correlatie tussen PSAP en expectancy*value modellering. 
Hypothese 4b: Onderling significant verschillende expectancy*value-scores tussen de  
  verschillende adoptersegmenten. 
 
Drie van de gevoerde case-studies lieten ons dus toe deze hypotheses te toetsen. In de 
‘eHUBcase’ gebeurde dit op basis van de beoordeling van 10 productkarakteristieken (cf. 
tabel infra). Na een eerste korte familiarisatie met de zes hubconcepten, werden (in het begin 
van de bevraging) aan de respondent 10 productkarakteristieken voorgelegd met de vraag 
op een 10-puntenschaal (1: not at all important, 10: extremely important) aan te geven hoe 
belangrijk elk van deze karakteristieken zijn ‘when selecting a product like the ones you have 
seen here today’. Op het einde van de vragenlijst, na diepgaande evaluatie van concepten, 
features, etc. ... werden diezelfde tien karakteristieken nogmaals voorgelegd met de vraag 
hoezeer men elk van die karakteristieken met het door hen geprefereerde hub-concept 
associeert. Opnieuw werd dit gedaan aan de hand van een tienpuntenschaal (1: not at all, 10: 
completely). Aangezien we de PSAP-segmentatie in deze studie zowel voor de EU als voor de 
US maakten, laat dit ons toe om ook deze validiteitstest in tweevoud te doen. De formule 
waarbij de expectancies (X) voor elk van de 10 karakteristieken gewogen worden aan de 
hand van hun ‘values’ (w) ziet er als volgt uit: 
 

EASEASCDCDRNTRNT

ACCACCINSTINSTMOSTMOSTWIRWIRSTORSTORTVTVCONTCONT

XwXwXw
XwXwXwXwXwXwXwY

***
******

++
+++++++=  

 
In de DTV- en 3G-case (2003/4) gebeurde deze expectancy*value modellering niet op basis 
van een beoordeling van productkenmerken als determinant van het adoptiepotentieel, 
maar op basis van andere productgerelateerde en adoptergebonden determinanten. Voor 6 
van de belangrijkst geachte adoptiedeterminanten (kost, sociale beïnvloeding, imago, 
innovativiteit, complexiteit en tangibles) werd zowel in de DTV- als in de 3G-case op een 
identieke manier naar de ‘value’ en de ‘expectancy’ gepeild. De ‘value’ voor deze zes 
determinanten werd geoperationaliseerd in het blok van algemene determinanten in het 
begin van de survey. De operationalisering van de productspecifieke ‘expectancies’ volgde 
dan in het blok van productspecifieke determinanten. In deze studies werd elk van deze 
statements beantwoord op vijfpuntenschalen (1: helemaal niet akkoord, 5: volledig akkoord). In 
beide cases werd de ‘expectancy*value’-score als volgt berekend:  
 

KKCXCXTGTGIMIMINNINNSBSB XwXwXwXwXwXwY ****** −++++=  
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 Value Expectancy 

DTV 2003/4 & 3G 2003/4 

Kost-
determinant 
(K) 

Als een bepaalde nieuwe technologie 
nogal duur lijkt, wacht ik liever een 
poosje met adopteren tot de prijzen 
wat gezakt zijn. Ook al ben ik zeer 
geïnteresseerd in die technologie. 

DTV/UMTS lijkt mij een dure 
aangelegenheid. 

Sociale 
Beïnvloeding 
(SB) 

Als ik iets nieuws koop, vind ik het 
belangrijk dat mijn vrienden en 
kennissen ook positief staan ten 
opzichte van dat product. 

De meeste mensen in mijn directe 
omgeving zullen zeker enthousiast zijn 
over DTV/UMTS. 

Imago (IM) 

Uiterlijke kenmerken zoals kledij, auto, 
huis, technologie, ... zijn belangrijk voor 
mij, omdat die veel zeggen over een 
mens, zijn imago en zijn status. 

De aanschaf van UMTS/DTV zou een 
positief effect hebben op mijn imago en 
sociale status. 

Innovativiteit/ 
sociale 
beïnvloeding 
(INN) 

Wat anderen van me denken en 
verwachten vind ik  belangrijk.  

Mijn directe omgeving zal waarschijnlijk 
van mij verwachten dat ik bij de eersten 
zal zijn om DTV/UMTS aan te schaffen. 

Complexiteit 
(CX) 

Bij de aanschaf van ICT is de 
gebruiksvriendelijkheid voor mij een 
doorslaggevend criterium 

DTV/UMTS lijkt mij een 
gebruiksvriendelijke technologie. 

Tangibles (TG) 
Bij de aankoop van nieuwe ICT is het 
voor mij belangrijk dat ze een leuk 
design hebben.  

Zoals de DTV/UMTS-toestellen hier zijn 
voorgesteld, lijken die wel een 
aantrekkelijk design te hebben. 

eHUB 2004 
Allows you to enjoy content from your computer anywhere in the home (CONT). 
Allows you to enjoy content from your main TV on any TV in the home (TV). 
Enables you to have one storage place for all of your music, movies, TV programmes and digital 
pictures (STOR). 
Eliminates wires and many boxes throughout the house (WIR). 
Makes the most out of the devices you already have in your home (MOST). 
Allows you to have instant access to all of your music, video and pictures (INST). 
Allows each person in the household to access the content they want, anywhere, anytime (ACC). 
Gives you access to rental movies from your living room – so there’s no need to leave home to rent 
movies (RNT). 
Allows you to buy songs or CDs that you can download so there’s no need to go the shops (CD). 
Is easy to set up (EAS). 
 
Aangezien de PSAP-segmentatie code 1 aan de innovators meegeeft en 5 aan de laggards, 
en het bij de expectancy*value-modellering precies hogere scores zijn die op een groter 
adoptiepotentieel duiden, gingen we van een negatieve correlatie tussen beiden uit 
(hypothese 4A). Aangezien het hier om de correlatie tussen een metrische en een ordinale 
variabele gaat, berekenden we naast Pearson ook de rangcorrelatiecoëfficiënt. Deze 
bevestigden telkens de hypothese. Voor de EU was dit in de eHUB-case alleen wat minder 
expliciet.  
 

 DTV 2003/4 3G 2003/4 eHUB 2004 US eHUB 2004 EU 

Pearson -.359 
(p.0.000) 

-.284 
(p.0.000) 

-.338 
(p.0.000) 

-.123 
(p.0.003) 

Kendall’s tau -.264 
(p.0.000) 

-.214 
(p.0.000) 

-.265 
(p.0.000) 

-.080 
(p.0.010) 

Spearman’s rho -.342 
(p.0.000) 

-.276 
(p.0.000) 

-.345 
(p.0.000) 

-.107 
(p.0.010) 

 
Voor hypothese 4B kwamen we slechts tot een gedeeltelijke bevestiging. Zoals onderstaande 
tabel weergeeft, bleek de ‘expectancy*value’ wel een logisch lineair dalend patroon te 
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vertonen over de verschillende adoptercategorieën; en bleek –eveneens zoals verwacht- 
variantie-analyse ook een significant verschil in expectancy*value aan te geven. Maar op 
basis van Post-Hoc-analyse (Sheffé) bleek het verschil tussen elk paar van adoptersegmenten 
niet altijd even significant. In de DTV-case was dat bijvoorbeeld het geval voor de innovators 
en early adopters; in de 3G-case voor de early adopters en de early majority; en in de eHUB-
case (EU) zelfs voor de drie middenste segmenten.  
 

 Innovators Early  
Adopters 

Early Majority Late Majority Laggards 

DTV 2003/4 

Mean: 28.59, F: 43.67 (p: 0.000) 
35.5 34.2 29.8 23.8 19.8 

3G 2003/4 

Mean: 54.16, F: 26.56 (p: 0.000) 
66.9 60.4 57.4 53.7 47.8 

eHUB 2004 US 

Mean: 685.4 , F: 13.316 (p: 0.000) 
784.2 691.9 660.5 597.8 544.7 

eHUB 2004 US 

Mean: 447.7 , F: 3.314 (p: 0.011) 
562.3 468.9 464.6 453.8 379.2 
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Conclusie 
 
Met ‘construct validiteit’ gaan we na of de PSAP-schaal effectief ook het bedoelde construct 
van ‘productspecifieke innovativiteit’ meet. Een analyse die meteen al een stuk bemoeilijkt 
wordt, daar het innovativiteitsconstruct in de praktijk doorgaans nog steeds op het 
domeinspecifieke niveau gemeten wordt. Het niet voorhanden zijn van betrouwbare en 
valide schalen die innovativiteit op eenzelfde productspecifiek niveau nagaan, noodzaakte 
ons de construct validiteit in twee stappen na te gaan. De eerste stap betrof de ‘traditionele’ 
correlatie tussen de nieuwe methode (PSAP) en bestaande methodes (DSI, TR) om eenzelfde 
construct ‘innovativiteit’ te meten. Omdat we er van uitgaan dat de PSAP-methode 
productspecifieker is dan de domeinspecifieke innovativiteitsschalen DSI en TR, 
veronderstellen we slechts een matige correlatie tussen beide. Zowel de correlatie met de TR 
(in 1 case) als die met de DSI (in 6 cases) bevestigden dat op een consistentie manier. Tot op 
zekere hoogte meet de PSAP-schaal dus duidelijk eenzelfde construct ‘innovativiteit’, maar 
met correlaties tussen .20 en .60 is meteen ook duidelijk dat er een verschil blijft en dat het 
om innovativiteit op verschillende niveaus gaat. 
 
Om aan te tonen dat de PSAP-segmentatie productspecifieker is, gingen we uitgebreid in op 
de vergelijking van de PSAP-segmentatie met de segmentatie op basis van de tot op 
vandaag wellicht meest gebruikte domeinspecifieke innovativiteitschaal van Goldsmith en 
Hofacker (DSI). Het onderwerp van vergelijking betrof de interesse in productspecifieke 
applicaties. Alleen de grafische analyse illustreerde al duidelijk het grotere onderscheidende 
vermogen van de PSAP-methode. De DSI-grafieken waren troebeler, en de PSAP-
segmentatie liet een duidelijker en logischer onderscheid in productspecifieke interesses toe. 
Op basis van anova- en bijhorende post hoc-analyse werd deze vaststelling steviger 
onderbouwd door aan te tonen dat PSAP-segmentatie in termen van interesse in 
productspecifieke applicaties duidelijk extern heterogener is dan de DSI-segmentatie. 
 
De vergelijking met de TR- en vooral de DSI-schaal bevestigt dus de construct validiteit van 
de PSAP-schaal. De PSAP-schaal meet wel degelijk het construct innovativiteit, en doet dat 
op een productspecifieker niveau dan de TR en DSI-schalen. 
 
Daar waar de vergelijking met deze laatste schalen nog de ‘handicap’ had dat het construct 
innovativiteit niet op eenzelfde niveau geoperationaliseerd was, maakte de vergelijking met 
‘expectancy*value’-modellering wel meteen een vergelijking op hetzelfde productspecifieke 
niveau mogelijk. In de eHUB-case gebeurde de expectancy*value-modellering vanuit de 
feature-insteek, in de DTV- en 3G-2003/4-cases gebeurde dat op het niveau van de 
determinanten. In elk van de drie cases leverde de vergelijking met de PSAP-segmentatie een 
duidelijke bevestiging van de construct validiteit. 
 
Zowel de vergelijkingen met de DSI en TR-schaal, als met de expectancy*value-methode 
laten ons met andere woorden toe tot een bevestiging van de construct validiteit van de 
PSAP-methode te concluderen. Het onderliggende construct dat de PSAP-methode meet, is 
wel degelijk innovativiteit in termen van de mate waarin met sneller dan anderen geneigd is 
tot adoptie over te gaan. En het niveau waarop dat construct gemeten wordt, is duidelijk 
het productspecifieke niveau.  
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5.3.3 Nomologische validiteit & Face validity 

et nomologische validiteit en ‘face validity’ hebben we het over een validering op basis 
van de ‘logica’. Als enige vorm van validering kan deze moeilijk volstaan (den Boer et 

al., 1999: 296), maar naast het statistisch valideren van een methode is het ook noodzakelijk 
die op zijn ‘logische interpreteerbaarheid’ te valideren (De Pelsmacker, Van Kenhove, 1996: 
389). De resultaten waarin de methode resulteert, moeten met andere woorden ook ‘op het 
zicht’ logisch zijn, zonder dat daar ingewikkelde statistische validering aan te pas komt. Daar 
waar De Pelsmacker en Van Kenhove (1996: 389) deze ‘validering op basis van de logica’ of 
‘face validity’ nog duidelijk aan een logische overeenkomst met een theoretisch kader linken; 
definiëren anderen dat een stuk ruimer. Den Boer et al. (1999: 296) hebben het bijvoorbeeld 
over de ‘gezond verstand-benadering’. Het schattingsresultaat van de methode - in ons geval 
de segmentatie - moet gewoon logisch ‘lijken’ (zonder dat die logica theoretisch 
onderbouwd is).  
 
Om deze ruimere ‘validering op basis van de logica’ beter van een ‘logische validering vanuit 
een theoretisch kader’ te onderscheiden, maken we liever het onderscheid tussen ‘face 
validity’ en nomologische validiteit (Hair et al., 1998: 118; Straub, Limayem, Karahanna-
Evaristo, 1995: 1331). Straub, Limayem en Karahanna-Evaristo (1995: 1331) omschrijven die 
als volgt: ‘Nomological validity reflects the extent to which predictions about constructs and 
measures are accurate from the perspective of reasonably well-established theoretical 
models’. Een validiteitsbepaling op basis van de theoretische assumpties die aan het 
construct ten grondslag liggen (den Boer et al., 1999: 297). In heel wat gevallen is het 
immers mogelijk om de validiteit van een meetinstrument voor een bepaald construct na te 
gaan op basis van de correlaties met andere constructen, waarvan we op basis van de 
theorie mogen aannemen dat er een bepaalde correlatie of samenhang mee bestaat (den 
Boer et al., 1999: 298). Voor de validering van een innovativiteitsschaal of een ‘segmentation 
forecast’-instrument suggereerden we in deel 4B bijvoorbeeld de waarde van 
adoptiedeterminanten als nomologisch valideringscriterium34 (cf. supra, Easingwood, Lunn, 
1992: 80). Agarwal en Prasad (1998) gingen de nomologische validiteit van de door hen 
ontwikkelde innovativiteitsschaal (PIIT) bijvoorbeeld na op basis van de correlatie met een 
aantal van die determinanten35.  
 
Omdat het met ‘face validity’ en ‘nomologische validiteit’ om twee vormen van ‘logische 
validiteit’ gaat, behandelen we die hier onder dezelfde noemer. Met nomologische validiteit 
gaat het meer om een ‘logica ten opzichte van theoretische assumpties’, terwijl het met ‘face 
validity’ duidelijker om de gewone gezond-verstand-logica gaat. In verband met deze 
‘gezonde logica’ of ‘face validity’ haalden we eerder reeds aan de validiteit ook na te gaan 
door de logisch te verwachten consistentie na te gaan voor segmentation forecasts gespreid 
over verschillende jaren (Hyp 6). Zowel voor 3G als voor DTV voerden we tussen 2001 en 
2004 een drietal studies die toelaten om dit na te gaan. Niettegenstaande de 
‘omstandigheden’ in een periode van drie jaar sterk kunnen veranderen, kunnen we de 
PSAP-methode pas als valide beschouwen als die op basis van de verschillende case-studies 
voor eenzelfde technologie in min of meer consistente voorspellingen resulteert. Andere 
vormen van ‘gezonde logica’ die we eerder al bij de ‘construct validiteit’ aanhaalden, zijn de 
logische ‘correlatie met de interesse in applicaties’ en de ‘correlatie met benefit-segmentatie’. 
Op de eerste correlatie gingen we reeds in om aan te tonen dat PSAP productspecifieker is 
dan DSI (cf. supra). Ook als we alleen de samenhang van de PSAP-segmentatie met die 
interesses bekijken, komen we tot een ‘face of logische validering’ van de PSAP-schaal. Op de 
onderbouwing van de veronderstelling van een logische correlatie met benefitsegmentaties 
(Hyp 5) gaan we in onderstaande paragrafen in. In functie van deze ‘face validity’ 

                                                      
34 Tussen deze adoptiedeterminanten en innovativiteit worden immers vaste (positieve of negatieve) verbanden 
verondersteld. Niettegenstaande die niet altijd even duidelijk meer worden bevestigd en daardoor niet meer als 
segmentatiecriterium kunnen dienen, blijven ze wel waardevol als nomologisch valideringscriterium.  
35 relative advantage/usefulness, complexity/ease of use en compatibility. 

M 
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verwachten we dat de op basis van de PSAP-schaal voorspelde innovators en early adopters, 
segmenten zijn voor dewelke de innovatie duidelijk meer benefits heeft dan voor de 
voorspelde majority of laggards.  
 
Verder hopen we voor deze logische validiteit ook bijkomende onderbouwing te kunnen 
aanreiken door de logische samenhang met ‘willingness-to-pay’ (wtp) na te gaan (Hyp 7), 
door in de breedband-case de logica tussen PSAP-segmentatie en attitude ten aanzien van 
het internet na te gaan (Hyp 8), en door voor de 3G-segmentatie de logische correlatie met 
huidig gsm-gebruik te illustreren (Hyp 9). Van de innovatievere segmenten verwachten we 
op basis van het ‘gezond verstand’ immers een grotere wtp; een positievere attitude ten 
aanzien van het internet, en een innovatiever gsm-gebruik. Deze laatste hypothese is niet 
alleen logisch op basis van het gezond verstand, maar ook op basis van theorie (cf. supra 
assumpties inzake bezit en gebruik van ‘similar technologies’), waarmee we met Hypothese 9 
ook op het terrein van de nomologische validering zijn aanbeland. Een hypothese die we 
ook op dit terrein situeren is Hypothese 10 die van een logische correlatie met 
productspecifieke determinanten uitgaat.  
 
Hypothese 5: Logische samenhang tussen benefitsegmentatie en PSAP-segmentatie 
 
Hypothese 6: Consistentie in de verschillende PSAP-‘segmentation forecasts’ voor 3G en DTV 
 
Hypothese 7: Logische ‘negatieve’ correlatie tussen PSAP en wtp 
 
Hypothese 8: Breedband 2003-case: Logische samenhang tussen PSAP-segmentatie en  
  attitude ten aanzien van het internet 
 
Hypothese 9: 3G-case: Logische samenhang tussen PSAP-segmentatie en huidig gsm-gebruik 
 
Hypothese 10: Logische correlatie met productspecifieke adoptiedeterminanten 
 
De toelichting van de negen case-studies maakte duidelijk dat het ‘zwaartepunt’ inzake 
onderzochte technologieën bij digitale televisie (DTV) en de derde generatie mobiele 
telefonie (3G of UMTS) ligt. Vanaf 2000/1 is de hype rond beide technologieën niet meer 
gaan liggen, en in het najaar van 2005 kenden beide technologieën hun introductie in de 
Belgische en Vlaamse markt. Een periode die nagenoeg parallel loopt met de duur van dit 
doctoraatsonderzoek, en van DTV en 3G twee dankbare ‘testcases’ maakt. Tijdens de periode 
2001-2004 maakten we dan ook van de gelegenheid gebruik om zowel voor DTV als voor 
3G drie ‘prior-to-launch segmentation forecasts’ (cf. onderstaande grafieken) te maken op 
basis van de PSAP-methode. Voor digitale televisie werd het adoptiepotentieel in Vlaanderen 
respectievelijk in februari 2001, oktober/november 2003 en april/mei 2004 voorspeld. Voor 
UMTS of 3G was dat in januari 2002, januari 2003 en oktober/november 2003.  
 
Binnen een bestek van vier jaar werd dus voor zowel DTV als 3G op drie verschillende 
tijdstippen en op basis van 3 verschillende steekproeven uit eenzelfde populatie een 
voorspelling gemaakt van het adoptiepotentieel. Op basis van het gezond verstand is het 
dan ook logisch dat er binnen de drie voorspellingen voor beide technologieën een zekere 
consistentie mag worden verwacht (Hypothese 6). Een zeer positieve voorspelling van het 
adoptiepotentieel (bv. 20% innovators) voor 3G in januari 2002, gevolgd door een zeer 
negatieve voorspelling voor diezelfde technologie het jaar daarop (januari 2003), zou immers 
tegenstrijdig zijn en de ‘face validity’ van de PSAP-methode allerminst ondersteunen. Net 
zoals we dat voor de drie forecasts voor DTV doen, verwachten we voor de drie 
segmentation forecasts voor 3G dus drie min of meer gelijkaardige patronen. Onderstaande 
figuren illustreren dat dit voor zowel DTV als 3G ook het geval is. 
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DTV segm entation forecast
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DTV 2000/1 7,1 28,2 29,8 27,4 7,2

DTV 2003/4 2,3 24,5 38,8 16,9 14,2

DTV 2004 2,3 14,7 35,6 20,9 26,3

innovators early adopters early m ajority late m ajority laggards

 

In de figuur hierboven zien we de drie segmentation forecasts voor DTV afgebeeld; in 
onderstaande figuur die voor 3G. Een eerste vergelijking van beide figuren maakte meteen 
duidelijk dat beide technologieën een verschillend potentieel hebben in Vlaanderen. Digitale 
televisie lijkt in Vlaanderen immers een groter potentieel te hebben dan UMTS: de voorspelde 
diffusiecurves geven voor de eerste adoptersegmenten voor DTV telkens grotere 
percentages dan voor 3G36. Een eerste blik op beide figuren maakt ook meteen de 
consistentie in de voorspellingen duidelijk. Voor digitale televisie resulteerde de 
segmentation forecast in elk van de drie cases telkens in een min of meer klokvormig 
diffusiepatroon, terwijl dat voor 3G in elk van de drie gevallen een rechts scheef verdeeld 
diffusiepatroon was. Zowel voor DTV als voor 3G lopen de segmentation forecasts dus 
duidelijk parallel of consistent, wat ons tot een bevestiging van hypothese 6, en een eerste 
bewijs van de logische of ‘face validity’ van de PSAP-schaal doet besluiten.  
 

                                                      
36 Dit verschil in voorspelde diffusiecurves onderstreept ook opnieuw de noodzaak om van het vaste klokvormige 
patroon af te stappen bij de voorbereiding van de introductie van innovaties. 
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3G segmentation forecast
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3G 2001/2 2,9 19,3 22,6 36,4 16,3

3G 2002/3 1,9 10,5 20,3 42,8 17,3

3G 2003/4 0,6 13,9 16,2 45,2 21,1
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De consistentie in de voorspellingen voor beide technologieën impliceren echter geen 
perfecte gelijkenis. Er blijven verschillen tussen de curves. Zo hebben we in 2000/1 
bijvoorbeeld nog met 7.1% innovators voor DTV te maken, tegenover nog slechts 2.3% in de 
twee latere segmentation forecasts. Ook voor de early adopters zien we voor diezelfde 
technologie een dalend percentage (van 28 over 24 naar 15%) over de drie cases, tegenover 
een stijgend percentage voor minder innovatieve segmenten als early majority en laggards. 
Met respectievelijk 2.9/1.9/0.6% innovators, of bijvoorbeeld 36.3/42.8/45.2% late majority 
stellen we ook voor 3G analoge verschillen en een afnemend adoptiepotentieel vast 
naarmate de segmentation forecast van een recentere datum is en de technologie en diens 
introductie concreter worden voor de respondenten.  
 
Ondanks de parallellen en de consistentie blijven er dus verschillen, maar ook die zijn logisch 
te verklaren op basis van het ‘gezond verstand’. Tussen de eerste en de derde forecast zit er 
voor beide technologieën immers zo’n drie jaar. In die tussenperiode is het dan ook 
aannemelijk dat de kennis en de familiariteit, en daarmee ook de attitude en adoptie-intentie 
ten aanzien van de technologie, niet onveranderd is gebleven. In de periode van de eerste 
forecasts voor beide technologieën (februari 2001 voor DTV, januari 2002 voor 3G) werd 
slechts heel sporadisch bericht over beide technologieën; terwijl dat eind 2003 en voorjaar 
2004 (data van derde forecasts) al heel wat anders was. Vanaf 2003 verschenen in pers en 
andere media immers volop berichten over digitale televisie in buitenland, en de toekomst 
van DTV in België. Dito voor UMTS. Tegen 2003/4 was het in vergelijking met 2001 alvast 
voor heel wat meer consumenten duidelijk dat DTV en UMTS ook voor de Vlaming twee ICT-
innovaties waren die er zaten aan te komen. Ook uit de data, meer bepaald de kennisvragen, 
kunnen we opmaken dat de respondenten in die tussenperiode een stuk vertrouwder zijn 
geworden met de concepten DTV en 3G37. Meer en meer mensen hebben in die 
tussenperiode een en ander opgevangen over DTV en/of 3G, en zijn zich van de komst van 
deze ICT-innovaties bewust geworden. Daardoor zijn ook de adoptie-intenties 
genuanceerder en meer gefundeerd geworden. Daar waar men in 2000/1 nog een adoptie-
intentie gaf voor een ‘vage technologie voor een verre toekomst’, was dat in 2003/4 al een 
stuk concreter. Logisch dat de voorspellingen in die tussenperiode dan ook lichtjes gaan 
afwijken. Logisch dat adoptiepotentieel iets minder wordt naarmate de introductie van de 
technologie dichterbij komt. Voor beide technologieën zijn er tussen de drie segmentation 
                                                      
37 In vergelijking met de eerste forecasts waarbij de kennis van DTV/3G rond de 10% lag, evolueerde dat in 
2003/4 reeds naar zo’n 35% dat van zichzelf te kennen gaf te weten waar die nieuwe technologie voor stond.  
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forecasts dus telkens kleine verschillen, maar deze zijn nooit groot genoeg om de consistentie 
tussen de voorspellingen in gevaar te brengen. Op basis van verschillende steekproeven uit 
eenzelfde populatie resulteert de PSAP-schaal dus in consistente voorspellingen van 
potentiële adoptiepatronen. Hiermee beschouwen we hypothese 6 als bevestigd. Deze 
vergelijking van segmentation forecasts voor eenzelfde technologie geeft een eerste bewijs 
van ‘face validity’, en tegelijk ook een bijkomend bewijs van de betrouwbaarheid van de 
PSAP-methode. Meer concreet van de test-retest-betrouwbaarheid, want het gaat om een 
test van eenzelfde methode bij verschillende steekproeven. 
 
Een tweede bewijs voor de ‘face validity’ van de PSAP-segmentatie hopen we te vinden door 
de vergelijking met benefitsegmentaties te maken. Met Hypothese 5 (Logische samenhang 
tussen benefitsegmentatie en PSAP-segmentatie) haalden we de vergelijking tussen PSAP- en 
benefitsegmentatie reeds aan in de paragrafen rond ‘construct validiteit’, maar gaven we er 
toch de voorkeur aan deze onder de noemer van logische of ‘face’ validiteit te onderzoeken. 
De vergelijking van de PSAP-segmentatie met een benefitsegmentatie betreft immers geen 
vergelijking van twee methoden die eenzelfde construct meten, maar een vergelijking van 
methoden die alletwee een prior-to-launch segmentatie maken. Het gaat daarbij ook om 
twee verschillende segmentaties (segmentatie o.b.v. benefits vs. segmentatie o.b.v. 
adoptiepotentieel), waardoor de vergelijking enkel een validering op basis van de ‘logica’ kan 
dienen. Voor deze ‘face validity’-test doen we een beroep op een drietal cases: de DTV- en 
3G-cases van 2003/4 en de eHUB-case van 2004 (EU). Voor elk van deze drie cases leggen 
we de resultaten van de PSAP- en benefitsegmentaties naast elkaar in een kruistabel.  
 
In deel 4 leerden we dat benefitsegmentaties in de meeste gevallen het resultaat zijn van K-
Means clusterprocedures op evaluaties van perceptuele dimensies of product features 
(Urban, Hauser, 1980: 236). Voor de DTV- en de 3G-case haalden we de evaluatie van deze 
features reeds aan. Op basis van vijfpuntenschalen (‘1’: helemaal niet interessant; ‘5’: uiterst 
interessant) werden respectievelijk 27 en 37 verschillende applicaties beoordeeld voor DTV 
en 3G (cf. supra). In de eHUB-case betrof het een evaluatie van 18 ‘product features’, 
eveneens op vijfpuntenschalen38. De achttien te beoordelen features, waren de volgende:  
 

1. it provides Music on demand 
2. it can send video to several tv’s in different rooms in the house 
3. it has a CD Recorder 
4. it enables to store all my video on one place 
5. it enables to do everything I do with my PC today 
6. it can send audio to several devices throughout the house 
7. it has internet access 
8. it has a radio 
9. it enables a good management and organisation of digital photos 
10. it has a high capacity storage 
11. it enables to store all my audio on one place 
12. it has a DVD recorder 
13. it enables a good management and organisation of all my music 
14. it enables connection to portable devices as MP3 players or PDA’s 
15. it enables me to play the latest games 
16. it enables a good management and organisation of all my video 
17. it has a hard disk recorder with electronic program guide 
18. it provides movie on demand services 

 

Net zoals dit in de meeste gevallen van ‘benefit segmentatie’ gebeurt, maakten ook wij onze 
benefitsegmentatie voor DTV, 3G en eHUB aan de hand van K-Means-procedures op de 
                                                      
38 ‘1: is something that is absolutely not interesting and I would certainly not use it’, ‘2: I like it and I would use it, 
but it is not very important to me’, ‘3: is something I would expect from such a technology’, ‘4: this is very 
interesting for me, but it is not the most important feature for me’, ‘5: This is one of the main features or 
applications I would buy this product for’. 
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respectievelijk 27, 37 en 18 te beoordelen ‘benefits’. In elk van de drie gevallen vonden we 
een logische en significante samenhang tussen de PSAP- en benefitsegmentatie, en dus ook 
een bevestiging van de vijfde hypothese. In elk van de drie cases werd de K-Means procedure 
in zijn standaardvorm (maximaal 10 iteraties) toegepast. Gezien de bedoeling om de 
vergelijking met de vijfledige PSAP-segmentatie te maken, zochten we ook voor deze K-means 
procedure naar een opdeling in 5 clusters. In elk van de drie cases resulteerde dat in een 
opdeling in 5 intern homogene en extern heterogene segmenten van voldoende substantiële 
grootte.  

 
 DTV 2003/4 3G 2003/4 eHUB 2004 (EU) 

Benefitsegment 1 n: 247 n: 159 n: 93 

Benefitsegment 2 N: 230 n: 162 n: 102 
Benefitsegment 3 N: 229 n: 279 n: 132 

Benefitsegment 4 N: 303 n: 309 n: 242 
Benefitsegment 5 N: 155 n: 268 n: 29 

 
In functie van de ‘profilering’ of ‘labeling’ van de verschillende benefitsegmenten, gebruikten 
we in elk van de drie cases dezelfde cut-offs. De beoordeling van respectievelijk 27, 37 en 18 
applicaties gebeurde telkens aan de hand van 5-puntenschalen waarbij hoge scores een hoge 
interesse impliceerden. Applicaties met een gemiddelde beoordeling hoger dan 4 werden dan 
als ‘uitgesproken benefits’ beschouwd; applicaties met een beoordeling tussen 3.4 en 4 als 
gewone ‘benefits’. Naast deze benefits werden ook applicaties onderscheiden waarover men 
niet echt een mening lijkt te hebben (2.6 – 3.99); alsook applicaties die absoluut geen 
benefitpotentieel lijken te hebben (< 2.6). Onderstaande tabel vat de voornaamste 
bevindingen van deze profilering samen. Per case geven we voor de vijf benefitsegmenten 
aan hoeveel van de respectievelijk 27 (DTV), 37 (3G) en 18 (eHUB) applicaties er binnen de 
grenzen van deze cutoffs vallen. Van de 27 beoordeelde applicaties in de DTV-case zijn dat 
voor het eerste benefitsegment bijvoorbeeld 2 uitgesproken benefits, 11 ‘gewone’ benefits, 7 
applicaties waar men niet echt een mening over had en 7 negatief beoordeelde items. Voor 
het vijfde benefitsegment in deze case bleek DTV zelfs geen enkele uitgesproken, noch 
gewone benefit te hebben. 23 van de 27 applicaties werden door dit segment negatief 
beoordeeld. Over de resterende vier had men niet echt een mening. Voor dit laatste segment 
had DTV duidelijk nauwelijks of geen benefits. We noemen dit segment dan ook het ‘no 
benefit’-segment. Ook in de andere twee cases kwam telkens een segment naar voor 
waarvoor de technologie nauwelijks of geen benefits bleek te hebben. Ook daar gaven we 
die het label ‘no benefit-segment’. Net zoals voor deze ‘no benefit’-segmenten, probeerden we 
ook voor de andere benefitsegmenten een consistente labeling te hanteren over de drie 
cases. Zo hebben we tegenover het ‘no benefit’-segment, het ‘overall benefit’-segment: een 
segment waarvoor bijna alle applicaties een benefit inhouden. Tussen beide uitersten in 
onderscheiden we telkens drie segmenten: ‘quite some benefits’, ‘few benefits’ en ‘neutral’. 
Met ‘quite some benefits’ gaat het om segmenten voor dewelke de technologie een behoorlijk 
aantal benefits impliceert, maar minder in aantal en vooral ook minder uitgesproken dan bij 
het ‘overall benefit’-segment. Met ‘few benefits’ gaat het om segmenten voor dewelke 
doorgaans nog minder benefits bestaan, maar er wel nog steeds een aantal duidelijk 
uitgesproken benefits zijn. Deze segmenten kenmerken zich ook door een meer 
‘gepolariseerd’ benefitprofiel. Sommige applicaties zijn duidelijk benefits voor hen, terwijl 
andere dat duidelijk niet zijn. Het ‘neutral’-segment tenslotte, is dan weer veel minder 
gepolariseerd. In plaats van duidelijke (positieve of negatieve) beoordelingen van de 
applicaties, kenmerkt dit segment door een neutrale, weinigzeggende beoordeling van het 
merendeel van de applicaties.  
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Case 
Benefit-
segment

(K-
means) 

N Label 

Applicatie-
beoordeling 

> 4 
# 

uitgesproken 
benefits 

Applicatie-
beoordeling 

3.4 – 4 
 

# Benefits 

Applicatie-
beoordeling 

2.6 -3.99 
 

# Geen 
mening 

Applicatie-
beoordeling 

< 2.6 
 

# negatieve 
beoordeling 

1 247 Quite Some Benefits 2 11 7 7 
2 230 Few Clear Benefits 4 5 3 15 
3 229 Neutral 2 7 12 6 
4 303 Overall Benefit 9 12 4 2 

 
DTV 

2003/4 
(27 

applicaties) 
5 155 No Benefit 0 0 4 23 
1 159 No Benefit 0 0 1 36 
2 162 Neutral 0 3 28 6 
3 279 Only Few Benefits 0 5 4 28 
4 309 Quite Some Benefits 3 7 17 10 

 
3G  

2003/4 
(37 

applicaties) 
5 268 Overall Benefit 5 25 5 2 
1 93 Neutral (few) 2 5 9 2 
2 102 Quite Some Benefits 1 9 5 0 4 
3 132 Quite Some Benefits 2 5 10 2 1 
4 242 Overall Benefit 16 2 0 0 

 
eHUB 

2004 (EU)
(18 

applicaties) 
5 29 No Benefit 0 0 5 13 

 
Zo omvat het ‘overall benefit’-segment in de DTV-case bijvoorbeeld 303 respondenten, 
tegenover 155 in het ‘no benefit’-segment. De drie tussenliggende segmenten kunnen we op 
basis van hun ‘benefit-gehalte’ rangordenen. Na het ‘overall benefit’-segment komen 
respectievelijk ‘quite some benefits’, ‘few clear benefits’ en ‘neutral’. In het geval van de ‘few 
clear benefits’ betreffen de benefits vooral die applicaties die een ‘betere tv-ervaring’ 
impliceren (beter beeld, beter geluid, time shifting, VOD). Voor ‘quite some benefits’ is dat een 
ruimer aantal en ook meer gevarieerd aantal applicaties. In de ‘3G 2003/4’-case komt 
uiteraard ook het ‘overall benefit’-segment (n: 268) op de eerste plaats met 30 van 37 
applicaties die als benefit worden beschouwd. Ook voor het volgende segment, ‘quite some 
benefits’, blijven heel wat applicaties als benefit doorgaan. Vooral veiligheid- en 
informatiegerelateerde applicaties, en applicaties die bestaande functionaliteiten via een 
nieuwe technologie mogelijk maken (e-banking, gouden en witte gids, verkeersinformatie, ...). 
Voor de ‘few benefits’ lijken enkel de veiligheids- en een aantal informatiegerelateerde 
applicaties een benefit te zijn; en bij het ‘neutral’-segment kunnen enkel een paar audio-
applicaties op enige interesse rekenen (MP3, AOD, digitale radio). In de eHUB-case (EU) 
tenslotte, is de bipolarisatie ‘overall benefit’ vs. ‘no benefit’ absoluut. Voor de eerste zijn alle 18 
applicaties benefits; voor de laatste geen enkel. Van de drie tussenliggende segmenten 
hebben we op de tweede plaats een ‘ex aequo’: voor ‘quite some benefits 1’ impliceert 3G 
ongeveer evenveel benefits als voor ‘quite some benefits 2’, maar bij deze laatste hebben deze 
benefits vooral betrekking op alle applicaties inzake opslagcapaciteit en organisatie van 
content. Bij ‘quite some benefits 1’ is dat minder uitgesproken, en gaat het om een 
uiteenlopende mix van benefits. Als er al zaken zijn die voor het ‘neutral’-segment een benefit 
zijn, dan zijn dat audio- en/of muziek-gerelateerde applicaties.  
 
Terug naar de hypothese dan: de veronderstelling van een ‘logische samenhang tussen 
benefit- en PSAP-segmentatie’. Van de meest innovatieven of de mensen met het hoogste 
adoptiepotentieel - de innovators en early adopters op basis van de PSAP-schaal - lijkt het 
immers logisch te mogen verwachten dat dat ook de mensen zijn voor wie de nieuwe 
technologie het meeste benefits impliceert. Mensen voor wie de technologie nauwelijks of 
geen benefit lijkt te hebben, verwachten we dan vooral bij de minst innovatieve segmenten 
(laggards). Tot op zekere hoogte verwachten we dus een logische samenhang tussen PSAP- 
en benefitsegmentatie (op basis van interesse in applicaties). We onderzochten dit aan de 
hand van kruistabellen (+Chi²-analyse) waarin beide segmentaties voor iedere case met elkaar 
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gekruist werden. In elk van de drie gevallen liet deze kruising ons een duidelijke bevestiging 
van de vijfde hypothese toe. In onderstaande tabellen staan de kolommen telkens voor de 
PSAP-segmentatie, de rijen voor de benefitsegmentatie. De geel gekleurde cellen geven per rij 
weer binnen welke adoptersegmenten het desbetreffende benefitsegment het grootste 
aandeel heeft.  
 

  PSAP DTV 2003/4  
  Innovators Early 

Adopters 
Early 

Majority 
Late Majority Laggards Tot. 

Quite Some
Benefits 

5 
2.1% 

17.9% 

61 
25.2% 
21.5% 

108 
44.6% 
23.7% 

50 
20.7% 
25.5% 

18 
7.4% 

10.8% 

242 
100.0% 
21.4% 

Few Clear 
Benefits 

5 
2.2% 

17.9% 

38 
17.0% 
13.4% 

96 
43.0% 
21.1% 

55 
24.7% 
28.1% 

29 
13.0% 
17.5% 

233 
100.0% 
19.8% 

Neutral 
1 

0.4% 
3.6% 

51 
22.9% 
18.0% 

110 
49.3% 
24.2% 

40 
17.9% 
20.4% 

21 
9.4% 

12.7% 

223 
100.0% 
19.8% 

Overall 
Benefit 

17 
5.8% 

60.7% 

131 
44.4% 
46.1% 

117 
39.7% 
25.7% 

27 
9.2% 

13.8% 

3 
1.0% 
1.8% 

295 
100.0% 
26.1% 

Benefit-
segmentatie
DTV 2003/4

No Benefit 
0 
 

3 
2.1% 
1.1% 

24 
16.4% 
5.3% 

24 
16.4% 
12.2% 

95 
65.1% 
57.2% 

146 
100.0% 
12.9% 

 
Tot. 

28 
2.5% 

100.0% 

284 
25.2% 

100.0% 

455 
40.3% 

100.0% 

196 
17.4% 

100.0% 

166 
14.7% 

100.0% 

1129 
100.0% 
100.0% 

 
Voor de ‘DTV 2003/4’-case geeft deze kruising bijvoorbeeld een significante (p: 0.000) Chi² 
van 450.6 bij 16 vrijheidsgraden. Het ‘no benefit’-segment heeft zoals verwacht veruit het 
grootste aandeel (57.2%) binnen het segment van de laggards; net zoals het ‘overall benefit’-
segment dat met ruim 60% binnen het segment van de innovators heeft. Ook de 46% binnen 
de early adopters is nog steeds zeer logisch. Naarmate we verder naar de minder innovatieve 
segmenten opschuiven vermindert dat aandeel ‘overall benefit’ drastisch. Naarmate we de 
volgorde van benefit-segmenten verder overlopen, zien we dat hun ‘grotere aandeel’ ook 
logisch verder opschuift in de adoptercurve: ‘Quite some benefits’ zit vooral bij de early 
adopters en de majority; en het segment van ‘few benefits’, voor wie DTV nog iets minder 
benefits heeft, zit hoofdzakelijk in deel twee van de curve. Aangezien het ‘neutral’-segment 
geen uitgesproken benefits heeft, is het ook niet verwonderlijk dat dit segment zich vooral in 
de ‘grijze massa van de majority’ bevindt.  
 
Voor ‘3G 2003/4’ een quasi analoog verhaal. Het grotere aandeel ‘overall benefit’ (85.7%) en 
‘no benefit’ (35.9%) binnen respectievelijk innovators en laggards, is geheel volgens de 
verwachting. Net zoals dat voor de segmenten ‘quite some benefits’ en ‘few benefits’ het 
geval is. Het eerste segment - dat nog steeds relatief wat benefits ervaart in 3G - bevolkt vooral 
het midden van de adoptiecurve; terwijl de ‘few benefits’ zich ook hier in het tweede deel van 
de curve bevinden. Ook hier is dit verband significant (p: 0.000) met een Chi² van 297.504 bij 
16 vrijheidsgraden.  
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  PSAP 3G 2003/4  

  Innovators Early 
Adopters 

Early 
Majority 

Late 
Majority 

Laggards Tot. 

No Benefit 
0 

0.0% 
0.0% 

3 
1.9% 
1.8% 

11 
7.1% 
5.7% 

52 
33.8% 
9.8% 

88 
57.1% 
35.9% 

154 
100.0% 
13.5% 

Neutral 
1 

0.6% 
14.3% 

18 
11.5% 
10.9% 

26 
16.7% 
13.5% 

77 
49.4% 
14.4% 

34 
21.8% 
13.9% 

156 
100.0% 
13.6% 

Only Few 
Benefits 

0 
0.0% 
0.0% 

16 
5.9% 
9.7% 

23 
8.6% 

11.9% 

148 
55.0% 
27.8% 

82 
30.5% 
33.5% 

269 
100.0% 
23.5% 

Quite Some
Benefits 

0 
0.0% 
0.0% 

58 
19.2% 
35.2% 

56 
18.5% 
29.0% 

157 
52.0% 
29.5% 

31 
10.3% 
12.7% 

302 
100.0% 
26.4% 

Benefit-
segmentatie
3G 2003/4 

Overall 
Benefit 

6 
2.3% 

85.7% 

70 
26.7% 
42.4% 

77 
29.4% 
39.9% 

99 
37.8% 
18.6% 

10 
3.8% 
4.1% 

262 
100.0% 
22.9% 

 
Tot. 

7 
0.6% 

100.0% 

165 
14.4% 

100.0% 

193 
16.9% 

100.0% 

533 
46.6% 

100.0% 

245 
21.4% 

100.0% 

1143 
100.0% 
100.0% 

 
Ook de eHUB-case was al even significant (p: 0.000, Chi² 42.9, df 16) en logisch. Met 
respectievelijk 72% en 52% ‘overall benefit’ binnen innovators en early adopters, en ook 
duidelijk het grootste aandeel ‘no benefits’ binnen de laggards werd de hypothese ook in 
deze case duidelijk bevestigd.  
 

  PSAP eHUB 2004 EU  
  Innovators Early 

Adopters 
Early  

Majority 
Late  

Majority Laggards Tot. 

Neutral 
(few) 

1 
1.3% 
4.0% 

12 
15.0% 
10.8% 

20 
25.0% 
13.2% 

27 
33.8% 
16.2% 

20 
25.0% 
17.7% 

80 
100.0% 
14.1% 

Quite Some
Benefits 1 

3 
3.1% 

12.0% 

17 
17.7% 
15.3% 

26 
27.1% 
17.2% 

29 
30.2% 
17.4% 

21 
21.9% 
18.6% 

96 
100.0% 
16.9% 

Quite Some
Benefits 2 

3 
2.3% 

12.0% 

24 
18.6% 
21.6% 

36 
27.9% 
23.8% 

44 
34.1% 
26.3% 

22 
17.1% 
19.5% 

129 
100.0% 
22.8% 

Overall 
Benefit 

18 
7.7% 

72.0% 

58 
24.7% 
52.3% 

65 
27.7% 
43.0% 

58 
24.7% 
34.7% 

36 
15.3% 
31.9% 

235 
100.0% 
41.4% 

Benefit-
segmentatie
eHUB 
2004 EU 

No Benefit 
0 

0.0% 
0.0% 

0 
0.0% 
0.0% 

4 
14.8% 
2.6% 

9 
33.3% 
5.4% 

14 
51.9% 
12.4% 

27 
100.0% 

4.8% 
 

Tot. 
25 

4.4% 
100.0% 

111 
19.6% 

100.0% 

151 
26.6% 

100.0% 

167 
29.5% 

100.0% 

113 
19.9% 

100.0% 

567 
100.0% 
100.0% 

 
Tussen de PSAP- en de benefit-segmentaties bestaat dus een duidelijke en logische 
samenhang. Perfect is deze samenhang echter zeker niet. In de eHUB-case zien we 
bijvoorbeeld dat het ‘overall benefit’-segment nog steeds 34.7% van de late majority en 31.9% 
van de laggards uitmaakt. Weliswaar een duidelijke ondervertegenwoordiging ten opzichte 
van de gemiddelde vertegenwoordiging voor dat benefitsegment (41.4%); maar toch grote, 
en op het eerste zicht minder logische, proporties. Nader onderzoek leert echter al snel dat 
ook deze logisch verklaard kunnen worden. Meer concreet vonden we voor deze percentages 
een verklaring in de analyse van adoptiedeterminanten. Ondanks de gepercipieerde benefits 
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op applicatieniveau, bleken de late majority en laggards hier bijvoorbeeld segmenten te zijn 
die zeer prijsgevoelig waren en de technologie ook als complex percipieerden. Daar prijs en 
complexiteit voor deze segmenten ook belangrijke determinanten blijken te zijn, is het dan 
ook zeer waarschijnlijk dat deze determinanten (drempels) hen van adoptie zullen 
weerhouden (ondanks de gepercipieerde benefits). Voor de ‘minder logische afwijkingen’ in 
deze vergelijking van benefit- en PSAP-segmentaties bestaat dus een logische verklaring; maar 
deze afwijkingen zijn zeker niet groot genoeg om de bevestiging van hypothese 5 in het 
gedrang te brengen. Tussen de PSAP- en de benefitsegmentaties stelden we dus een duidelijk 
logische samenhang vast, wat we naast de bevestiging van hypotheses 6 en 2 als een derde 
bewijs van de ‘face validity’ van de PSAP-schaal beschouwen.  
 
Vooraleer op een aantal hypothesen (Hyp 8-11) in te gaan waarbij de ‘face validity’ 
technologie-specifiek wordt nagegaan, hebben we met hypothese 7 - net zoals met 
hypothese 2, 5 en 6 - met een hypothese te maken die over de verschillende cases heen kan 
worden nagegaan. Hypothese 7 behelst immers de logische correlatie tussen PSAP-
segmentatie en willingness-to-pay (wtp). Net zoals het niet meer dan logisch is dat de 
segmenten die voorspeld worden als diegene met het meeste adoptiepotentieel (innovators, 
early adopters) in het meeste applicaties geïnteresseerd zijn (cf. supra), verwachten we op 
basis van diezelfde logica ook dat de segmenten met het grootste adoptiepotentieel een 
duidelijk grotere willingness-to-pay (wtp) vertonen dan de segmenten met een minder 
adoptiepotentieel.  
 
Behalve op basis van de Philips-cases, laten zeven van de negen cases ons toe dit verband 
tussen PSAP-segmentatie en willingness-to-pay na te gaan. Deze laatste werd op 
verschillende manieren gemeten, zowel aan de hand van open als gesloten vragen. Ook bij 
de rapportering van de resultaten maken we in onderstaande tabel het onderscheid tussen 
beide types van vragen. Behalve in de iDTV 2004- en de Breedband 2003-studie gebeurde 
dit in eerste instantie aan de hand van een gesloten, categorische vraag. Voor de vraag 
hoeveel men (maximaal) bereid was te betalen indien de desbetreffende technologie hen in 
de voor hen optimale condities werd aangeboden, werden telkens de volgende 
antwoordmogelijkheden voorgelegd: (1) minder dan €12.5, (2) €12.5-€25, (3) €25-€37.5, (4) 
€37.5-€50, en (5) meer dan €5039. In de ‘3G 2001/2’-case waren daar nog twee extra 
categorieën aan toegevoegd (categorie (5) werd €50-€62.5, aangevuld met (6) €62.5-€75 en 
(7) meer dan €75); maar bij elke categorische bevraging van wtp waren de categorieën op 
een analoge manier opgedeeld en stonden hogere scores voor een hogere wtp. Dit laatste 
geldt uiteraard ook voor de gevallen waarbij de wtp op basis van open vragen werd 
bevraagd en de variabelen de ‘monetaire’ waarde bevatten zoals die door de respondenten 
werd opgegeven. In eerste instantie (maandl abonn) gebeurde deze open bevraging van de 
wtp door te vragen naar de maandelijkse abonnementsprijs die men bereid was te betalen of 
die hen aanvaardbaar leek, indien de desbetreffende technologie hen in de voor hen 
optimale condities zou worden aangeboden (in DTV 2003/4, iDTV2004, 3G 2003/4 en 
breedband 2003 werd dit op een dergelijke manier bevraagd). In tweede instantie werden in 
sommige DTV-cases nog bijkomende ‘open vragen’ gesteld. In de ‘DTV 2003/4’- en de ‘iDTV 
2004’-studie werd bijvoorbeeld ook gepeild naar de maximaal aanvaardbare prijs voor de 
éénmalige investering in een set-top-box (STB). In de ‘iDTV 2004’-case werd daarenboven 
ook nog eens gepeild naar de maximaal aanvaardbare maandelijkse abonnementsprijs voor 
het basisaanbod (enkel zenders in digitale vorm, digitaal beeld en geluid en epg) (basis); voor 
de ‘TV-theek’ (maximaal aanvaardbare prijs per aangevraagde productie op aanvraag), en 
voor de éénmalige aanschaf van een ‘PVR’. Daar de antwoorden op deze open vragen niet 
gehercodeerd werden, en de datafile de monetaire waarden bevat zoals de respondenten 
die te kennen gaven, weerspiegelen ook de hoge scores op deze open vragen een hoge 
wtp. Daar de codering van het adoptiepotentieel of de adoptersegmenten ‘omgekeerd’40 
gebeurde ((1): innovators, (2) early adopters, (3) early majority, (4) late majority, (5) laggards), 
                                                      
39 In de ‘DTV 2000/1’-case waren deze antwoordcategorieën uiteraard nog in Belgische frank uitgedrukt. 
40 Hoge scores weerspiegelen lage innovatviteit. 
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gaan we voor de correlatie met willingness-to-pay van een significant negatieve correlatie uit 
(hypothese 7).  
 
 DTV 

2000/1 
DTV 

2003/4 
iDTV 
2004 

3G 
2001/2 

3G 
2002/3 

3G 
2003/4 

BBD 2003 
Kabel 

BBD 2003 
ADSL 

WTP (categorische vragen)41 
Kendall 
Spearman 

-.279*** 
-.324*** 

-.323*** 
-.370*** 

 -.258*** 
-.314*** 

-.313*** 
-.349*** 

-.293*** 
-.337*** 

  

WTP (open vragen)42 

Maandl. 
Abonn. 

 -.279*** 
-.261*** 
-.327*** 

-.462*** 
-.448*** 
-.547*** 

  -.241*** 
-.259*** 
-.325*** 

-.071 
-.159*** 
-.197*** 

-.101 
-.107* 
-.130* 

Enkel DTV 

STB 
 -.235*** 

-.240*** 
-.305*** 

-.268*** 
-.311*** 
-.381*** 

     

Basis 
  -.310*** 

-.316*** 
-.384*** 

     

TV-theek 
  -.070* 

-.214*** 
-.256*** 

     

PVR 
  -.242*** 

-.294*** 
-.365*** 

     

***: p<0.001, **: p<0.01, *:p<0..05 
 
Bovenstaande tabel geeft aan dat hypothese 7 duidelijk bevestigd wordt door de data. Op 
een paar uitzonderingen na werd de verwachte negatieve correlatie tussen PSAP en wtp zelfs 
telkens op het 0.001-significantieniveau bevestigd. In elk van de zeven cases vonden we 
duidelijk bevestiging voor het lineaire verband tussen adoptiepotentieel en willingness-to-pay, 
en voor de logische assumptie dat diegenen met een groter adoptiepotentieel (innovators, 
early adopters) ook een duidelijk grotere willingness-to-pay hebben dan de diegenen met een 
lager adoptiepotentieel. Ook dit kan duidelijk als een bijkomend argument ter ondersteuning 
van de ‘logische validiteit’ worden beschouwd.  
 
Bij de ‘breedband 2003’-case is wellicht een extra woordje uitleg vereist. Zoals we eerder reeds 
toelichtten, werd de voorspelling van het adoptiepotentieel voor breedband in deze studie 
uiteen getrokken in een eerste voorspelling voor breedband via de kabel en een tweede 
voorspelling voor breedband via ADSL. Ook bij de wtp-peiling werd deze opsplitsing gemaakt. 
De volgende twee open vragen werden aan de respondenten voorgelegd: 
 
 “Indien er u een internetformule via de kabel (Telenet) wordt aangeboden die volledig 
aan uw wensen voldoet, hoeveel zou u daar dan maximaal per maand voor willen betalen?” 
 
 “Indien er u een internetformule via ADSL (Belgacom/Skynet of een andere provider) 
wordt aangeboden die volledig aan uw wensen voldoet, hoeveel zou u daar dan maximaal 
per maand voor willen betalen?” 
 
In beide gevallen betrof het een open vraag, waarbij de respondent de keuze had zijn/haar 
antwoord in Euro of in Bfr te formuleren. Achteraf werd alles gehercodeerd in Euro. Elke 
respondent gaf dus een antwoord op beide wtp-vragen, en kreeg zowel in de 
adoptersegmentatie voor kabel als voor ADSL een plaatsje toebedeeld. Beide 
                                                      
41 Daar het hier een correlatie van 2 ordinale variabelen betreft, beperken we ons tot de weergave van rangorde-
correlaties van Kendall (bovenste lijn) en Spearman (onderste lijn) 
42 Omdat het hier om een correlatie ‘ordinaal x metrisch’ gaat, geven we hier zowel de rangordecorrelaties 
(Kendall’s tau op lijn 2, en Spearman’s rho op lijn 3) als de correlatie van Pearson weer (lijn 1) 
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adoptersegmentaties kunnen dus met beide wtp-vragen worden gecorreleerd. In 
bovenstaande tabel zien we enkel de resultaten van de correlatie van de ‘adoptersegmentatie 
voor kabel’ x ‘wtp voor kabel’, en de resultaten van de correlatie van de ‘adoptersegmentatie 
voor ADSL’ x ‘wtp voor ADSL’. Behalve de Pearson-correlatie, blijken de 
rangordecorrelatiecoëfficiënten hiervoor duidelijk significant te zijn. Daar waar de minder 
uitgesproken significantie in deze case bij sommigen misschien nog twijfel doet rijzen met 
betrekking tot de logische validiteit van de PSAP-segmentatie, wordt die wellicht 
weggenomen bij het bekijken van de correlatie van beide adoptersegmentaties met beide 
wtp-vragen43: 
 

 PSAP-segmentatie  
Kabel 

PSAP-segmentatie 
ADSL 

WTP Kabel 
-.071 

-.159*** 
-.197*** 

-.032 
.007 
.009 

WTP ADSL 
-.008 
-.006 
-.008 

-.101 
-.107* 
-.130* 

 
Niettegenstaande de correlatie niet altijd even uitgesproken is (Pearson niet significant, 
rangcorrelaties bij ADSL ‘slechts’ significant op 0.05-niveau), illustreert deze tabel dat de PSAP-
methode een goed onderscheid maakte tussen het adoptiepotentieel voor Kabel, en dat voor 
ADSL. Een hogere willingness-to-pay voor kabel bleek immers duidelijk samen te gaan met 
een hoger adoptiepotentieel voor kabel; net zoals diegenen voor wie een groter ADSL-
adoptiepotentieel werd voorspeld, bereid waren een hogere prijs voor ADSL te betalen. 
Omgekeerd bleek er –zoals logisch ook mag worden verwacht- geen (significante) correlatie 
tussen adoptiepotentieel voor kabel en wtp voor ADSL en omgekeerd. Ook deze 2x2 
correlatie levert daarmee bijkomende ondersteuning voor de ‘face validity’ van de PSAP-
segmentatie op het productspecifieke niveau. 
 
Tot hier toe werd de ‘face validity’ van de PSAP-segmentatie vooral nagegaan op basis van 
‘algemene’ hypotheses die voor verschillende cases of technologieën tegelijk konden worden 
onderzocht. Hypothese 7 (wtp) werd bijvoorbeeld voor 7 cases tegelijk nagegaan; de 
samenhang met de benefitsegmentaties voor 3 cases of technologieën (hypothese 5). Naast 
deze meer algemene bevestiging van de ‘face validity’ van de PSAP-segmentatie op basis 
willingness-to-pay, interesse in applicaties en benefitsegmentaties; kan voor die logische 
validiteit ook bijkomende bevestiging worden gevonden op basis van logische verbanden en 
hypotheses die enkel binnen de grenzen van één specifieke case of technologie worden 
gespecificeerd. Met hypothese 8 tot en 9 hebben we met dergelijke hypotheses te maken.  
 
Hypothese 8 heeft bijvoorbeeld betrekking op de breedband-studie van 2003. Eén van de 
blokken in die survey betrof immers een batterij van 24 items die de attitude van de 
respondent ten aanzien van het internet moest bloot leggen. Meer concreet ging het om 24 
Likertstatements, te beantwoorden op een vijfpuntenschaal ((1) Volledig Niet Akkoord, (2) Niet 
Akkoord, (3) Neutraal, (4) Akkoord, (5) Volledig Akkoord), en weergegeven in onderstaande tabel. 
Daar het volgens ‘het gezond verstand’ logisch lijkt dat diegenen met een groter 
adoptiepotentieel voor breedband (zowel kabel als ADSL) ook een positievere attitude 
hebben ten aanzien van het internet, laat ook deze itembatterij toe de ‘face validity’ van de 
PSAP-segmentatie na te gaan44. Vandaar dat hypothese 8 ook geformuleerd werd als een 

                                                      
43 Achtereenvolgens Pearson correlatie (lijn 1), Kendall (lijn 2) en Spearman (lijn 3). 
44 Tot op zekere hoogte laten deze items ook toe de validiteit ‘nomologisch’ na te gaan, daar verschillende van die 
items duidelijk een aantal assumpties met betrekking tot adoptiedeterminanten als ‘relatief voordeel’ (item 6, 8, 10, 
11, 19, 20), ‘kost’ (item 15, 24), ‘complexiteit’ (item 18) of ‘betrouwbaarheid’ (item 7) weerspiegelen. Het is in ieder 
geval duidelijk dat ook deze itembatterij binnen de breedbandcase toelaat om de logische validiteit van de PSAP-
methode na te gaan. 
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‘logische samenhang tussen PSAP-segmentatie (voor breedband) en attitude ten aanzien van 
het internet’.  
 
De itembatterij van 24 items bevat zowel positieve als negatieve formuleringen van de 
attitude ten aanzien van het internet. Gezien de codering van de PSAP-segmentatie ((1) 
innovators, tot en met (5) laggards) verwachten we een negatieve correlatie met positief 
geformuleerde items en een positieve correlatie met items die negatief zijn geformuleerd ten 
aanzien van het internet. In de tweede kolom in onderstaande tabel geven we die 
verwachtingen weer aan de hand van een + of een – teken. Voor bepaalde items waarvoor 
het niet zo duidelijk was of het een positieve of een negatieve attitude ten aanzien van het 
internet betrof, konden we het verwachte teken van de correlatie bepalen op basis van de 
‘theoretische’ (nomologische) determinantenassumptie. Voor item 18 bijvoorbeeld konden 
we duidelijk stellen dat we een positieve correlatie verwachten, daar we bij de 
complexiteitsdeterminant leerden dat eenvoudige en makkelijke technologieën vooral 
belangrijker worden voor het minder innovatieve deel van de adoptiecurve.  
 
Aangezien zowel de PSAP-segmentatie als de attitudevariabelen ordinale variabelen zijn, 
konden we ons voor het testen van deze hypothese beperken tot de rangordecorrelatie-
coëfficiënten Kendall’s tau (lijn 1) en Spearman’s rho (lijn 2). In de tabel geven we deze weer in 
de derde en vierde kolom, en opgesplitst voor de segmentation forecasts die we respectievelijk 
voor kabel en ADSL maakten. In geval van significante correlaties (p<0.05) waarvan ook het 
teken van de correlatie aan de verwachtingen voldoet, kleurden we de cel groen. De 
lichtgroen gekleurde cellen zijn de cellen waarbij we van een trend (t) spreken: met een 
significantie tussen 0.05 en 0.10.  
 

Correlatie met 
PSAP-

segmentatie 
Kabel 

Correlatie met 
PSAP-

segmentatie 
ADSL 

24 attitude-items 
Verwachte 
correlatie 
met PSAP 

Lijn 1: Kendall’s tau 
Lijn 2: Spearman’s Rho 

1. De dag van vandaag heb je echt internet nodig om
volwaardig te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk
leven. 

- -.060 (t) 
-.070 (t) 

-.001 
-.002 

2. Internet is vooral iets voor mensen die geen behoefte
hebben aan sociaal contact. + -.014 

-.016 
.046 
.052 

3. Internet is eerder een hobby dan een nuttig tijdsgebruik. + .011 
.012 

-.001 
-.001 

4. Eens je toegang hebt tot het internet opent er zich een
andere wereld. - -.046 

-.054 
-.076* 
-.088* 

5. Als je geen toegang hebt tot het internet heb je het
gevoel er niet meer bij te horen. - -.060 (t) 

-.070 (t) 
-.049 
-.058 

6. Ik zie het internet vooral als een venster op de wereld. Het
geeft me toegang tot allerlei informatie. - -.087* 

-.097* 
-.121*** 
-.134*** 

7. Het internet is volgens mij niet veilig. + .015 
.017 

-.019 
-.021 

8. Via het internet kan ik nieuwe contacten leggen, nieuwe
mensen leren kennen. - -.123*** 

-.143*** 
-.061 (t) 
-.071 (t) 

9. Eens je het internet gebruikt, kan je het niet meer missen. - -.070* 
-.083* 

-.037 
-.043 

10. Het internet biedt mij de mogelijkheid om dingen te
leren kennen en ontdekken waartoe ik anders nooit de
mogelijkheid had gekregen. 

- -.085* 
-.096* 

-.031 
-.036 

11. Het hebben van toegang tot het internet is gewoon een
hebbeding, maar veel heb je er eigenlijk niet aan. + .051 

.059 
.071* 
.080* 

12. Ik ben de mening toegedaan dat internet een hype is en
dat de mensen in de toekomst minder lang op internet
zullen gaan. 

+ .011 
.013 

.036 

.041 
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13. Het is de taak van de overheid om iedereen gratis
toegang te geven tot het internet. - -.078* 

-.092* 
-.092** 
-.110** 

14. Ik heb schrik dat ik teveel tijd ga besteden aan het
internet. + -.028 

-.032 
-.024 
-.027 

15. Als ik op het internet ga (zou gaan) hou ik de tijd en de
tarifiëring in de gaten. + .012 

.014 
.072* 
.083* 

16. Ik hou ervan (zou ervan houden) om lange
internetsessies te hebben met vrienden of familie (chatten, e-
mailen, ...). 

- -.133** 
-.154*** 

-.030 
-.035 

17. Ik gebruik het internet (zou het internet gebruiken) om
gericht informatie op te zoeken. - -.051 

-.057 
-.079* 
-.088* 

18. Ik heb nood aan een eenvoudige en makkelijk te
begrijpen internetaansluiting. + -.023 

-.025 
.025 
.029 

19. E-mail laat mij toe (zou mij toelaten) om makkelijker
contact te houden met vrienden of familieleden. - -.071* 

-.082* 
-.042 
-.049 

20. Ik wil internet omdat het me toelaat bepaalde informatie
op een meer efficiënte manier op te zoeken
(telefoonnummers, wegbeschrijving, openingstijden, ...). 

- -.099** 
-.112** 

-.043 
-.048 

21. Ik wil internet om bestanden te kunnen downloaden,
zoals muziek, foto’s, films, ... - -.177*** 

-.207*** 
-.074* 
-.087* 

22. Ik wil internet om allerlei administratieve zaken (zoals
internetbankieren, solliciteren, ...) van thuis uit te kunnen
doen. 

- -.075* 
-.087* 

-.077* 
-.090* 

23. Het stoort mij (zou mij storen) dat mijn telefoon niet vrij is
als ik op het internet ga. - -.096** 

-.112** 
-.073* 
-.085* 

24. Lage prijzen zijn voor mij het meest belangrijk bij de
keuze van een internet provider. + -.011 

-.012 
.017 
.020 

 
Het valt meteen op dat lang niet alle correlaties significant zijn. Algemeen beschouwd, zonder 
een onderscheid tussen kabel en ADSL te maken, zijn er wel nog steeds voldoende 
significante en logische correlaties om tot een bevestiging van hypothese 8, nl. de logische 
samenhang tussen PSAP-segmentatie en attitude ten aanzien van het internet, te besluiten. 
Op 17 (waarvan 2 slechts een ‘trend’) van de 24 statements bleek de attitude ‘logisch’ te 
correleren met de segmentatie op basis van adoptiepotentieel. Voor de andere 7 statements 
was de correlatie niet significant. Geen enkel item weerlegde de hypothese45.  
 
Hypothese 9 brengt ons bij de tweede case-specifieke hypothese in functie van de logische 
validiteit. In de ‘3G 2003/4’-case werd in de vragenlijst een reeks vragen geïntegreerd die het 
huidige gsm- of mobiele telefoongebruik van de respondent in kaart moest brengen (cf. 
vragenlijst bijlage). Aangezien we zowel op basis van het ‘gezond verstand’ (face validity) als 
op basis van theorie (nomologische validiteit) kunnen verwachten dat de meer innovatieve 
segmenten voor 3G zich46 door een innovatiever gebruik van de huidige gsm-generatie (2G) 
kenmerken, werd deze negende hypothese geformuleerd als een logische samenhang 
tussen de PSAP-segmentatie en het huidig gsm-gebruik. In de twee onderstaande tabellen 
trachtten we de resultaten zo bondig mogelijk samen te vatten. Twee opmerkingen die bij de 
lezing van deze tabellen in het achterhoofd dienen te worden gehouden: (a) het segment 
innovators omvat slechts 6 respondenten en (b) het moment van bevraging dateert reeds 
van eind 2003. Het eerste heeft tot gevolg dat we de percentages binnen het 
innovatorsegment moeilijk kunnen vergelijken met de percentages binnen de andere 
segmenten. De datum is van belang voor een goede interpretatie omdat bepaalde 
                                                      
45 In de marge van deze analyse, geeft deze tabel ook bijkomende indicaties voor de inconsistentie van 
determinantenassumpties. Slechts een deeltje van de statements die ook als een operationalisering van een 
adoptiedeterminant kunnen worden beschouwd, worden ook bevestigd. Complexiteit (item 18) bleek bijvoorbeeld 
niet meer of minder gecorreleerd te zijn met meer of minder innovatieve segmenten. ‘Kost’ (item 15) bleek dan 
weer enkel significant in het geval van ADSL, maar niet voor kabel; en ook bij de verschillende items die als een 
operationalisering van het relatieve voordeel kunnen worden beschouwd stellen we een inconsistente bevestiging 
vast. Later (cf. infra) komen uitgebreid terug op de (in)consistente bevestiging van determinantenassumpties. 
46 In vergelijking met de minder innovatieve segmenten voor 3G. 
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applicaties toen nog niet bestonden of op dat moment pas recentelijk geïntroduceerd waren 
(GPRS, camera, ...).  
 
De eerste tabel gaat vooral over het bezit en het gebruik van de mobiele telefoon, de tweede 
tabel gaat dieper in op het bezit en het gebruik van specifieke applicaties. Met betrekking tot 
de logische samenhang met de PSAP-segmentatie verwachten we dat zowel het bezit van 
gsm en applicaties, als het gebruik van diverse toepassingen afneemt naarmate we van de 
meer innovatieve naar de minder innovatieve segmenten verschuiven. Aangezien elk van de 
onderzochte verbanden dit significant bleek te bevestigen doen deze twee tabellen ons tot 
een aanvaarding van deze negende hypothese en een bijkomende onderbouwing van de 
‘face validity’ van de PSAP-segmentatie besluiten. Ook door de voorspelling van het 
adoptiepotentieel voor 3G naast het huidige bezit en gebruik van 2G te leggen, wordt de 
PSAP-segmentatie ‘logisch’ gevalideerd. Zoals we op basis van het logisch verstand ook 
verwachten, zijn de meer innovatieve segmenten voor 3G, ook de innovatievere segmenten 
voor de huidige tweede generatie mobiele telefonie. De innovators, early adopters en early 
majority kenmerken zich door een grotere mate van bezit en gebruik (van 2G) dan de late 
majority en laggards . 
 

 Innovators Early  
Adopters 

Early  
Majority 

Late Majority Laggards P 

Bezit gsm? 
% J vs % N 

86/14 94/6 92/8 85/15 66/34 Chi² p: 0.000 

1ste toestel? 
% J vs % N 

33/67 22/78 39/61 41/59 44/56 Chi² p: 0.000 

Hoeveelste 
toestel? 

3.75 3.09 2.79 2.61 2.64 Anova p: 
0.001 

Personalisering?
Ja, belangrijk 

Ja, mr nt belang. 
Neen 

 
33.3 
33.3 
33.3 

 
11.9 
50.6 
37.5 

 
7.6 

44.6 
47.8 

 
3.0 

33.8 
63.3 

 
2.9 

34.1 
62.9 

 
Chi² p:0.000 

SMS-infodienst? 
Nooit 

Af en toe 
Vaak 

 
50.0 
16.7 
33.3 

 
82.6 
16.8 
0.6 

 
89.7 
10.3 
0.0 

 
96.0 
4.0 
0.0 

 
100.0 

0.0 
0.0 

 
 

Chi² p: 0.000 

SMS-interact d? 
Nooit 

Af en toe 
Vaak 

 
66.7 
16.7 
16.7 

 
85.2 
13.6 
1.2 

 
85.9 
13.0 
1.1 

 
92.2 
7.6 
0.2 

 
94.8 
5.2 
0.0 

 
Chi² p: 0.000 

Maandelijkse 
factuur? €113 €56 €32 €30 €26 Anova 

p: 0.000 
# gesprekken 

per week 19 28.5 15.4 11.9 11.8 Anova 
p: 0.000 

# SMS per week 22.2 21.8 16.1 13.4 10.1 Anova 
p: 0.000 

  
In deze eerste tabel komt dat in eerste instantie tot uiting in het gsm-bezit. De meer 
innovatieve segmenten zijn meer in het bezit van een gsm dan de minder innovatieve 
segmenten (94% van de early adopters heeft bijvoorbeeld een gsm-toestel tegenover ‘slechts’ 
66% bij de laggards). Naarmate we van de segmenten met een groter adoptiepotentieel naar 
die met een lager adoptiepotentieel verschuiven stellen we ook vast dat men in toenemende 
mate ook nog steeds in het bezit van zijn eerste gsm-toestel is. Daar waar van de innovators 
en early adopters nog slechts respectievelijk 33% of 22% in het bezit is van zijn eerste toestel, is 
dat nog meer dan 40% bij late majority en laggards. Een groter adoptiepotentieel voor 3G 
blijkt daarnaast ook samen te gaan met een hogere maandelijkse factuur voor 2G, en ook uit 
het gebruik van de gsm blijkt de grotere innovativiteit van de segmenten met het grootste 
adoptiepotentieel voor 3G. Naast de twee onderste rijen die in dit verband het gemiddeld 
aantal telefoongesprekken en het gemiddeld aantal verstuurde SMS’jes per week weergeven, 
zien we dit ook in de vragen die peilden naar het belang dat men aan personalisering hecht, 
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of naar het gebruik van informatieve en interactieve SMS-diensten vroegen. De 
personaliseringsvraag betrof de mate waarin men het belangrijk vond de GSM te kunnen 
personaliseren aan de hand van beltonen, covers, etc. Men had hiervoor drie 
antwoordmogelijkheden: ((1) Ik doe het, want dat is belangrijk voor mij, (2) Ik doe het, maar dat 
maakt mij eigenlijk niet zo veel uit, en (3) Ik doe het niet, en dat is ook niet belangrijk voor mij) . Ook 
voor de vraag naar het gebruik van SMS-informatiediensten (sportuitslagen, horoscopen, 
nieuws, weerbericht, ...) en interactieve SMS-diensten (spelletjes, televoting, ...) had men drie 
antwoordmogelijkheden ((1) nooit, (2) af en toe, (3) vaak). Personalisering is duidelijk het 
belangrijkst bij de meest innovatieven voor 3G, en ook informatiediensten en interactieve 
diensten via SMS kennen duidelijk een hogere mate van gebruik bij deze groepen met het 
grootste adoptiepotentieel voor 3G. 
 
De tweede tabel vat dan de voornaamste resultaten samen omtrent het bezit en het gebruik 
van concrete gsm-applicaties. Aan de gsm-bezitters in ieder segment, werd in eerste instantie 
voor 14 applicaties gevraagd of hun gsm-toestel daarover beschikte. In de laatste zes 
kolommen van onderstaande tabel geven we het percentage binnen ieder segment weer dat 
aangaf over die applicatie te beschikken (de laatste kolom bevat daarbij telkens de significantie 
van de bijhorende Chi²-toets). Hierbij wordt meteen duidelijk dat de meest innovatieven voor 
3G, telkens ook de grotere bezitter van de verschillende applicaties zijn. Dat de gsm-kennis bij 
de minder innovatieven doorgaans ook iets lager is, mag blijken uit de 2 of 3 % bij de late 
majority en laggards die vreemd genoeg wel over een gsm beschikken, maar niet over een 
SMS-applicatie (ieder gsm-toestel beschikt immers over een SMS-applicatie). Over de impact 
hiervan op de betrouwbaarheid maken we ons echter geen zorgen, omdat we ons in deze 
tabel vooral op de eerste kolom focussen: de kolom met correlaties tussen de PSAP-
segmentatie en het gebruik van elk van die applicaties. De PSAP-segmentatie werd nog steeds 
als ‘(1) innovators tot en met (5) laggards’ gecodeerd. Voor het gebruik van elk van de 
applicaties gold de vijfpuntenschaal (1) heel veel, (2) veel, (3) af en toe, (4) zelden, (5) nooit. 
Logischerwijs verwachten we tussen beide ordinale variabelen positieve correlaties. We 
gingen die na aan de hand van de maten van Kendall (lijn 1) en Spearman (lijn 2).  
 

 
Correlatie 

PSAP x 
gebruik 

Innovators Early  
Adopters 

Early  
Majority 

Late  
Majority 

Laggards P 
(Chi²) 

  % per segment dat over gsm met desbetreffende applicatie zegt te beschikken47 

SMS .148*** 
.174*** 100.0 99.8 99.5 98.1 97.1 0.494 

MMS .033 
.038 66.7 11.3 12.1 7.7 8.8 0.000 

I-Mode .215* 
.251* 33.3 8.8 7.7 2.4 5.3 0.000 

E-mail .151** 
.172** 66.7 26.8 22.0 18.6 15.3 0.003 

Games .173*** 
.198*** 100.0 83.8 83.6 79.7 73.5 0.063 

Chat .142** 
.156** 100.0 42.8 40.3 35.9 24.7 0.000 

Rekenmach. .220*** 
.252*** 100.0 82.5 81.9 79.9 70.0 0.016 

Agenda .183*** 
.216*** 83.3 60.6 52.2 45.4 50.6 0.007 

Alarm .166*** 
.197*** 100.0 89.4 87.9 84.0 79.4 0.055 

WAP .267*** 
.300*** 50.0 37.3 27.5 24.8 22.4 0.011 

GPRS .235** 
.266** 33.3 17.1 11.0 6.2 8.2 0.000 

Camera .231* 
.261* 33.3 6.3 3.3 1.3 1.8 0.000 

MP3 .285* 
.317** 33.3 3.2 1.6 0.6 0.0 0.000 

Radio .124 
.205* 50.0 10.1 7.7 6.7 4.7 0.001 

                                                      
47 Enkel berekend op het aandeel gsm-bezitters binnen ieder segment. 
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Behalve voor MMS, bleek die positieve correlatie voor iedere applicatie significant te zijn. In 
vergelijking met de minder innovatieve segmenten voor 3G maken de segmenten met een 
groter adoptiepotentieel dus ook duidelijk meer gebruik van de bestaande gsm-applicaties. Dit 
valt niet in het minst op voor de applicaties die als tussenstap naar 3G moeten doorgaan 
(WAP, Camera, MP3, GPRS). 
 
Net zoals onder meer Agarwal en Prasad (1998) de logische validiteit van hun PIIT-schaal 
onderbouwden door de logische correlatie met een aantal adoptiedeterminanten na te 
gaan, doen ook wij dat voor de PSAP-methode. Vandaar hypothese 10, de assumptie van 
een logische correlatie met productspecifieke adoptiedeterminanten. Met een logische 
correlatie bedoelen we dan het veronderstelde positieve of negatieve lineaire verband tussen 
enerzijds innovativiteit of adoptiepotentieel en anderzijds de determinanten, zoals we dat in 
deel 4 toelichtten48,49. We doen hiervoor een beroep op een viertal cases: 2 onafhankelijke 
cases ‘3G 2003/4’ (42 items), ‘DTV 2003/4’ (43 items), en twee praktijk-cases ‘iDTV 2004 
Telenet’ (28 items) en ‘eHUB 2004 Philips’ (14 items)’. De twee centrale cases bij deze analyse 
zijn uiteraard de eerste twee. Deze omvatten niet alleen het grootste aantal 
determinantenitems, maar ook identieke items waardoor beide cases perfect vergelijkbaar 
zijn. Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze items en hun nummering (kolom 1). 
De laatste kolom geeft weer van welke determinant dit item een operationalisering was. 
Binnen de analyse voor deze tiende hypothese gaan we (nog) niet na in welke mate de 
verschillende items die als operationalisering voor één determinant bedoeld zijn, ook effectief 
dat ene construct meten. Dat doen we pas later wanneer we effectief de kwaliteit van 
determinanten als segmentatiecriterium gaan testen (cf. infra). Binnen het bestek van deze 
analyse gaan we –item per item- louter de logica van de correlatie na. 
 
Op de manier waarop deze operationalisering van items tot stand kwam, gingen we eerder 
reeds in. Literatuuronderzoek zorgde voor een lange lijst van mogelijke operationaliseringen 
per factor, en op basis van kwalitatief onderzoek bij vier focusgroepen50 werd deze lijst 
gereduceerd. Waarom gereduceerd? Omdat we in tegenstelling tot heel wat ander 
onderzoek een pak meer determinanten te operationaliseren hadden en we moesten zien te 
vermijden in een ellenlange lijst van determinanten terecht te komen. Te lange lijsten van 
Likertstatements worden immers al snel vermoeiend voor de respondent, en hebben 
daardoor een negatieve impact op de betrouwbaarheid van de meting. Een 

                                                      
48 De logica is hier dus op theoretische assumpties gebaseerd, waardoor hypothese 10 duidelijk een 
nomologische validiteitshypothese is. 
49 Op het eerste zicht kan men zich afvragen of deze validitatie niet haaks staat op de eerder gemaakte conclusie 
dat deze determinanten niet betrouwbaar genoeg meer zijn om als segmentatiecriterium te dienen. Het 
antwoord daarop is negatief, want deze determinanten blijven wel hun waarde hebben als valideringscriterium 
(Easingwood, Lunn, 1992: 80). Als segmentatiecriterium zijn determinantenassumpties niet meer betrouwbaar 
omdat ze niet altijd evengoed meer opgaan voor alle technologieën; maar daarom verliezen ze hun waarde niet 
als valideringscriterium. Als er 10 determinantenassumpties gebruikt zouden worden voor 
segmentatiedoeleinden, dan moet men er zeker van zijn dat ze alle 10 opgaan (en die zekerheid is niet meer). Om 
als valideringscriterium te dienen, is dat niet noodzakelijk: als er slechts 7 of 8 van de tien opgaan en bevestigd 
worden, kan dat al voldoende zijn voor validering.  
50 Elk van deze vier focusgroepen werd in september 2003 gevoerd, telkens bij 8 personen: 4 mannen en 4 
vrouwen, waarvan telkens één uit de volgende vier leeftijdscategorieën: -20, 21-30, 31-40 en 41-50. Deze 
focusgroepen kenden de volgende opbouw: de mensen waren uitgenodigd voor een ‘algemeen gesprek over 
ICT’. In een eerste fase werd vrijuit gesproken over twee technologieën waarmee het merendeel verondersteld 
werd vertrouwd te zijn: de gsm en de DVD-speler. In deze eerste fase had de moderator de enige taak het gesprek 
in de richting van de drempels en drijfveren voor (non)adoptie te sturen, zonder daarbij een checklist van 
determinanten voor ogen te houden. Pas in een tweede fase werd de checklist van 19 determinanten uit ons 
conceptueel model als leidraad gebruikt. Elk van de 19 determinanten werd uitgelegd, en via een terugkoppeling 
naar de voorafgaande groepsdiscussie probeerden we tot een consensus-operationalisering en vooral goed 
begrip van elk van de determinanten te komen. Pas wanneer voor de ‘vertrouwde technologieën’ gsm en DVD-
speler voor elke determinant tot een duidelijke invulling was gekomen, gingen we in een derde fase over tot de 
‘innovaties’ DTV en UMTS. Na een familiarisatie met beide technologieën werd ook hier op elk van de 19 
determinanten voor beide technologieën ingegaan. De uitdaging bestond er in tot een zo beperkt mogelijke set 
van items te komen die toch het geheel van determinanten ‘dekte’ of operationaliseerde.  
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operationalisering waarbij we voor iedere determinant een multi-item-schaal van pakweg 5 
tot 10 items zouden gebruiken, konden we ons dus niet permitteren. Uiteindelijk resulteerde 
dat alleen al voor de productspecifieke determinanten in een lijst van 42 items (of 43 in het 
geval van DTV). Compatibiliteit werd daarbij in zijn twee componenten ‘lifestyle 
compatibiliteit’ (7, 39) en ‘technische compatibiliteit’ (30) geoperationaliseerd; net zoals dat 
ook voor de factor ‘Trialability’ gebeurde met ‘vicarious trial’ (28) en ‘fysische trial’ (41). Voor 
de factor ‘Observability’ maakten we eveneens een onderscheid tussen dimensies en 
gebeurde de operationalisering op basis van twee items: item 12 heeft betrekking op het 
‘visibility’-aspect, terwijl item 24 meer betrekking heeft op de ‘communicability/result 
demonstrability’. Ook ‘Opinion Leadership’ kende een vertaling in twee items, waarvan het 
ene (15) een inschatting van het eigen opinieleiderschap betrof, en het tweede (3) naar het 
tegenovergestelde peilde: de nood aan contact met opinieleiders. Niettegenstaande ook de 
determinant ‘Controle/Self-efficacy’ verschillende dimensies kent, werd deze factor slechts in 
één item (42) vertaald. Aangezien de ‘controle’ in termen van ‘het kunnen werken en 
omgaan met de innovatie’ reeds in de complexiteitsoperationalisering zit vervat, gaat het met 
dit ene self-efficacy-item louter om de ‘controle’ in termen van de ‘controle over de 
adoptiebeslissing’. De operationalisering van de factoren ‘Kost’, ‘Relatief Voordeel’, 
‘Enjoyment’, ‘Complexiteit/Comfort Level’, ‘Betrouwbaarheid’, ‘Imago/Prestige’ en ‘Sociale 
Beïnvloeding’ gebeurde verder in respectievelijk 351, 752, 353, 454, 255, 256 en 657 items. 
Factoren als Tangibles (25), Innovativiteit (6), Productkennis (19), Marketing (26) en 
Interpersoonlijke communicatie (16) werden, net als Controle/Self-efficacy in één enkel item 
geoperationaliseerd. Rechtstreeks werd Innovativiteit slechts in één item geoperationaliseerd, 
omdat het onrechtstreeks reeds in de vele andere determinanten werd uiteen getrokken. 
Productkennis op zijn beurt, werd slechts in één Likerstatement geoperationaliseerd omdat 
die ons beter te bevragen leek aan de hand van andere vragen (cf. supra). Voor tangibles 
kwam daar in de DTV-case nog een extra item (43) bij. In onderstaande tabel zien we elk van 
deze items en de determinant voor dewelke ze een operationalisering zijn, overzichtelijk 
weergegeven. In de surveys vielen deze telkens de beantwoorden op vijfpuntenschalen: (1) 
‘helemaal niet akkoord’ tot (5) ‘helemaal akkoord’.  
 
Behalve het extra item 43 in de DTV-case, gebeurde deze operationalisering en bevraging 
van determinanten op een volledige identieke manier in de ‘3G 2003/4’- en ‘DTV 2003/4’-
cases. Vooral in functie van de vergelijking van impact van determinanten en hun kwaliteit 
als segmentatiecriterium, heeft dit zijn voordeel (cf. infra).  

                                                      
51 Items 1, 5 en 22 
52 Items 11, 17, 23, 27, 35, 36 en 40 
53 Items 4, 13 en 14 
54 Items 8, 18, 20 en 29 
55 Items 21 en 31 
56 Items 33 en 38 
57 Items 2, 9, 10, 32, 34 en 37 
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De items, geoperationaliseerd en genummerd in de cases ‘3G 
2003/4’ en ‘DTV 2003/4’ 

Nummering 
van de 
items in 

iDTV 2004 

Item als 
operationalisering van 
de determinant ... 

Item 1: X lijkt mij een dure aangelegenheid 1 Kost 
Item 2: Als X als ‘in’ wordt beschouwd door mijn omgeving, zal ik 
 sterk overwegen om dat aan te schaffen 2 Sociale Beïnvloeding 

Item 3: Vooraleer X aan te schaffen, zijn er toch bepaalde mensen 
 van wie ik eerst de raad zou willen 3 nood aan Opinion  

Leadership 
Item 4: X lijkt me gewoon leuk 4 Enjoyment 
Item 5: X zal voor veel mensen waarschijnlijk te veel kosten.  5 Kost 
Item 6: Ik denk wel bij de eersten te zullen zijn om X aan te schaffen 6 Innovativiteit 
Item 7: X past binnen mijn manier van leven 7 Lifestyle Compatibiliteit 

Item 8: Ik vrees dat X nogal ingewikkeld zal zijn om mee te werken 8 Complexiteit/Comfort 
Level 

Item 9: De meeste mensen in mijn directe omgeving zullen zeker 
 enthousiast zijn over X 9 Sociale Beïnvloeding 

Item 10: Mijn directe omgeving zal waarschijnlijk van mij verwachten 
 dat ik bij de eersten zal zijn om X aan te schaffen  Sociale Beïnvloeding 

Item 11: De voordelen van X wegen voor mij zwaarder door dan de 
 nadelen  Relatief Voordeel 

Item 12: Eén van de leuke dingen aan X is dat je er mee kan 
 uitpakken bij je vrienden 10 Observability, visibility 

Item 13: Het gebruik van X geeft waarschijnlijk wel een goed gevoel 11 Enjoyment 
Item 14: Het lijkt me wel iets om X te hebben  Enjoyment 
Item 15: Sommige mensen uit mijn omgeving zullen mij om raad 
 komen vragen over X  Opinion Leadership 

Item 16: X zal voor mij zeker een gespreksonderwerp vormen bij 
 vrienden, familie of kennissen 12 Interpersoonlijke 

communicatie 
Item 17: Het lijkt me interessant om meer dan alleen maar  
 -te kunnen bellen en SMS’en met een gsm-toestel 
 -passief programma’s te kunnen bekijken en opnemen via tv 

13 Relatief Voordeel 

Item 18: Ik denk niet dat ik mij gemakkelijk zou voelen indien ik in de 
 toekomst X zou gebruiken  Complexiteit/Comfort 

Level 
Item 19: Ik heb onlangs nog iets gelezen over X of met iemand 
 gesproken over X  Kennis 

Item 20: X lijkt mij een gebruiksvriendelijke technologie  Complexiteit/Comfort 
Level 

Item 21: Ik betwijfel of met X alles wel zo goed mogelijk zal zijn zoals 
 men het voorstelt 14 Betrouwbaarheid 

Item 22:Ook al kost het me wat meer, X is iets wat ik echt wil  Kost 
Item 23: X zou voor mij alvast een aantal zaken aangenamer maken 15 Relatief Voordeel 
Item 24: Ik zal de sterktes en zwaktes van X zeker aan anderen 
 meedelen 16 Observability,  

Communicability 
Item 25: Zoals de X-toestellen hier zijn voorgesteld, lijken die wel een 
 aantrekkelijk design te hebben  Tangibles 

Item 26: Als ik een X koop, moet het wel één van een bekend merk te 
 zijn 17 Marketing 

Item 27: In vergelijking met tv kijken/mobiel telefoneren zoals we dat 
 vandaag kennen, heeft X duidelijk méér te bieden 18 Relatief Voordeel 

Item 28: Vooraleer X aan te schaffen, wacht ik liever wat zodat ik eens 
 kan zien hoe anderen het met X stellen 19 Trialability (Vicarious) 

Item 29: Gewoon tv kijken en programma’s opnemen (bellen en 
 SMS’en gaat nog), maar nog meer toepassingen maken het 
 alleen nog maar (nodeloos) complexer 

20 Complexiteit/Comfort 
Level 

Item 30: Ik ben wel geïnteresseerd in de nieuwe mogelijkheden die X 
 biedt, maar het stoort me dat ik daarvoor een investering in 
 een ‘nieuwe technologie’ (set-top-box/nieuw gsm-toestel) 

21 Compatibiliteit (fysisch) 
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 moet doen 
Item 31: Ik heb mijn twijfels over de betrouwbaarheid van X 22 Betrouwbaarheid 
Item 32: Ook al ben ik geïnteresseerd, ik koop geen X als mijn 
 omgeving er negatief tegenover staat 23 Sociale Beïnvloeding 

 
Item 33: De aanschaf van X zou een positief effect hebben op mijn 
 imago en sociale status  Imago/Prestige 

Item 34: Nieuwe technologische ontwikkelingen op het vlak van 
 televisie/mobiele telefonie vormen vaak het 
 gespreksonderwerp bij mijn vrienden en kennissen 

 Sociale Beïnvloeding 
 

Item 35: Ik heb geen behoefte aan X  Relatief Voordeel 
Item 36: X zou voor mij alvast een aantal zaken makkelijker maken  Relatief Voordeel 
Item 37: Ik ben wel geïnteresseerd om X aan te schaffen, maar enkel 
 als er voldoende mensen in mijn directe omgeving zijn die 
 dat ook doen. Anders heeft X weinig waarde voor mij 

 Sociale Beïnvloeding 
(netwerkexternaliteiten) 

Item 38: Het hebben van een X straalt toch wel een zekere klasse uit 24 Imago/Prestige 
Item 39: Als ik een X koop, dan is het niet om het even welk model, 
 het moet ook bij mijn persoonlijkheid passen  Compatibiliteit 

Item 40: Ik zie niet in waar en wanneer ik X zou gebruiken 25 Relatief voordeel 
Item 41: Ik wil en kan X toch zelf eerst ergens uitproberen vooraleer ik 
 het aanschaf 26 Trialability (fysisch) 

Item 42: Als ik X zal aanschaffen, zal dat volledig mijn eigen beslissing 
 zijn. Niemand zal mij daartoe aanzetten, of in die beslissing 
 beïnvloeden. 

 Controle/Self-efficacy 

Item 43: Een televisietoestel moet passen in het interieur van een 
 woning 27 Tangibles (enkel in 

DTV-case) 
 
Naast deze twee centrale ‘onafhankelijke’ studies, testen we deze hypothese inzake 
determinanten ook op basis van twee ‘praktijkcases’: ‘IDTV 20004 Telenet’ en ‘eHUB 2004 
Philips’. In tegenstelling tot de twee onafhankelijke cases, hadden we in deze praktijkcases niet 
altijd evenveel vrijheid en ruimte om determinanten te gaan operationaliseren. In de iDTV-
case gebeurde dit aan de hand van 28 Likerstatements (op dezelfde vijfpuntenschaal te 
beantwoorden); in de eHUB-case aan de hand van 14 likertstatements (12 op 
tienpuntenschalen + 2 op vijfpuntenschalen). De 28 items in de iDTV-studie betroffen een 
gereduceerde lijst van het DTV 2003/4-onderzoek. 28 items dus in plaats van 43, maar perfect 
vergelijkbaar. De tweede kolom in bovenstaande tabel geeft aan welke items er precies 
werden gebruikt (de gekleurde cellen staan voor de geëlimineerde items) en welke 
nummering deze items hadden in het iDTV-onderzoek. Eén item staat niet in deze tabel 
weergegeven omdat het niet in de eerste twee cases gebruikt werd, nl. item 28: ‘Als televisie 
reclamevrij zou kunnen zijn, dan zou ik bereid zijn daarvoor meer te betalen’, een 
operationalisering van een potentieel relatief voordeel. Onderstaande tabel geeft op een 
analoge manier de items uit het eHUB-onderzoek weer. De eerste 12 items werden bevraagd 
op tienpuntenschalen (1: totally disagree; tot 10: totally agree); item 13 en 14 op 
vijfpuntenschalen die bij de desbetreffende items beschreven staan. 
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Item 1 I have no problem with personally figuring out how this device will work Controle/Self-efficacy 

Item 2 I have my doubts concerning the reliability and proper functioning of 
the device Betrouwbaarheid 

Item 3 I will not buy the product unless I am sure it is compatible with my 
current electronic devices Compatibiliteit 

Item 4 When my friends are not positive about this device, I will not buy it, even 
when I am interested Sociale Beïnvloeding 

Item 5 My friends/relatives will come to me for advice concerning this device Opinieleiderschap 

Item 6 This device looks fashionable, it has an attractive design and that’s 
important to me Tangibles 

Item 7 This device fits my lifestyle Compatibiliteit 
Item 8 This device is very interesting, but is probably too expensive Kost 

Item 9 I think I will not be able to operate this device. It will be a little too 
complicated Complexiteit 

Item 10 I would like to try it out before I will buy such a device Trialability 
Item 11 I wait until others have tried new products before I will buy them Trialability 
Item 12 Design or look of the device is an important consideration for buying it. Tangibles 

Item 13 

How would you rate X as being new and different from other home 
entertainment systems currently available?  
(1: extremely new and different, 2: very new and different, 3: somewhat new 
and different, 4: slightly new and different, 5: not at all new and different) 

Relatief Voordeel 

Item 14 

Based on the information you have seen and read about today, which 
statement best describes how likely you are to seek information about 
any of these products  
(1: definitely would seek information, 5: definitely would not seek information) 

Innovativiteit 

 
Voor de toetsing van de nomologische hypothese 10, beperken we ons dus voorlopig enkel 
tot de correlaties tussen deze determinantenitems en de PSAP-segmentatie als weerspiegeling 
van de productspecifieke innovativiteit (ordinale variabele waarbij 1: innovators, 2: early 
adopters, 3: early majority, 4: late majority en 5: laggards). In onderstaande tabel geven we de 
resultaten weer van deze correlatie-analyse. De lezing van deze tabel vergt wellicht wat 
voorafgaande uitleg. Van de vijf ‘hoofdkolommen’ (van elkaar gescheiden door dikke lijnen) 
geeft de eerste kolom de verschillende determinanten weer. De andere vier hoofdkolommen 
structureren de resultaten van de correlatie-analyse per case: respectievelijk ‘3G 2003/4’, ‘DTV 
2003/4’, ‘iDTV 2004’ en ‘eHUB 2004’ (apart gerapporteerd voor EU en US). Aangezien de 
operationaliseringen van de determinanten voor de eerste drie cases op een analoge manier 
gebeurde, onderscheiden we deze drie van de eHUB-case door een nog dikkere lijn. Binnen 
elke hoofdkolom worden nog eens drie subkolommen onderscheiden: de eerste geeft het 
nummer van het item weer, de tweede geeft het teken weer van de ‘Verwachte Correlatie 
(VC)’58; en in de derde kolom staan de gevonden correlaties weergegeven. We geven zowel 
de Pearson-correlatiecoëfficient als de rangordecorrelatiecoëfficiënten (Kendall, Spearman) 
weer. De significantie van de correlaties wordt op de klassieke manier aan de hand van 1, 2 of 
3 sterretjes gerapporteerd; en aan de hand van kleuren geven we aan welke correlaties met 
de ‘theorie’ stroken en dus als een bevestiging van hypothese 10 kunnen worden beschouwd. 
De groene kleur geeft aan dat de correlatie logisch is (met de theorie strookt) én significant op 
het 0.001-niveau. Wanneer de bevestiging niet éénduidig op dit significantieniveau gebeurt, 
kleuren we de cellen ‘geelgroen’. Witte cellen geven de ‘niet significante’ correlaties weer. 
Rood gekleurde cellen staan voor de correlaties die niet stroken met de literatuur: correlaties 
met een teken dat tegengesteld is aan hetgeen we verwachten met andere woorden.  

                                                      
58 Verwachting op basis van theorie. 
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 3G 2003/4 DTV 2003/4 iDTV 2004 eHUB 2004 

 

Nr V
C
* 

Corr 
Lijn 1:Pearson 
Lijn 2: Kendall 

Lijn3:Spearman 

Nr V
C
* 

Corr 
L1:Pearson 
L2: Kendall 

L3:Spearman 

Nr V
C
* 

Corr 
L1:Pearson 
L2: Kendall 

L3:Spearman 

N
r 

V
C
* 

Corr 
L1:Pearson 
L2: Kendall 

L3:Spearman 

EU US  
7 - -.512*** 

-.447*** 
-.507*** 

7 - -.539*** 
-.470*** 
-.543*** 

7 - -.514*** 
-.441*** 
-.523*** 

3 + .07 
.08* 
.08* 

.09 

.05 

.06  
30 + .033 

.020 

.023 

30 + .135*** 
.131*** 
.152*** 

21 + .037 
.036 
.042 

7 - -.29*** 
-.17*** 
-.21*** 

-.21*** 
-.16*** 
-.19***  

 
Compatibiliteit 

39 - -.179*** 
-.157*** 
-.185*** 

39 - -.162*** 
-.135*** 
-.160*** 

      

1 + .336*** 
.295*** 
.332*** 

1 + .338*** 
.285*** 
.328*** 

1 + .165*** 
.142*** 
.166*** 

8 + .021 
.007 
.009 

.13** 

.10** 

.13**  
5 + .151*** 

.152*** 

.173*** 

5 + .156*** 
.155*** 
.180*** 

5 + .073* 
.092** 
.108** 

    
Kost 

22 - -.566*** 
-.488*** 
-.549*** 

22 - -.593*** 
-.527*** 
-.598*** 

      

25 - -.204*** 
-.176*** 
-.208*** 

25 - -.171*** 
-.123*** 
-.147*** 

   6 - -.18*** 
-.13*** 
-.17*** 

-.13** 
-.09* 
-.12*  Tangibles 

   43 - -.096** 
-.070** 
-.083** 

27 - -.085** 
-.077** 
-.093** 

1
2 

- -.07 
-.06 
-.08 

-.08 
-.07 
-.09  

11 - -.425*** 
-.371*** 
-.426*** 

11 - -.470*** 
-.406*** 
-.464*** 

   1
3 

- -.16*** 
-.14*** 
-.16*** 

-.22*** 
-.18*** 
-.21***  

17 - -.491*** 
-.437*** 
-.504*** 

17 - -.457*** 
-.373*** 
-.429*** 

13 - -.370*** 
-.295*** 
-.355*** 

   

23 - -.541*** 
-.476*** 
-.546*** 

23 - -.496*** 
-.421*** 
-.487*** 

15 - -.464*** 
-.387*** 
-.461*** 

   

27 - -.252*** 
-.204*** 
-.231*** 

27 - -.349*** 
-.270*** 
-.304*** 

18 - -.285*** 
-.215*** 

-.248**** 

   

36 - -.468*** 
-.411*** 
-.474*** 

36 - -.458*** 
-.387*** 
-.450*** 

      

35 + .487*** 
.449*** 
.512*** 

35 + .517*** 
.454*** 
.518*** 

      

40 + .529*** 
.471*** 
.542*** 

40 + .544*** 
.455*** 
.521*** 

25 + .537*** 
.444*** 
.518*** 

   

 
 
 
Relatief  
Voordeel 

      28 - -.108*** 
-.096** 
-.115** 

   

28 + .105*** 
.094*** 
.104*** 

28 + .081** 
.115*** 
.130*** 

19 + .068* 
.086* 

.097** 

1
0 

+ .01 
.01 
.02 

.09 

.07 

.09  Trialability 
41 + -.031 

-.048 
-.057 

41 + -.041 
-.020 
-.024 

26 + -.132*** 
-.089** 
-.104** 

1
1 

+ -.02 
-.03 
-.04 

.15** 

.12** 

.15**  
12 - -.148*** 

-.161*** 
-.185*** 

12 - -.183*** 
-.172*** 
-.199*** 

10 - .003 
-.001 
-.002 

   

Observability 
24 - -.354*** 

-.309*** 
-.360*** 

24 - -.377*** 
-.309*** 
-.362*** 

16 - -.274*** 
-.206*** 
-.245*** 

   

4 - -.391*** 
-.344*** 
-.398*** 

4 - -.472*** 
-.395*** 
-.455*** 

4 - -.386*** 
-.294*** 
-.351*** 

   
Enjoyment 

13 - -.311*** 
-.267*** 
-.311*** 

13 - -.408*** 
-.337*** 
-.392*** 

11 - -.273*** 
-.222*** 
-.269*** 
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14 - -.464*** 
-.407*** 
-.469*** 

14 - -.533*** 
-.446*** 
-.512*** 

      

8 + .273*** 
.237*** 
.276*** 

8 + .264*** 
.218*** 
.257*** 

8 + .301*** 
.227*** 
.278*** 

9 + -.02 
-.002 
-.002 

.07 

.05 

.06  
18 + .337*** 

.296*** 

.340*** 

18 + .315*** 
.284*** 
.322*** 

      

29 + .393*** 
.346*** 
.404*** 

29 + .430*** 
.361*** 
.420*** 

20 + .360*** 
.297*** 
.358*** 

   
Complexiteit 

20 - -.262*** 
-.220*** 
-.252*** 

20 - -.369*** 
-.313*** 
-.360*** 

      

21 + .147*** 
.123*** 
.141*** 

21 + .155*** 
.129*** 
.151*** 

14 + .192*** 
.154*** 
.189*** 

2 + .05 
.04 
.05 

.02 
.004 
.003  Betrouwbaar-

heid 31 + .219*** 
.193*** 
.224*** 

31 + .213*** 
.169*** 
.197*** 

22 + .170*** 
.138*** 
.168*** 

   

Innovativiteit 
6 - -.535*** 

-.476*** 
-.530*** 

6 - -.549*** 
-.497*** 
-.561*** 

6  -.446*** 
-.388*** 
-.439*** 

1
4 

- -.32*** 
-.24*** 
-.27*** 

-.20** 
-.12* 
-.13*  

15 - -.399*** 
-.344*** 
-.398*** 

15 - -.414*** 
-.364*** 
-.423*** 

   5 - -.13** 
-.10** 
-.13** 

-.14** 
-.09* 
-.12*  Opinion 

Leadership 3 + .049 
.052* 
.059* 

3 + .026 
.040 
.046 

3 + .012 
.014 
.014 

   

Productkennis 
19 - -.223*** 

-.195*** 
-.222*** 

19 - -.275*** 
-.242*** 
-.280*** 

      

33 - -.249*** 
-.229*** 
-.262*** 

33 - -.274*** 
-.240*** 
-.277*** 

      

Imago/prestige 
38 - -.206*** 

-.187*** 
-.218*** 

38 - -.235*** 
-.202*** 
-.240*** 

24 - -.075* 
-.070* 
-.085* 

   

Controle/ 
Self-efficacy 

42 - .052 
.050* 
.058* 

42 - .069* 
.078** 
.091** 

   1 - -.03 
-.01 
-.02 

-.17** 
-.13** 
-.16**  

2 - -.314*** 
-.294*** 
-.342*** 

2 - -.349*** 
-.284*** 
-.330*** 

2 - -.195*** 
-.152*** 
-.180*** 

4 - -.04 
-.02 
-.03 

.03 

.03 

.06  
9 - -.367*** 

-.308*** 
-.355*** 

9 - -.374*** 
-.324*** 
-.371*** 

9 - -.252*** 
-.219*** 
-.261*** 

   

10 - -.398*** 
-.358*** 
-.404*** 

10 - -.367*** 
-.344*** 
-.394*** 

      

34 - -.305*** 
-.269*** 
-.311*** 

34 - -.281*** 
-.245*** 
-.286*** 

      

37 - -.112*** 
-.104*** 
-.124*** 

37 - -.118*** 
-.093*** 
-.114*** 

      

Sociale  
Beïnvloeding 

32 + .096** 
.073** 
.084** 

32 + .060* 
.057* 
.065* 

23 + .114*** 
.090** 
.110** 

   

Marketing 
26 - -.099** 

-.076** 
-.088** 

26 - -.036 
-.019 
-.023 

17 - -.060 
-.043 
-.053 

   

Interpersnlijke 
communicatie 

16 - -.348*** 
-.300*** 
-.349*** 

16 - -.398*** 
-.333*** 
-.392*** 

12 - -.307*** 
-.245*** 
-.296*** 

   

VC*: Verwachte correlatie op basis van theoretische assumpties betreffende determinanten 
*: p<0.05, **: p<0.01, ***:p<0.001 
 
Voor een bevestiging van Hypothese 10 is het dus vooral uitkijken naar het aantal ‘groen 
gekleurde cellen’. Een eerste blik op de resultatentabel leert meteen dat deze sterk aanwezig 
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zijn. De afwezigheid van rode cellen geeft aan dat er geen enkele correlatie is die niet met de 
theorie overeenkomt; en het beperkte aantal witte cellen leert dat er ook nauwelijks 
determinanten zijn die niet significant met adoptiepotentieel of innovativiteit correleren. Het 
merendeel van de correlaties (zeker in de DTV en 3G-cases) is dus significant en logisch, wat 
ons toelaat tot een bevestiging van hypothese 10, en de nomologische validiteit te 
concluderen.  
 
Op het eerste zicht kan deze vaststelling wel de vraag doen rijzen of dit niet contradictorisch 
is ten opzichte van de eerdere vastgestelde inconsistentie inzake determinanten. De meeste 
relaties tussen determinanten en innovativiteit blijken in deze cases immers met de theorie te 
stroken, en zowel voor DTV als voor 3G ook significant te zijn. Dat is inderdaad zo, maar de 
overeenkomst met literatuur situeert zich hier enkel op het niveau van de correlaties; en 
correlaties zeggen nog te weinig om tot conclusies te kunnen komen inzake discriminantie- 
en predictievermogen. En precies op dit laatste niveau situeert zich de bedoelde 
inconsistentie. Verder in dit hoofdstuk voeren we hiertoe de nodige analyses.  
 
 

Conclusie 
 
Als enige vorm van validering kan het moeilijk volstaan, maar bij de validering van een 
nieuwe methode kunnen we moeilijk voorbij aan een validatie op basis van de ‘logica’. We 
maakten daarbij een onderscheid tussen een tweetal vormen: enerzijds de ‘face validity’ of 
de validering op basis het gezond verstand, en anderzijds de nomologische validiteit waarbij 
de logica een meer theoretische basis heeft. Met betrekking tot de ‘face validity’ 
formuleerden we hypothese vijf tot en met negen. Met hypothese negen legden we ook de 
brug naar de nomologische validiteit waaronder we ook de tiende en laatste hypothese 
behandelden. 
 
Met de eerdere bevestiging van hypothese 2, waarbij op basis van een vergelijking van 
interesse in applicaties werd aangetoond dat de PSAP-methode in een extern heterogenere 
segmentatie resulteert dan de DSI-methode, haalden we eigenlijk reeds een eerste indicatie 
van de ‘face validity’ van de PSAP-methode aan. Een tweede bewijs vonden we in de 
bevestiging van hypothese 6: drie opeenvolgende segmentation forecasts in een periode 
van vier jaar (2001-2004) voor zowel DTV als 3G gaven een duidelijk logische samenhang in 
termen van parallellen in de voorspelde adoptiecurves. Op basis van onafhankelijke 
steekproeven uit eenzelfde populatie op verschillende tijdstippen, resulteert de PSAP-
methode in consistente voorspellingen, waarmee we met hypothese 6 niet alleen een 
bevestiging van de ‘face validity’ vonden, maar ook een bijkomend argument voor de (test-
retest) betrouwbaarheid.  
 
Een derde en een vierde argument voor de onderbouwing van de ‘face validity’ kregen we 
met de bevestiging van hypothese 5 en 7. Hypothese 5 betrof de logische samenhang 
tussen de PSAP-segmentatie en een benefitsegmentatie op applicatieniveau in een drietal 
cases (DTV 2003/4, 3G 2003/4, eHUB 2004). In elk van de drie cases bevestigde een kruising 
van beide segmentaties de logische en significante samenhang tussenbeide. De meer 
innovatieve PSAP-segmenten hangen sterker samen met de segmenten voor dewelke de 
technologie meer en duidelijker benefits impliceert, en omgekeerd is het ‘no benefit’-
segment sterker gecorreleerd met de minder innovatieve ‘late majority’- en ‘laggard’-
segmenten. Daar we er van uitgingen dat een grotere productspecifieke innovativiteit in de 
meeste gevallen ook samenhangt met een grotere bereidheid om (meer) te betalen voor dat 
product, veronderstelden we met hypothese 7 ook een logische samenhang tussen 
‘willingness-to-pay (wtp)’ enerzijds en de productspecifieke innovativiteit of de daarop 
gebaseerde PSAP-segmentatie anderzijds. Zeven van de negen case-studies lieten toe dit te 
onderzoeken, en in elk van hen werd de verwachte negatieve correlatie tussen WTP en 
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PSAP op het 0.001-significantieniveau bevestigd. Meer specifiek voor één bepaalde 
technologie liet de breedband-case (2003) ook toe om aan tonen dat de productspecifieke 
innovativiteit (PSAP) voor breedband ook logisch samenhangt met de attitude ten aanzien 
van het internet. In het verschil tussen de kabel- en de ADSL-segmentatie vonden we dan 
weer een bijkomend argument om het productspecifieke karakter van de PSAP-methode te 
onderstrepen.  
 
Samen met de logische en consistentie samenhang in opeenvolgende ‘segmentation 
forecasts’ voor eenzelfde technologie (H6), hebben we met de bevestiging van de logische 
samenhang met benefitsegmentaties (H5), willingness-to-pay (wtp) (H7) en attitude ten 
aanzien van de technologie (H8) voldoende empirische argumenten om tot de ‘face validity’ 
van de PSAP-methode te concluderen.  
 
Ook de bevestiging van de negende hypothese kan daartoe gebruikt worden, maar deze is 
evenzeer een argument voor de onderbouwing van de nomologische validiteit van de 
PSAP-methode. Ook op basis van de theorie mag immers een logische samenhang tussen 
innovativiteit en het bezit en gebruik van ‘similar technologies’ verondersteld worden. In de 
3G 2003/4-studie hadden we een sectie vragen over het bezit en gebruik van de tweede 
generatie mobiele telefonie die perfect toeliet de samenhang met de innovativiteit voor de 
derde generatie na te gaan. Op elk van de variabelen werd deze hypothese duidelijk 
bevestigd. Met hypothese 10 werd de nomologische validiteit tenslotte helemaal bevestigd. 
Op basis van vier studies (3G 2003/4, DTV 2003/4, iDTV 2004 en eHUB 2004) werd voor 
het overgrote deel van de geoperationaliseerde determinanten een bevestiging gevonden 
van de op basis van theorie verwachte verbanden met innovativiteit. Op basis van deze 
logische en significante samenhang tussen deze productspecifieke innovativiteit en 
adoptiedeterminanten mag men echter niet verkeerdelijk concluderen dat de 
productspecifieke determinanten daarom ook meteen goede criteria zouden zijn voor een 
productspecifieke adoptersegmentatie (cf. infra). 
 
Ongeacht het onderscheid tussen ‘face validity’ en nomologische validiteit, laat de 
bevestiging van de hypothesen 5 tot en met 10 duidelijk toe om ook de logische validiteit 
van de PSAP-methode en de resulterende PSAP-segmentatie te onderstrepen.  

5.3.4.  Predictieve Validiteit 

Last, but certainly not least’ is er ook de predictieve validiteit; de vorm van ‘criterium 
validiteit’ waarbij de resultaten van het (voorspellende) meetinstrument op het externe 

criterium van de ‘realiteit’ getoetst worden (Salkind, 2006: 115; den Boer et al., 1999: 296-
297; De Pelsmacker, Van Kenhove, 1996: 32). Voor het testen van de predictieve validiteit 
van de PSAP-segmentation forecasts, komt dat neer op een vergelijking van het voorspelde 
adoptiepotentieel met de ‘effectieve adoptie in de praktijk’. Zijn de voorspelde innovators met 
andere woorden effectief tot adoptie overgegaan, en daar ook effectief de eersten in 
geweest? Heeft de voorspelde ‘early majority’ zich effectief wat terughoudender opgesteld in 
het begin, om uiteindelijk toch tot adoptie over te gaan eens een deel innovators en early 
adopters tot adoptie is overgegaan? Idealiter wordt de predictieve validiteit van de PSAP-
methode dus getest door de prior-to-launch voorspelde innovativiteit/adoptiebeslissing te 
vergelijken met de later (post-launch) gestelde vraag of men effectief tot adoptie is 
overgegaan. Dit houdt wel het nadeel in dat dergelijke predictieve validering pas post-launch 
mogelijk is; en enkel mogelijk is in studies waarbij de dataverzameling niet anoniem 
gebeurde en iedere respondent opnieuw gecontacteerd kan worden. 
 
Voor de ‘3G 2002/3’-, ‘3G 2003/4’- en de ‘DTV 2003/4’-cases is dergelijke ‘hercontactering’ 
alvast mogelijk, omdat we in die cases zowel naar telefoonnummer als adres van de 
respondenten vroegen en die in de meeste gevallen ook verkregen. De post-launch 

‘ 
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implicatie maakt dat we voor die hercontactering wel tot ‘voorjaar 2006’ moesten wachten. 
Zowel DTV als 3G kenden hun introductie in Vlaanderen immers pas in de tweede helft van 
2005. Wat digitale televisie (DTV) betreft, kwamen Belgacom en Telenet respectievelijk in juli 
en september met hun initiële DTV-aanbod op de markt. En ook 3G zette pas eind 2005 (cf. 
Proximus in september) zijn eerste stapjes op de Vlaamse residentiële markt. Een volledige 
predictieve validiteitstoets van de segmentation forecasts is uiteraard pas mogelijk wanneer 
het volledige diffusieproces achter de rug is, en de laatste laggard bij wijze van spreken tot 
adoptie is overgegaan. Pas dan kunnen we effectief een post-launch segmentatie van 
adoptersegmenten op basis ‘time-of-adoption’ maken en die naast de voorspelde 
adoptersegmenten leggen. Binnen het bestek van deze scriptie hadden we daar echter niet 
de tijd voor; en diende de predictieve validering ‘eerder’ en op een beperktere set van 
adopters te gebeuren. In het voorjaar 2006, ruim een half jaar na introductie van zowel DTV 
als 3G, menen we op een moment gekomen te zijn dat we van het merendeel van de 
innovators mogen verwachten dat die tot adoptie zijn overgegaan; en dat ook reeds van een 
deel van de early adopters mogen verwachten59. Een half jaar na introductie van DTV en 3G 
(maart/april 2006) hercontacteerden we daarom een random steekproef van 150 
respondenten van de recentste DTV en 3G-cases (3G 2003/4 en DTV 2003/4); met de vraag 
of zijn al dan niet tot de adoptie van DTV of 3G waren overgegaan. 
 
In afwachting van deze echte ‘predictieve validiteits’-toetsen, voerden we in september 2003 
reeds een ‘semi’- of ‘proxy’-predictieve validiteitstoets op basis van de ‘3G 2002/3’-studie. 
Vóór de effectieve 3G- of UMTS-introductie (eind 2005) werden immers ook diverse 
‘tussengeneraties en –applicaties’ geïntroduceerd (GPRS, EDGE, MMS, ...), als ‘opstapje’ naar 
de echte ‘mobiele breedband’ of 3G. Aangezien de voorspelling of segmentation forecast 
specifiek voor 3G werd gemaakt, liet de adoptie van deze tussengeneraties slechts een 
‘proxy’-validering van de predictieve validiteit toe. 
 
Op het moment van deze ‘proxy’-predictieve validiteitstest (september 2003) waren de 
mobiele telefonie-operatoren volop bezig met de upgrade van hun netwerken. In de evolutie 
naar 3G was men inmiddels naar het 2.5G (GPRS/EDGE)-niveau geëvolueerd, wat vanaf de 
zomer van 2003 ook in een duidelijke promotie van nieuwe diensten als MMS en andere 
‘enhanced data services’, of de promotie van nieuwe toestellen met ingebouwde camera’s 
resulteerde. Aangezien we verwachten dat de segmenten die als het meest innovatief voor 
3G voorspeld zijn, ook het meest innovatief voor deze ‘similar technology’ 2.5G zullen zijn, 
voerden we in september 2003 reeds een eerste bescheiden ‘predictieve validiteits’-toets op 
basis van de 3G 2002/3-case (waarvan de dataverzameling in januari 2003 werd afgerond). 
Uit elk van de voorspelde adoptersegmenten werden random 30 respondenten geselecteerd 
om terug te worden opgebeld met de vraag of ze ondertussen een nieuwe mobiele telefoon 
hadden aangekocht die MMS-, i-Mode-, of GPRS- compatibel was, die een ingebouwde 
camera had, en of ze die nieuwe applicaties ook effectief al hadden gebruikt. Wanneer 
iemand een nieuw toestel had gekocht en één van die nieuwe diensten minstens ook reeds 
één keer gebruikt had, werd die als een adopter beschouwd. Aan diegenen die niet tot 
adoptie waren overgegaan, werd ook gevraagd of ze van plan waren dat in de nabije 
toekomst te doen (6 maanden). Omdat het innovatorsegment in de 3G 2002/3-case zeer 
klein was, werden de innovators en early adopters als één segment van ‘earlier adopters’ 
beschouwd. Voor deze eerste predictieve validiteits-test werden dus 120 respondenten 
opnieuw gecontacteerd (30 earlier adopters, 30 early majority, 30 late majority en 30 
laggards). De eerste ‘predictieve validiteitshypothese’ betreft dan de veronderstelling van een 

                                                      
59 Zeker in de DTV-case moet die validering mogelijk zijn, want DTV is reeds iets langer op de markt en is sedert de 
zomer van 2005 onophoudelijk door een zeer intensieve marketingcampagne ondersteund geweest. Voor 3G is 
dat misschien iets minder evident, omdat de introductie van 3G veel ‘stiller’ gebeurde (wegens onvolledige 
dekking van 3G-netwerk, wegens afwachtende houding omwille van negatieve potentieelvoorspellingen, komst 
van 4G, …). Het 3G-aanbod van Proximus blijft tot juni 2006 bijvoorbeeld relatief beperkt, en voorlopig worden 
enkel voor de ‘music downloads’ echt kosten doorgerekend aan de consument. Desalniettemin lenen beide cases 
zich voor een eerste validering. 



Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 

 
Deel 5: Case-studies 

78 

logische correlatie tussen de ‘segmentation forecast’ voor 3G (op basis van de 3G 2002/3-
case) en de effectieve adoptiepeiling voor 2.5G in september 2003. 
 
Hypothese 11: Logische correlatie tussen ‘segmentation forecast voor 3G (3G 2002/3)’ en 
   ‘effectieve (2.5G)-adoptie’, gemeten in september 2003. 
 
Ondanks de relatief korte periode tussen de introductie van 2.5G en de retest, waren er toch 
20 van de 120 ‘terug opgebelde’ respondenten die reeds tot adoptie waren overgegaan (cf. 
tabel). 12 respondenten of 60% van hen waren op basis van de PSAP-methode als earlier 
adopter voor 3G voorspeld. Binnen de adoptercategorieën was reeds 40% van de 
voorspelde innovators en early adopters tot adoptie overgaan. Vanaf de early majority zakt 
dit percentage duidelijk naar 16.7% binnen de early majority, 10% binnen late majority en 0% 
binnen de voorspelde laggards voor 3G. Een logische daling met andere woorden, die ook 
parallel loopt met de al even logische daling binnen de categorie van respondenten die nog 
niet tot adoptie overgingen, maar te kennen gaven dat in de nabije toekomst te zullen doen 
(cf. tabel). Met een significante Pearson Chi² (33.180, p:0.000) en Likelihood Ratio (35.663, 
p:0.000) kan deze bescheiden ‘proxy’-predictieve validering als een bevestiging van 
hypothese 11 worden beschouwd, en als een eerste bescheiden bewijs van de predictieve 
validiteit van de PSAP-methode en –segmentatie. 
 
Figuur: Segmentation forecast ‘3G 2002/3’ vs ‘retest september 2003’ 
 

 Innovators Early 
Adopters 

Early Majority Late Majority Laggards Total 

Niet geadopteerd 
3  

(30%) 

8   

(40%) 

23  

(76.7%) 

26  

(86.7%) 

29  

(96.7%) 

89  

(74.2%) 

Reeds 

geadopteerd 

4  

(40%) 

8  

(40%) 

5  

(16.7%) 

3  

(10%) 

0  

(0%) 

20  

(16.7%) 

Nog niet 

geadopteerd, 

maar wordt 

overwogen in 

nabije toekomst 

3  

(30%) 

4  

(20%) 

2  

(6.7%) 

1  

(3.3%) 

1  

(3.3%) 

11  

(9.2%) 

Totaal 
10  

(100%) 

20  

(100%) 

30  

(100%) 

30  

(100%) 

30  

(100%) 

120  

(100%) 

 
Deze eerste ‘bescheiden’ bevestiging van predictieve validiteit is misschien wel een mooie 
indicatie, maar de echte test van de predictieve validiteit van de PSAP-segmentation forecasts 
was pas vlak voor het finaliseren van deze scriptie mogelijk. Pas in een maart/april 2006 - 
ruwweg een half jaar na introductie van zowel DTV als 3G in Vlaanderen - waren we voor 
het eerst in staat een eerste ‘echte’ test van de predictieve validiteit van de PSAP-
segmentation forecasts te doen. Op basis van de cases ‘3G 2003/4’ en ‘DTV 2003/4’ testten 
we de volgende hypothesen:  
 
 
Hypothese 12: Logische correlatie tussen ‘segmentation forecast voor DTV (DTV 2003/4)’ en 
  ‘effectieve (DTV)-adoptie’, gemeten in maart/april 2006. 
 
Hypothese 13: Logische correlatie tussen ‘segmentation forecast voor 3G (3G 2003/4)’ en 
  ‘effectieve (3G)-adoptie’, gemeten in maart/april 2006. 
 

11 
(36.7% 

 
12 

(40%) 
 

7 
(23.3% 

 
 
 
 

30 
(100%) 
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We benadrukken dat het in deze periode om een ‘eerste’ mogelijke predictieve valideringstest 
gaat, omdat het diffusieproces van beide technologieën zich op het moment van bevraging 
(maart/april 2006, half jaar na introductie) nog maar ergens in de overgang van innovators 
naar early adopters situeert60. In de eerste plaats stellen we ons dan uiteraard de vraag of de 
voorspelde innovators (en early adopters) ook effectief innovators (en early adopters) zijn. 
Voor de segmenten van early en late majority en laggards kunnen we die vraag nog niet 
stellen omdat hun adoptie nog niet aan de orde is. Dat betekent echter niet dat we de 
voorspellingen van deze segmenten niet kunnen gebruiken voor deze predictieve validering. 
Bij deze valideringen menen we immers op een moment gekomen te zijn dat het merendeel 
van de innovators en ook een deel van de early adopters reeds tot adoptie is overgegaan (of 
dat tenminste in de nabije toekomst overweegt). Voorspelde innovators en early adopters die 
op dat moment reeds adopteerden of dat overwegen in de nabije toekomst, zijn met andere 
woorden ‘logisch’. Voorspelde innovators en early adopters die niet tot adoptie zijn 
overgegaan en dat ook niet overwegen in de nabije toekomst zijn ‘onlogisch‘ en ‘verkeerd 
voorspeld’. Van de early en late majority en laggards van de andere kant, verwachten we dat 
zij op datzelfde moment nog niet tot adoptie zijn overgegaan. Hebben zij dat wel gedaan, dan 
betreft het eigenlijk innovators of early adopters en hebben we met onlogische of verkeerde 
voorspellingen te maken. Sommige ‘early majority’-leden kunnen op dat moment misschien 
wel al adoptie overwegen op korte termijn, maar van de voorspelde late majority of laggards 
mogen we een adoptie-overweging in de nabije toekomst toch als ‘onlogisch’ beschouwen. 
Op die manier kunnen we in de matrix ‘prior-to-launch segmentation forecast’ vs ‘post-launch 
validering’ een deel logische (groen ingekleurde cellen) van een deel onlogische cellen (rood 
ingekleurd) onderscheiden. Niettegenstaande we op het moment van deze validering nog 
maar enkel een adoptie van innovators en een deel early adopters kunnen verwachten, 
kunnen we op die manier ook de 
voorspelling van de minder 
innovatieve segmenten 
gebruiken voor predictieve 
validering. Voor een goede 
predictieve validiteit en logische 
correlatie tussen ‘segmentation forecast’ en ‘effectieve adoptie’, verwachten we zo weinig 
mogelijk mensen in de ‘onlogische (rode) cellen’. 
 
Laten we beginnen met DTV. Met een voorspelling 
van 2.3% potentiële innovators, 24.5% potentiële 
early adopters en 38.8% potentiële early majority, 
kwamen we in de DTV 2003/4-case tot een 
behoorlijk positieve voorspelling van het 
adoptiepotentieel voor digitale Televisie in 
Vlaanderen. Meer dan 2 jaar na deze ‘segmentation 
forecast’ (maart/april 2006) is DTV zo’n half jaar op 
de markt in Vlaanderen, en menen we het 
diffusieproces van DTV ergens in de overgang van 
innovators naar early adopters te kunnen situeren. In 
termen van onze segmentation forecast verwachten we de eerste 2.3% van Vlaanderen dus 
reeds tot de adoptie van DTV te zijn overgegaan. Op ruwweg 6000000 Vlamingen maakt dat 
dat we in het voorjaar van 2006 (op basis van de forecast van eind 2003) zo’n 138000 ‘set-top-
box-adopties’ verwachten. Naar concrete cijfers van zowel Belgacom als Telenet is het lang 
gissen geweest, maar op basis van de eerste schattingen en vrijgegeven cijfers blijkt deze 
voorspelling toch behoorlijk accuraat te zijn. Met betrekking tot de ‘schattingen’ kunnen we 
verwijzen naar een studie die professor Dejonghe in januari 2006 maakte in opdracht van 
minister van media Bourgeois. De studie was vooral bedoeld een prognose te maken naar de 
komende jaren (voor eind 2007 werden bijvoorbeeld 700000 DTV-abonnees verwacht); maar 
                                                      
60 Vollediger predictieve valideringstesten zijn dan mogelijk op latere tijdstippen wanneer meer mensen (ook early 
en late majority, of ook zelfs laggards) tot adoptie overgingen.  
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we onthouden vooral de inschatting van het startpunt: begin 2006 werd het aantal digitaal 
televisie kijkende Vlamingen tussen de 120000 en 150000 geschat (Decaestecker, B., 2006-01-
18; DBJ, 2006-01-18; Kve, 2006-01-18)61. Een inschatting die een aantal weken later ook 
bevestigd werd door de eerste vrijgegeven cijfers van Belgacom en Telenet. Telenet rondde in 
februari 2006 immers de kaap van 100000 abonnees; en Belgacom bleef met 40000 
abonnees (eind maart) een flink stuk onder de verwachtingen62 (Meeus, R; 2006-02-28; TNL; 
2006-03-30; Dbj, 2006-02-28). Samen geeft dat voor maart 2006 140000 DTV-abonnees; wat 
toch zeer dicht bij de voorspelde 138000 aanleunt, en waarmee we reeds op dit algemene 
niveau tot een eerste indicatie van de predictieve validiteit van de PSAP-gebaseerde 
voorspellingen kunnen besluiten.  
 
De ‘echte’ predictieve validiteitstest betreft echter de kruising van de voorspelde 
adoptercategorieën met de resultaten van de ‘post-launch’ herbevraging van 150 
respondenten uit de ‘DTV 2003/4’-case. Voor deze herbevraging streefden we naar een 
willekeurige 30 opnieuw te contacteren respondenten binnen elk van de voorspelde 
adoptersegmenten. Met slechts 28 respondenten in het voorspelde innovatorsegment was 
dat niet mogelijk voor de meest innovatieve Vlamingen voor DTV, waardoor we op een 
willekeurige hercontactering van respectievelijk 1963, 41, 30, 30 en 30 respondenten 
uitkwamen voor de vijf opeenvolgende adoptersegmenten. Tussen 26/03/2006 en 
14/04/2006 werd elk van deze 150 respondenten opgebeld met de vraag of men digitale 
televisie had of niet64, zonder daarbij een onderscheid te maken tussen het aanbod van 
Telenet of Belgacom. Diegenen die negatief op deze vraag antwoordden, werden ook 
gevraagd of men in de nabije toekomst (komende maanden) van plan was digitale televisie 
aan te schaffen. Gekruist met de vijf voorspelde adoptersegmenten, levert dat de volgende 
5x3-tabel op: 
 
Figuur: Segmentation forecast ‘DTV 2003/4’ vs ‘retest maart/april 2006’ 
 

  Segmentation forecast DTV 2003/4 

 
 Innovators Early 

Adopters 

Early 

Majority 
Late Majority Laggards Total 

Niet geadopteerd 
4 

(21.1%) 

13 

(31.7%) 

24  

(80.0%) 

28 

(93.3%) 

30  

(100.0%) 

99  

(66.0%) 

Reeds geadopteerd
8 

(42.1%) 

13 

(31.7%) 

1  

(3.3%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

22  

(14.7%) 

 

 

 

Retest 

Maart/april 

2006 

Nog niet 

geadopteerd, maar 

wordt overwogen 

in nabije toekomst 

7 

(36.8%) 

15 

(36.6%) 

5 

(16.7%) 

2 

(6.7%) 

0 

(0.0%) 

29  

(19.3%) 

 Totaal 
19 

(100%) 

41 

(100%) 

30  

(100%) 

30  

(100%) 

30  

(100%) 

150  

(100%) 

 
Van de 150 opnieuw gecontacteerde respondenten, zijn zo’n half jaar na introductie reeds 22 
respondenten tot de adoptie van digitale televisie overgegaan. Van die 22 werden er op basis 
van de PSAP-schaal respectievelijk 8 als innovator, 13 als early adopter en 1 als early majority 

                                                      
61 Dejonghe deed deze voorspelling wel expliciet op het ‘huishoudniveau’. 
62 Aanvankelijk stelde Belgacom TV zich immers 250000 klanten voorop voor eind 2005. Een doelstelling die later 
naar 160000; en vervolgens naar 100000 werd bijgesteld. Ook de 33000 abonnees eind 2005 steken schril af 
tegen de vooropgestelde 75000 voor eind 2005 (TNL, 206-30-30). 
63 We streefden naar 20 te hercontacteren innovators, maar konden slechts 19 van de 28 voorspelde innovators 
opnieuw contacteren. Daarom bleven we op 19 innovators steken, en kwamen we op 41 early adopters (ipv 40). 
64 Daarbij werd ‘digitale televisie’ wel nog kort omschreven als het televisie-aanbod van Telenet of Belgacom, 
waarvoor men een set-top-box moet aanschaffen en abonnementsgeld moet betalen. Dit om te vermijden dat 
mensen met een beperkte DTV-kennis verkeerdelijk ‘ja’ zouden antwoorden. 
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voorspeld. Zeker niet alle voorspelde innovators zijn dus reeds tot adoptie overgegaan; en om 
perfect valide te zijn hadden we van de 22 adopters toch wel een iets groter aandeel binnen 
het voorspelde innovatorsegment verwacht. De ‘predictieve validiteit’ benadert met andere 
woorden zeker niet de perfectie, maar blijkt wel zeer logisch. Met 8 op 19 voorspelde 
innovators die reeds tot adoptie zijn overgegaan is toch reeds 42.1% logisch en correct 
voorspeld. Ook de 31.7% (13/41) adopters binnen de voorspelde early adopters is zeker 
logisch een half jaar na introductie. Een logica die nog verder onderbouwd wordt als we de 
duidelijke daling van het percentage adopters binnen de achtereenvolgende 
adoptersegmenten bekijken. Relatief gezien bevindt het merendeel van de voorspelde 
adopters zich toch binnen het verwachte innovatorsegment (42.1%). Ook de 31.7% binnen de 
early adopters is nog steeds logisch, waarna het naar 3.3.% binnen de early majority zakt, en 
0% binnen late majority en laggards. Een logische daling die we ook vaststellen binnen de 
categorie van respondenten die zich nog geen digitale televisie aanschafte, maar wel te 
kennen gaf dat van plan te zijn binnen de 6 maanden. Binnen de innovator- en early adopter-
segmenten waren dat respectievelijk 36.8% en 36.6% van de respondenten; om daarna naar 
respectievelijk 16.7%, 6.7% en 0.0% te zakken binnen de early en late majority en laggard-
segmenten. 
 
Ook in termen van het aantal ‘logische’ (groene) en ‘onlogische’ (rode) cellen (cf. supra) komt 
deze logica duidelijk tot uiting. 
Binnen de 19 voorspelde 
innovators vinden we 
bijvoorbeeld 4 (21.3%) 
‘onlogische’ of verkeerd 
voorspelde respondenten. Een 
half jaar na introductie hebben deze 4 geen DTV geadopteerd, en blijken ze ook niet de 
intentie te hebben dat in de nabije toekomst te doen. Ook de 13 (31.7%) early adopters die 
niet geadopteerd hebben en ook niet van plan zijn dat te doen, zijn weinig logisch en eigenlijk 
verkeerd voorspeld. Net zoals het niet logisch is dat er binnen de (voorspelde) minder 
innovatieve segmenten reeds adopters of mensen met een ‘adoptie-intentie in de nabije 
toekomst’ zouden zitten. In totaal tellen we binnen deze ‘onlogische’ of ‘verkeerd voorspelde’ 
cellen 20 (4+13+1+2) respondenten. Op een totaal van 150 respondenten geeft dat 13.3% 
van de cases waarvan we nu reeds kunnen zeggen dat ze verkeerd voorspeld zijn op basis 
van de PSAP-methode. Betekent dat dan een correcte voorspelling van de overige 86.7%? 
Neen, zeker niet. Enkel van de 42.1% binnen de innovators, en ook de 31.7% binnen de early 
adopters kunnen we op dit moment (april 2006) stellen dat ze juist voorspeld zijn: ze werden 
bij de eerste adopters voor DTV in Vlaanderen voorspeld en een half jaar na introductie bleek 
dat ook zo te zijn. Van de 36.8% en 36.6% respondenten die in de nabije toekomst plannen te 
adopteren, moet nog blijken hoeveel dat effectief zullen doen. Ook voor het deel van de 
majority- of laggard-segmenten dat nog niet geadopteerd heeft, of diegenen van de early 
majority die van plan zijn te adopteren, is het nog te vroeg om te bepalen of juist of fout 
voorspeld zijn.  
 
Als voorlopige conclusie kunnen met we andere woorden zeker niet tot een perfecte 
predictieve validiteit besluiten, maar geeft deze ‘DTV 2003/4’-case toch voldoende logische 
correlaties (tussen effectieve adoptie en intentie enerzijds en voorspelde adoptie anderzijds) 
om tot een aanvaarding van hypothese 12, en dus een behoorlijke predictieve validiteit te 
mogen besluiten.  
 
Zeker wanneer we ook de vergelijking met de traditionele intentie-gebaseerde forecasts 
maken; blijken we tot een goede en betere predictieve validiteit voor de PSAP-gebaseerde 
voorspellingen te mogen besluiten. Zoals we in deel 4C reeds toelichtten, gebeuren deze 
traditionele intentie-gebaseerde forecasts doorgaans op basis van één enkele adoptie-
intentievraag. Een vaag geformuleerde en niet gepersonaliseerde intentievraag zoals we de 
eerste vraag in onze PSAP-methode formuleren: ‘Stel dat X morgen reeds beschikbaar zou zijn. 

 Innovators Early 
Adopters 

Early 

Majority 

Late 

Majority 
Laggards 

Niet geadopteerd 4 13 24 28 30 

Reeds geadopteerd 8 13 1 0 0 

Nog niet geadopteerd, maar wordt

overwogen in nabije toekomst 
7 15 5 2 0 
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Met het beeld dat u momenteel voor ogen hebt over X, in welke mate denkt u deze nieuwe 
technologie dan te adopteren?’65. Deze vraag kent vijf antwoordmogelijkheden ((1) Ik 
adopteer/abonneer zo snel mogelijk, (2) De kans is groot dat ik adopteer (mij abonneer), (3) Ik wacht liever nog 
wat af, misschien later, (4) Ik denk niet dat ik zou adopteren (abonneren), (5) ik adopteer/abonneer zeker niet). 
Zonder daarbij calibratie-rekenregels te gebruiken; geeft de kruising van deze ene 
intentievraag (PSAP1) met de ‘post-launch adoptievraag’ het volgende resultaat in de ‘DTV 
2003/4’-case: 
 
Figuur: Traditionele intentievraag (PSAP1) ‘DTV 2003/4’ vs ‘retest maart/april 2006’ 
 

  Traditionele intentievraag (PSAP1)  

 

 
‘Ik adopteer zo 

snel mogelijk’ 

(Innovators) 

‘De kans is 
groot dat ik 
adopteer’ 

 
(Early Adopters) 

‘Ik wacht 
liever nog wat 
af, misschien 

later’’ 
 

(Early Majority) 

‘Ik denkt niet  
dat ik zou 

adopteren’ 
 

(Late Majority) 

‘Ik adopteer  
zeker niet’ 

 

(Laggards) 

Total 

Niet 

geadopteerd 

5 

(38.5%) 

28 

(51.9%) 

38  

(77.6%) 

17 

(73.9%) 

11  

(100.0%) 

99  

(66.0%) 

Reeds 

geadopteerd 

4 

(30.8%) 

13 

(24.1%) 

4 

(8.2%) 

1 

(4.3%) 

0  

(0.0%) 

22  

(14.7%) 

 

 

Retest 

maart/april 

2006 

 
Nog niet 

geadopteerd, 

maar wordt 

overwogen in 

nabije toekomst 

4 

(30.8%) 

13 

(24.1%) 

7 

(14.3%) 

5 

(21.7%) 

0 

(0.0%) 

29  

(19.3%) 

 
Totaal 

13 

(100%) 

54 

(100%) 

49 

(100%) 

23 

(100%) 

11 

(100%) 

150  

(100%) 

 
De eerste antwoordcategorie (Ik adopteer/abonneer zo snel mogelijk) kunnen we dan als de 
potentiële innovators beschouwen. De volgende vier antwoordcategorieën respectievelijk als 
early adopters, early majority, late majority en laggards. Van calibratie-rekenregels maken we 
hier geen gebruik om de adoptersegmenten te bepalen, omdat het dan niet duidelijk is welke 
respondenten we wel en niet moeten bewaren als voorspelde adopter binnen elke 
categorie66. 
 
Net als bij de kruising met de PSAP-adoptersegmentatie, merken we ook in deze tabel een 
logische correlatie binnen de drie antwoordcategorieën op de ‘post-launch’-adoptievraag. 
Binnen de categorie van respondenten die reeds tot adoptie overgingen, merken we een 
logisch dalend percentage naarmate we van innovators naar laggards gaan (respectievelijk 
30.8%, 24.1%, 8.2%, 4.3% en 0.0%). Net zoals we ook een logisch dalende trend kunnen 
vaststellen in de categorie van mensen die nog niet adopteerde, maar dat wel van plan was in 
de nabije toekomst (30.8%, 24.1%, 14.3%, 21.7%, 0.0%); en een logisch oplopende trend 
binnen de niet-adopters (gaande van 38.5% binnen de ‘innovators’ over 51.9%, 77.6%, 73.9% 
en 100.0% binnen de volgende segmenten). Ook met de traditionele ‘intention survey 
forecasts’ op basis van één enkele intentievraag stellen we dus een logische correlatie vast, 
maar minder uitgesproken dan bij de correlatie met de PSAP-intention forecast.  
 

                                                      
65 In de ‘DTV 2003/4’-case werd deze PSAP1 concreet geformuleerd als: Stel dat ‘Digitale Televisie’ vanaf morgen 
voor iedereen toegankelijk is in België. Zoals u deze vorm van televisie nu ziet, in welke mate denkt u zich een 
dergelijk toestel aan te schaffen en zich op bepaalde diensten van digitale televisie te abonneren? 
66 Als we van diegenen die ‘1’ antwoordden bijvoorbeeld 75.5% of 80% zouden overhouden als effectieve 
adopters of innovators (cf. supra; vuistregels voor intentiegebaseerde forecasts), welke 25% of 20% moeten dan 
geëlimineerd worden voor deze kruistabel? 
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Daar waar er van de 22 adopters bij de PSAP-segmentation forecast maar liefst 21 (95.5%) ook 
effectief als innovator of early adopter voorspeld waren, zijn er dat slechts 17 (77.3%) bij de 
voorspelling op basis van de ene-intentievraag. 4 respondenten die op deze ene, algemeen 
geformuleerde intentievraag te kennen gaven ‘liever nog wat af te wachten’ (early majority) 
en zelfs 1 iemand die ‘dacht zich niet te abonneren’ (late majority’), bleken ‘tegen de 
verwachtingen’ in toch tot adoptie van DTV te zijn overgegaan. Tegenover de logische 42.1% 
correct voorspelde innovators en 31.7% correct voorspelde early adopters; staan bij deze 
voorspelling op basis van één intentievraag ‘slechts’ 30.8% innovators en 24.1% early adopters 
waarvan we nu reeds kunnen stellen dat die correct voorspeld zijn. Ook de verhouding van 
‘logische’ vs. ‘onlogische’ cellen pleit dan in het voordeel van de PSAP-gebaseerde forecast. 
Tegenover de 13.3% (20/150) onlogische of verkeerde voorspellingen bij de PSAP-methode; 
stellen we bij de voorspellingen op basis van één algemene intentievraag immers 28.6% 
(4367/150) onlogische of verkeerde voorspellingen vast. De predictieve validiteit van de PSAP-
segmentation forecasts mag dan misschien niet perfect zijn; toch is hij voldoende logisch en 
ook een stuk beter dan de traditionele manier van intentie-gebaseerd forecasten, om tot een 
aanvaarding van de predictieve validiteit en hypothese 12 te mogen besluiten voor de DTV 
2003/4-case. Verder onderzoek blijft hierbij wel noodzakelijk om deze predictieve validiteit 
verder te onderzoeken, naarmate het diffusieproces van DTV vordert. 
 
Dezelfde oefening brengt ons voor 3G (3G 2003/4) tot eenzelfde conclusie, maar nog veel 
meer dan voor de DTV-case hebben deze bevindingen voor 3G ondersteuning van bijkomend 
onderzoek nodig. Niettegenstaande elk van de drie operatoren in België (Proximus, Base, 
Mobistar) zijn netwerk naar 3G aan het upgraden is, is enkel Proximus met een duidelijke 3G-
campagne van start gegaan eind 2005. Proximus heeft ook een duidelijke positionering van 
vier clusters van 3G-applicaties (videotelefonie, mobile TV, music downloads en 3D-gaming), 
maar rekent daar behalve de kosten voor muziekdownloads, nog geen extra 
(abonnements)kosten voor door (tot juni 2006). Bij de andere operatoren blijft een duidelijke 
3G-positionering zelfs uit; en blijft het voorlopig bij een uitbreiding met EDGE- en GPRS-
diensten. Van de kant van de mobilofoonfabrikanten stellen we wel duidelijk een 
positionering van een duidelijk gamma van 3G-telefoons vast. Geen enkel van de drie 
operatoren is dus reeds ‘vol’ van start gegaan met 3G; waardoor we toch iets voorzichtiger 
moeten zijn bij de interpretatie van deze predictieve validiteitstest dan bij DTV. 
 
Ook voor deze validiteitstest voor 3G 
baseerden we ons op de studie uit 2003/4, en 
stelden we een willekeurige hercontactering 
van 30 respondenten per voorspeld 
adoptersegment voorop. Met slechts 0.6% of 7 
voorspelde innovators was dit uiteraard niet 
mogelijk voor dat segment. We konden slechts 
5 van deze voorspelde innovators opnieuw 
contacteren, waardoor we 55 early adopters 
voorop stelden (samen 60 earlier adopters). Elk 
van deze respondenten werd de vraag gesteld 
of zij ondertussen een 3G-telefoon geadopteerd hebben, en die ondertussen ook eens voor 
één van de volgende diensten hebben gebruikt: mobiele televisie, music downloads, 3G 
gaming of videotelefonie? De antwoordmogelijkheden waren dezelfde als voor de vorige 
predictieve validiteitstoetsen. Wegens de kleine omvang van het innovatorsegment, 
integreerden we ook hier een extra kolom die de innovators en de early adopters samen 
neemt. 
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Figuur: Segmentation forecast ‘3G 2003/4’ vs ‘retest maart/april 2006’ 
 

 Segmentation forecast 3G 2003/4  

 Innovators Early 
Adopters 

Early Majority Late Majority Laggards Total 

Niet geadopteerd 
0 

(0.0%) 

29 

(52.7%) 

24 

(80.0%) 

28 

(93.3%) 

29 

(96.7%) 

110 

(73.3%) 

Reeds 

geadopteerd 

4 

(80.0%) 

9 

(16.4%) 

0 

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

13 

(8.7%) 

Nog niet 

geadopteerd, 

maar wordt 

overwogen in 

nabije toekomst 

1 

(20.0%) 

17 

(30.9%) 

6 

(20.0%) 

2 

(6.7%) 

1 

(3.3%) 

27 

(18.0%) 

Totaal 
5 

(100%) 

55 

(100%) 

30  

(100%) 

30  

(100%) 

30  

(100%) 

150  

(100%) 

 
Ook hier stellen we voor elk van de drie antwoordcategorieën een logische correlatie met de 
adoptersegmentatie vast. Overeenkomstig met het weinig positieve toekomstperspectief dat 
we voor 3G voorspelden, is het wellicht niet verwonderlijk dat er zich slechts 13 adopters 
onder de 150 opnieuw gecontacteerde respondenten bevonden. Elk van deze 13 was op 
basis van de PSAP-methode ook effectief als innovator (4) of early adopter (9) voorspeld. Van 
de 5 voorspelde innovators was er zelfs niemand die niet adopteerde en dat ook niet van plan 
was. Het aandeel dat niet adopteerde maar dat wel overwoog voor de nabije toekomst, zakte 
van 30% binnen de earlier adopters, naar respectievelijk 20%, 6.7% en 3.3.% binnen de early 
en late majority en laggards. Het overgrote deel van de steekproef was dus geen 3G-adopter 
en had ook niet de minste intentie dat in de nabije toekomst te worden. Van de voorspelde 
earlier adopters geldt dat voor maar liefst 48.3%. Bij de andere adoptersegmenten varieert dat 
van 80 tot 96.7%. Dit laatste is logisch. De 48.3% binnen de earlier adopters geeft aan dat het 
adoptiepotentieel voor 3G wellicht nog slechter is dan voorspeld op basis van de PSAP-
methode. De vergelijking van 
‘logische’ versus ‘niet-logische’ 
cellen resulteerde dan ook in een 
iets hogere foutenmarge dan bij 
de DTV-case. In plaats van 13% 
onlogische of verkeerde 
voorspellingen, is dat hier reeds 
21.3% (32/150).  
 
Niettegenstaande we zeer voorzichtig moeten zijn met deze vroege ‘predictieve validering’ 
van 3G-voorspellingen, vinden we in deze logische correlaties toch voldoende indicaties van 
predictieve validiteit van de PSAP-voorspellingen. Ondanks het kleine aantal mensen dat reeds 
tot adoptie overging, correleerden zij in voldoende ‘logische’ mate met de PSAP-gebaseerde 
voorspellingen. Ook hier stellen we vast dat de voorspelling verre van perfect is (cf. grote 
aantal non-adopters binnen voorspelde innovators en early adopters), maar blijkt de 
predictieve validiteit ook hier een stuk groter te zijn dan die van de traditionele voorspelling op 
basis van één intentievraag (PSAP1) voor 3G (cf. onderstaande tabel). Bij deze laatste waren 
de 13 effectieve adopters bijvoorbeeld niet allemaal ‘innovators’ of ‘early adopters’, maar 
waren er ook 6 mensen die te kennen gaven ‘liever wat te wachten’. In vergelijking met de 
21.3% onlogische voorspellingen, is dat voor deze ene algemene intentievraag voor 3G al 
28.7% (43/150).  
 
Figuur: Traditionele intentievraag (PSAP1) ‘3G 2003/4’ vs ‘retest maart/april 2006’ 

 Innovators Early 
Adopters 

Early 

Majority 

Late 

Majority 
Laggards 

Niet geadopteerd 0 29 24 28 29 

Reeds geadopteerd 4 9 0 0 0 

Nog niet geadopteerd, maar wordt

overwogen in nabije toekomst 
1 17 6 2 1 

29 
(48.3%) 

 
13 

(21.7%) 
 

18 
(30.0%) 

 
 
 
 

60 
(100%) 
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  Traditionele intentievraag (PSAP1) 3G 2003/4  

 

 
‘Ik adopteer zo 

snel mogelijk’ 

(Innovators) 

‘De kans is 
groot dat ik 
adopteer’ 

 
(Early Adopters) 

‘Ik wacht 
liever nog wat 
af, misschien 

later’’ 
 

(Early Majority) 

‘Ik denkt niet  
dat ik zou 

adopteren’ 
 

(Late Majority) 

‘Ik adopteer  
zeker niet’ 

 

(Laggards) 

Total 

Niet 

geadopteerd 

4 

(57.1%) 

27 

(67.5%) 

39 

(68.4%) 

22 

(88.0%) 

18 

(85.7%) 

110 

(73.3%) 

Reeds 

geadopteerd 

1 

(14.3%) 

6 

(15.0%) 

6 

(10.5%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

13 

(8.7%) 

 

 

Retest 

maart/april 

2006 
Nog niet 

geadopteerd, 

maar wordt 

overwogen in 

nabije toekomst 

2 

(28.6%) 

7 

(17.5%) 

12 

(21.1%) 

3 

(12.0%) 

3 

(14.3%) 

27 

(18.0%) 

 
Totaal 

7 

(100%) 

40 

(100%) 

57 

(100%) 

25 

(100%) 

21 

(100%) 

150  

(100%) 

 
Ondanks de zeer vroege en beperkte vorm van predictieve validering, kunnen we ook voor 
deze 3G-studie tot een aanvaarding van hypothese 13 komen, en concluderen dat de PSAP-
methode een behoorlijke predictieve validiteit geniet, die alvast beter is dan de traditionele 
manier van intentie-gebaseerde voorspellingen op basis van één algemeen geformuleerde 
intentievraag. 
 

Conclusie 
 
Bij de validering van een voorspellend meetinstrument als de PSAP-methode kunnen we 
uiteraard niet voorbij aan de predictieve validiteit. In het kader van voorspellingen voor een 
over de tijd verspreid diffusieproces, heeft deze vorm van forecasting wel het nadeel pas 
geruime tijd ná introductie van de innovatie mogelijk te zijn. Voor een eerste mogelijke 
‘predictieve validering’ van de gemaakte segmentation forecasts voor DTV en 3G (2003/4) 
was het dan ook wachten tot maart/april 2006: een moment waarop beide technologieën 
ongeveer een half jaar op de markt waren in Vlaanderen, en we reeds de adoptie van het 
merendeel van de innovators en ook een deel early adopters mogen verwachten. In 
september 2003 voerden we eerder ook een ‘proxy’-predictieve validering waarbij we de 
adoptie-voorspellingen voor 3G met de adoptie van 2.5G kruisten.  
 
Naast deze proxy-validering waarbij in september 2003 120 respondenten uit de 3G 
2003/3-case opnieuw werden gecontacteerd, bestond de predictieve validering van de 
PSAP-methode in hoofdzaak uit een hercontacteren van een random sample van 150 
respondenten uit de DTV 2003/4- en 3G 2003/-cases. Voor deze laatste twee cases 
vergeleken we de predictieve validiteit van de PSAP-methode ook met de predictieve 
validiteit van de ‘traditionele’ manier van intentie-gebaseerde forecasts op basis van één 
algemene en niet ‘op maat’ geformuleerde intentievraag.  
 
In elk van de drie valideringstoetsen kwamen we tot een bevestiging van de hypothesen en 
eenzelfde conclusie dat er een logische samenhang bestaat tussen de prior-to-launch 
gemaakte PSAP-gebaseerde segmentation forecasts en de post-launch-bevraging van 
adoptie en adoptie-intentie. Quasi alle ‘effectieve adopters’ bleken door de PSAP-schaal ook 
effectief als innovators en early adopters voorspeld te zijn; en voor zowel het percentage 
‘adopters’ als het percentage ‘niet geadopteerd, maar van plan in de nabije toekomst’ 
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konden we een duidelijke en logische daling vaststellen naarmate we van innovators naar 
laggards evolueerden. Net zoals het percentage ‘niet-adopters (en ook niet van plan)’ 
duidelijk toenam bij de evolutie van innovators naar laggards. Bij de kruising met de ‘ene 
algemene intentievraag’ kwam die logica minder duidelijk tot uiting.  
 
Aangezien het telkens om een ‘vroege’ validering ging op een moment dat er enkel nog 
maar adoptie van innovators en een deel early adopters verwacht kan worden; betrof het 
ook telkens een beperkte predictieve validering die verder onderzoek vereist. Toch konden 
we ons ook op de voorspelde majority- en laggardsegmenten baseren om de predictieve 
validiteit van de PSAP-methode te toetsen. Wanneer als minder innovatieve voorspelde 
respondenten na een half jaar toch reeds tot adoptie blijken te zijn overgegaan of dat op 
korte termijn plannen te doen, kunnen we immers van een onlogische of verkeerde 
voorspelling spreken. Samen met de onlogische voorspellingen van innovators en early 
adopters die achteraf resolute non-adopters blijken te zijn, konden we zo bij elke 
valideringstoets een percentage logische van onlogische adopters onderscheiden. Met 
respectievelijk 13% en 21% onlogische voorspellingen in de DTV- en 3G-case hebben we 
zeker niet met een perfecte voorspelling te maken, maar ook hier blijkt de PSAP-methode 
een stuk accurater dan de ‘ene, algemene intentievraag’ (29% onlogische voorspellingen).  
 
Voor zover we de predictieve validiteit van de PSAP-gebaseerde voorspellingen reeds 
konden nagaan, menen we te mogen concluderen dat er telkens voldoende logische 
samenhang is tussen de prior-to-launch voorspellingen en post-launch metingen om tot een 
predictieve validiteit te mogen besluiten. Een predictieve validiteit die ook duidelijk beter is 
dan die van de traditionele intentiegebaseerde voorspellingen op basis van één algemeen 
geformuleerde intentievraag; maar daarom nog zeker niet perfect is. Op de PSAP-
gebaseerde forecasts dient (voorlopig68) een ‘foutenmarge’ van ca. 20% gekleefd te worden. 
 
Een meer concrete predictieve validering van deze PSAP-methode zal pas mogelijk zijn 
wanneer de diffusieprocessen van 3G en DTV zich verder voltrekken; maar we menen nu 
reeds te mogen stellen met de PSAP-schaal een behoorlijk predictief valide meetinstrument 
te kunnen voorleggen; dat een verrijking kan betekenen voor het bestaande arsenaal aan 
forecastmethodes. We verwijzen daarbij naar Roehrich (2004: 675) die bij een recente 
evaluatiestudie van innovatieschalen nog op de vaak ontgoochelende predictieve validiteit 
wees.  
 
Ook de sterke parallel tussen het voorspelde percentage DTV-innovators (2.3% of 138000 
Vlamingen) en de in begin 2006 vrijgegeven adoptiecijfers (140000), getuigen van de 
predictieve validiteit van de PSAP-methode. 
 

 
 

                                                      
68 Naarmate de diffusieprocessen van 3G en DTV verder vorderen zijn bijkomende predictieve 
valideringsmomenten nodig om deze ‘foutenmarge’ accurater in te schatten.  
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5.4.  Validering segmentatiecriteria (SEGM1 & SEGM2, doelstellingen 
1.B; 1.C. en 2.B) 

et de PSAP-methode ontwikkelden we dus een betrouwbaar en valide alternatief voor 
het hiaat of de nood aan ‘segmentation forecasting’: een nood waar we onder meer 

toe kwamen omdat literatuuronderzoek in deel 4 ons leerde dat de traditionele 
diffusionistische assumpties en segmentatiecriteria zich daar niet meer toe lenen wegens een 
toenemende inconsistentie. Behalve voor de onderbouwing van de betrouwbaarheid en 
validiteit van de PSAP-methode, wensen we de case-studies in dit vijfde deel ook te gebruiken 
om via empirische weg bijkomende argumenten te verzamelen om aan te tonen dat de 
traditionele assumpties inzake (1) profileringsvariabelen (sociodemografische en –
economische variabelen & media/technologiebezit en –gebruik) en (2) determinanten niet 
betrouwbaar genoeg meer zijn als segmentatiecriterium. Voor beide blokken van assumpties 
doen we dat in twee stappen. In eerste instantie gaan we op een bivariate manier voor de 
voornaamste variabelen apart de correlatie of het verband na met het adoptiepotentieel. In 
tweede instantie evalueren we op het multivariate niveau de kwaliteit van het ganse blok 
van variabelen als segmentatiecriteria69.  
 
We beginnen met de analyses in functie van doelstelling SEGM1 (of doelstelling 1.B.): eerst 
evalueren we de voornaamste sociodemografische en –economische assumpties (5.4.1.), om 
daarna in te gaan op de beoordeling van media/technologiebezit- en gebruik als 
segmentatiecriterium (5.4.2.). De paragrafen onder ‘5.4.3.’ bespreken dan de evaluatie van 
determinanten (doelstelling SEGM2 of doelstellingen 1.C./2.B); en omvatten wellicht ook de 
belangrijkste evaluatie omdat deze adoptiedeterminanten en de daarvan afgeleide 
innovativiteitsschalen tot op heden wellicht de meest gebruikte segmentatievorm zijn. Bij de 
multivariate analyse van deze determinanten testen we ook een aantal van de eerder 
besproken ‘conceptuele determinantenmodellen’. Uit deel 4B konden we immers opmaken 
dat er weinig consistentie bestaat in deze modellen en dat er nog teveel fragmentatie heerst 
in deze literatuur. We vragen ons dan ook af in welke mate er verschil is in de verklarende 
kracht (ifv adoptiepotentieel of –intentie) van elk van deze modellen, en in welke mate het 
door ons ontwikkelde model daartegenover een meerwaarde kan bieden als een integratie 
van de meeste van deze modellen.  

5.4.1.  Socio-demografische en –economische variabelen 

et eerste blok ‘traditionele assumpties’ dat we tegen het licht van onze case-studies 
zullen houden, zijn de voornaamste sociodemografische en –economische variabelen. 

De hypothese waar we van uitgaan is de conclusie die we op basis van de literatuurstudie 
omtrent deze profileringsvariabelen maakten, nl. dat zij onbetrouwbaar geworden zijn als 
criterium voor segmentation forecasting. (a) Bivariaat verwachten we inconsistenties op twee 
niveaus (dubbele inconsistentie) voor deze determinanten, en (b) multivariaat verwachten 
we een tekort aan predictie- en discriminantievermogen van deze variabelen. Gezien het 
(doorgaans nominale) meetniveau van de meeste sociodemografische en -economische 
variabelen doen we de bivariate analyse hoofdzakelijk op basis van kruistabellen en Chi². 
Voor sommige variabelen kunnen we ook op correlaties of zelfs een variantie-analyse beroep 
doen. Op het multivariate niveau beroepen we ons op (dummy)-regressie-analyse.  
 
Hypothese a1: Inconsistente bevestiging van de assumpties inzake de verbanden tussen 
    innovativiteit enerzijds en sociodemografische en –economische variabelen 
    anderzijds. 

                                                      
69 De afhankelijke variabele is daarbij het adoptiepotentieel zoals we dat op basis van de PSAP-methode 
inschatten en indelen in vijf categorieën (1: innovators, 2: early adopters, 3: early majority, 4: late majority en 5: 
laggards). 

M 

H 
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Hypothese a2: Inconsistentie tussen technologieën inzake de significante verbanden. 
 
Hypothese b: Sociodemografische en –economische variabelen hebben te weinig predictief 
             en discriminerend vermogen in functie van segmentation forecasting. 
 
De eerste twee hypothesen a1 en a2 hebben dus tot doel de dubbele inconsistentie te testen 
voor de voornaamste sociodemografische en –economische variabelen. Traditioneel gaat 
men voor nieuwe technologieën nog teveel uit van bepaalde vaste relaties tussen 
adoptiepotentieel/innovativiteit enerzijds en sociodemografische en –economische 
variabelen anderzijds. In de huidige ICT-omgeving zijn we er echter van overtuigd dat het 
niet altijd meer zo is dat de jongere, hoger opgeleide, mannen, etc. ... ook diegenen met het 
grootste adoptiepotentieel zijn voor een nieuwe technologie. Niet alle ‘theoretisch 
veronderstelde verbanden’ gaan volgens ons nog altijd op (inconsistentie 1), en over 
verschillende ICT heen kunnen we geen veralgemeningen meer maken. Afhankelijk van de 
technologie (DTV, UMTS, MP3, spelconsoles, ...) zullen verschillende significante verbanden 
bestaan tussen innovativiteit/adoptiepotentieel en sociodemografische en –economische 
variabelen (inconsistentie 2). We gaan er van uit dat sociodemografische en –economische 
variabelen niet betrouwbaar genoeg meer zijn om als segmentatiecriteria te dienen, en we 
verwachten dat in eerste instantie tot uiting te komen in een niet-bevestiging van deel van 
de traditionele assumpties (hypothese a1). In tweede instantie verwachten we ook tussen de 
technologieën onderling verschillen in de significante verbanden (hypothese a2). Voor het 
testen van deze hypothesen (doelstelling SEGM1) doen we een beroep op zes case-studies 
waarin we de gelegenheid hadden op een min of meer gelijkaardige manier naar de 
voornaamste sociodemografische- en economische variabelen te peilen. In de vorige 
hoofdstukken (deel 3 en deel 4) vatten we de assumpties met betrekking tot deze variabelen 
in onderstaande tabel samen. In de derde kolom van deze tabel geven we weer op basis van 
welke van de zes case-studies we de betrokken assumptie kunnen nagaan (donker 
gearceerde cellen geven aan dat de betrokken assumptie niet getest kan worden op basis 
van die studie70).  
 

Earlier Adopters Later Adopters DTV 
2000/1 

DTV 
2003/4 

iDTV 
2004 

3G 
2001/2 

3G 
2002/3 

3G 
2003/4  

Socio-demografisch en Socio-economisch 

Jongere leeftijd Oudere leeftijd DTV 
2000/1 

DTV 
2003/4 

iDTV 
2004 

3G 
2001/2 

3G 
2002/3 

3G 
2003/4  

Meer mannen Meer vrouwen DTV 
2000/1 

DTV 
2003/4 

iDTV 
2004 

3G 
2001/2 

3G 
2002/3 

3G 
2003/4  

Hoger opgeleid, hoger 
aantal jaren opleiding Minder hoog opgeleid 

DTV 
2000/1 

DTV 
2003/4 

iDTV 
2004 

3G 
2001/2 

3G 
2002/3 

3G 
2003/4  

Hogere SES  
 Lagere SES 

DTV 
2000/1 

DTV 
2003/4 

iDTV 
2004 

3G 
2001/2 

3G 
2002/3 

3G 
2003/4  

Hoger inkomen 
 Lager inkomen 

DTV 
2000/1 

DTV 
2003/4 

iDTV 
2004 

3G 
2001/2 

3G 
2002/3 

3G 
2003/4  

Beroepen met hogere 
status en prestige (vrije 
beroepen, zelfstandigen, ...) 

Minder hoge status en 
prestige 

DTV 
2000/1 

DTV 
2003/4 

iDTV 
2004 

3G 
2001/2 

3G 
2002/3 

3G 
2003/4  

Drukkere huishoudens 
(meer tweeverdieners), met 
minder tijd en meer 
kinderen (grotere 
gezinsgrootte) 

Minder drukke 
huishoudens, kleinere 
gezinsgrootte 

DTV 
2000/1 

DTV 
2003/4 

iDTV 
2004 

3G 
2001/2 

3G 
2002/3 

3G 
2003/4  

Woonplaats: meer 
verstedelijkte gebieden 

Minder woonachting in 
verstedelijkte gebieden 

DTV 
2000/1 

DTV 
2003/4 

iDTV 
2004 

3G 
2001/2 

3G 
2002/3 

3G 
2003/4  

 
 
- De variabele leeftijd werd in elk van de cases aan de hand van een open vraag 

gemeten, en achteraf in een zestal categorieën (15-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56-65, 66+) 
                                                      
70 De assumptie van een ‘hogere SES’ voor de meer innovatieve segmenten werd niet expliciet getest omdat we 
zijn componenten inkomen en beroep(status) al apart testen.  
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gehercodeerd. Op basis van variantie-analyse op de open vraag en Chi²-kruistabel-
analyse op de categorische vraag, gaan we na in welke mate de innovatievere 
segmenten inderdaad ook jonger van leeftijd zijn. 

- De variabele geslacht betrof telkens de binaire opdeling man/vrouw. Op basis van 
kruistabellen en Chi² gaan we na of de innovatievere segmenten inderdaad telkens een 
duidelijker mannelijker profiel hebben. 

- Opleiding betreft in elke case de opdeling van het hoogst behaalde diploma in vijf 
categorieën: (1) lager onderwijs, (2) secundair onderwijs, (3) HOKT (Hoger onderwijs 
korte type), (4) HOLT (lange type), (5) universitair diploma. Deze volgorde laat in eerste 
instantie toe om op basis van de correlatie met adoptiepotentieel (PSAP) na te gaan of 
de innovatievere segmenten zich inderdaad door een hogere opleiding laten typeren. 
Ook op basis van kruistabellen kunnen we het verschil in opleiding tussen de 
adoptersegmenten nagaan.  

- Inkomen werd in elke case op een categorische manier bevraagd. De categorieën zijn 
daarbij van klein naar groot geordend, maar het aantal categorieën is niet gelijk in elk 
van de zes cases. Voor ‘DTV 2000/1’ en ‘3G 2001/2’; en ook voor ‘DTV 2003/4’ en ‘3G 
2003/4’ is dat wel het geval. Onderstaand tabelletje geeft een overzicht71:  

 

DTV 2000/1 5 
catn 

(1) <€900, (2) €900-1250, (3) €1250-1750, (4) €1750-2500, (5) >€2500 

DTV 2003/4 5 
catn 

(1) geen inkomen, (2) <€1000, (3) €1000-1500, (4) €1500-2000, (5) 
>€2000 

iDTV 2004 6 
catn 

(1) <€500, (2) €500-1500, (3) €1500-2500, (4) €2500-3500, (5) €3500-
5000, (6) >€5000 

3G 2001/2 5 
catn 

(1) <€900, (2) €900-1250, (3) €1250-1750, (4) €1750-2500, (5) >€2500 

3G 2002/3 4 
catn 

(1) geen inkomen, (2) <€1000, (3) €1000-2000, (4) >€2000 

3G 2003/4 5 
catn 

(1) geen inkomen, (2) <€1000, (3) €1000-1500, (4) €1500-2000, (5) 
>€2000 

 
Op basis van correlatie- en kruistabel (Chi²)-analyse gaan we na of de innovatievere 
segmenten inderdaad de grotere verdieners zijn. 

- Ook Beroep(status) werd niet in alle cases op eenzelfde manier bevraagd, maar we 
waren wel in staat deze tot een gelijkaardige opdeling te hercoderen. In de cases van 
2003/4 werd bijvoorbeeld op basis van negen categorieën72 naar het beroep van de 
respondent gepeild. In functie van de synchronisatie met de andere cases brachten we 
dit in elke case tot de volgende zesdeling terug: (1) arbeider, (2) bediende (en 
ambtenaren), (3) directie en kader, (4) zelfstandige en vrije beroepen, (5) student, (6) 
andere (vooral inactieven als werkloos, gepensioneerd). In twee cases werd hier licht 
van afgeweken. In de ‘DTV 2004’-case werd geen categorie studenten onderscheiden 
(ook onder categorie ‘Andere’); en in de ‘3G 2001/2’ werd geen categorie van directie 
en kaderleden onderscheiden (geïntegreerd in categorie bediende). Analyse van 
kruistabellen en Chi² laat dan toe na te gaan of de innovatievere segmenten inderdaad 
meer de mensen met een hogere jobstatus zijn. 

- De hypothese inzake het drukkere huishouden van de innovatievere segmenten werd 
in iedere case bevraagd op basis van de grootte van het huishouden. Op basis van 
variantie-analyse gaan we na of het gemiddeld aantal kinderen of de gemiddelde 
gezinsgrootte inderdaad groter is in de meer innovatieve segmenten. In de ‘DTV 
2003/4’- en de ‘3G 2003/4’-case werden ook nog twee extra dimensies van dit 
drukkere huishouden bevraagd: nl. de mate waarin de innovatievere segmenten meer 
tweeverdieners zijn, en de mate waarin ze minder vrije tijd hebben. Naar de 

                                                      
71 Alle categorieën betreffen ‘netto maandelijks inkomen’ 
72 (1) arbeider, (2) bediende, (3) ambtenaar, (4) directie, (5) kaderlid, (6) zelfstandige, (7) vrij beroep, (8) student, 
(9) andere 



Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 

 
Deel 5: Case-studies 

90 

gezinsgrootte werd telkens op basis van een open vraag naar het aantal gezinsleden 
gepeild. De vraag naar ‘tweeverdieners’ betrof een binaire vraag ((1) 
tweeverdienershuishouden vs. (2) huishouden met één inkomen); en bij de vraag naar 
de ‘vrije tijd’ hoorden drie antwoordcategorieën ((1) veel vrije tijd en tijd voor elkaar, (2) 
behoorlijk druk, maar toch nog voldoende vrije tijd en tijd voor elkaar, (3) druk 
huishouden). Chi² -analyse laat toe de hypotheses inzake deze bijkomende dimensies 
van een druk huishouden te testen. 

- De assumptie dat de meer innovatieven ook meer in de stad dan in het platteland 
wonen, kan slechts op basis van vier van de zes studies worden getest. Telkens betrof 
het een binaire vraag of men in de stad of het platteland woonde. Chi² laat dan toe de 
hypothese te testen. 

 
Het testen van de assumpties met betrekking tot deze voornaamste sociodemografische en -
economische variabelen, gebeurt door ze stuk voor stuk aan de PSAP-segmentatie, of met 
andere woorden aan het adoptiepotentieel of de productspecifieke innovativiteit, te linken. 
Op die manier gaan we op zoek naar een antwoord op de hypotheses a1 en a2, twee 
hypothese die ons vermoeden van inconsistentie op twee niveaus testen:  
 
 
Hypothese a1: Inconsistente bevestiging van de assumpties inzake de verbanden tussen 
    innovativiteit enerzijds en sociodemografische en –economische variabelen 
    anderzijds. 
 
Hypothese a2: Inconsistentie tussen technologieën inzake de significante verbanden. 

 
Hypothese a1 test het eerste niveau van deze dubbele inconsistentie. Op basis van de 
literatuurstudie vermoeden we immers dat lang niet alle assumpties omtrent de relatie 
adoptiepotentieel en sociodemografische/-economische variabelen nog opgaan in de 
huidige ICT-omgeving. In heel wat gevallen verwachten we dat ‘theoretisch verwachte’ 
verbanden niet altijd meer significant bevestigd kunnen worden; en in sommige gevallen 
kunnen wellicht zelfs significante verbanden gevonden worden die net het 
tegenovergestelde van de traditionele theoretische assumpties aantonen. Met Hypothese a2 
vervolgens, is de inconsistentie op het tweede niveau geformuleerd: het vermoeden dat er 
ook inconsistentie tussen technologieën bestaat in de significante sociodemografische en –
economische correlaten en predictoren.  
 
Een eerste variabele die we testen is de leeftijd, waarvan men traditioneel veronderstelt dat 
die jonger is voor de innovatievere segmenten. In elk van de zes cases deden we een 
correlatie- en een variantie-analyse op de metrische variabele ‘leeftijd’ om na te gaan of er 
een significant en lineair verband was tussen leeftijd en adoptiepotentieel, en gingen we aan 
de hand van Chi² en de bijhorende kruistabel na of er een verband is tussen de categorische 
(6 categorieën) leeftijdsvariabele en het adoptiepotentieel (PSAP). De eerstvolgende tabel 
bevat de correlatie-resultaten. De eerste zes lijnen van de daaropvolgende tabel geven de 
resultaten van de variantie-analyse weer; eronder staan de resultaten van de kruistabellen 
weergeven. Per segment wordt de leeftijdsverdeling aan de hand van een klein tabelletje 
gegeven: in de linkerkolom daarvan staan telkens de leeftijdscategorieën; in de rechterkolom 
de procentuele verdeling van elke categorie. Geen enkel van deze  analyses laat echter toe 
de inconsistentie-hypotheses voor de leeftijdsvariabele te bevestigen. Zowel de kruistabel-, de 
variantie- als de correlatie-analyse bevestigen de traditionele asssumptie dat de innovatievere 
segmenten telkens jonger zijn. Voor de variabele leeftijd worden hypothese a1 en a2 dus 
verworpen. De bevindingen stroken met de theoretische assumpties en er is ook geen 
verschil tussen de twee technologieën. Meer diepgaande analyse van zowel de kruistabel als 
van de gemiddelde leeftijden, leert dat er bij deze ‘bevindingen op het eerste zicht’ wel een 
‘grondige opmerking’ dient gemaakt te worden, en dat er ook voor deze leeftijdsvariabele 
gronden zijn om diens betrouwbaarheid als segmentatiecriterium in twijfel te trekken. 
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Behalve voor de eerste DTV-case (2000/1) (p: 0.135) geeft een variantie-analyse van de 
gemiddelde leeftijd per adoptersegment telkens een duidelijk significant verschil (p < .05). 
Wanneer we daarbij de gemiddelde leeftijd van innovators tot en met laggards bekijken 
binnen elke case, herkennen we telkens een stijgende lijn (op uitzonderling van een aantal 
verwaarloosbare afwijkingen bij de early majority en early adopters in de ‘3G 2001/2’- en ‘3G 
2003/4’-cases). Dit strookt met de ‘traditionele theoretische assumptie’ en laat bijgevolg niet 
toe hypothese a1 te aanvaarden. Ook bijkomende correlatie-analyse tussen de metrische 
leeftijdsvariabele en de categorische PSAP-segmentatievariabele onderstreept dit. 
Onderstaande tabel geeft deze correlatiecoëfficiënten voor de zes onderzochte cases weer.  
 
 DTV 2000/1 DTV 2003/4 iDTV 2004 3G 2001/2 3G 2002/3 3G 2003/4 
Pearson .095* .272*** .312*** .183*** .102*** .226*** 
Kendall .054 (t) .199*** .231*** .126*** .087** .174*** 
Spearman .072 (t) .260*** .304*** .176*** .113** .227*** 
*** (p < 0.001), ** (p < 0.01), * (p < 0.05), (t): trend (p < 0.10) 
 
Zelfs in de DTV-studie waarvoor anova geen significant verschil gaf (DTV 2000/1) geeft, 
wordt de theoretisch veronderstelde relatie tussen leeftijd en adoptiepotentieel door deze 
correlaties bevestigd. De Pearson-correlatiecoëfficiënt van .095 is significant op het .05-
niveau; de twee rangcorrelatiecoëfficiënten zijn dat niet, maar het gaat wel nog steeds om 
een trend (respectievelijke significanties van .07 en .06). In elk van de zes cases gaat een 
groter adoptiepotentieel (lage PSAP-score) dus inderdaad met een lagere leeftijd gepaard. 
Verder geven deze variantie- en correlatie-analyse ook niet de indruk dat hierin een verschil 
bestaat voor verschillende technologieën. De theoretische assumptie wordt in eenzelfde 
mate bevestigd voor zowel DTV als 3G. Ook voor de tweede inconsistentie wordt dus geen 
bevestiging gevonden, waardoor we hypothese a2 op basis van deze data moeten 
verwerpen.  
 
Diepgaander vergelijkend onderzoek van de gemiddeldes leert dat hierbij toch een 
opmerking op zijn plaats is. Op het zicht alleen al, is immers duidelijk dat de gemiddelde 
leeftijden van de drie, of vaak zelfs vier eerste adoptersegmenten meestal niet ver 
uiteenliggen. Post-hoc analyse (Scheffé) van deze gemiddelden bevestigt dat. Van de tien 
paarsgewijze vergelijkingen tussen de vijf adoptersegmenten in elke case, bleken er in de zes 
cases respectievelijk ‘slechts’ 0, 6, 6, 4, 1 en 6 significant. In de meeste cases waren het enkel 
de laggards die zich op basis van hun leeftijd van de andere segmenten konden 
onderscheiden. In de cases met de meeste onderlinge verschillen (6/10) kon er nooit een 
onderscheid worden gemaakt tussen innovator, early adopters en early majority. In de ‘iDTV-
case 2004’ kon geen enkel van deze segmenten zich ook van de ‘late majority’ 
onderscheiden. Aan de weerlegging van de hypotheses a1 en a2 verandert dit natuurlijk 
weinig, maar in functie van de evaluatie van deze variabelen en hun veronderstelde relatie 
met adoptiepotentieel, maakt dit wel duidelijk dat de variabele leeftijd een gebrekkig 
onderscheidingsvermogen heeft tussen de adoptersegmenten.  
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Variabele Case Innovators Early 
Adopters 

Early  
Majority 

Late  
Majority Laggards P 

DTV 
2000/1 

37.43 38.86 39.82 40.11 43.68 .135 

DTV 
2003/4 

32.82 35.06 38.18 43.46 50.65 .000 

iDTV 
2004 

43.94 43.20 47.97 50.44 56.16 .000 

3G 
2001/2 

38.38 38.04 35.75 40.95 46.73 .000 

3G 
2002/3 

32.81 30.40 29.52 32.55 34.59 .012 

3G 
2003/4 

23.43 35.07 34.90 39.90 46.89 .000 

Leeftijd  
 
 
Open  
Vraag 
(Anova) 

       
 
 
DTV 
2000/1 

 
 

15/25 25 
26/35 14 
36/45 27 
46/55 27 
56/65 7 
66+ 0  

 
 

15/25 16 
26/35 24 
36/45 24 
46/55 32 
56/65 4 
66+ 0  

 
 

15/25 19 
26/35 17 
36/45 23 
46/55 35 
56/65 5 
66+ 2  

 
 

15/25 14 
26/35 25 
36/45 23 
46/55 27 
56/65 5 
66+ 5  

 
 

15/25 23 
26/35 11 
36/45 16 
46/55 34 
56/65 7 
66+ 9  

Chi² 
 
.042 

 
DTV 
2003/4 

 

15/25 50 
26/35 11 
36/45 7 
46/55 14 
56/65 14 
66+ 4  

 

15/25 40 
26/35 17 
36/45 13 
46/55 12 
56/65 15 
66+ 4  

 

15/25 32 
26/35 15 
36/45 16 
46/55 18 
56/65 12 
66+ 7  

 

15/25 21 
26/35 15 
36/45 18 
46/55 16 
56/65 20 
66+ 11  

 

15/25 13 
26/35 12 
36/45 13 
46/55 14 
56/65 29 
66+ 20  

.000 

iDTV 
2004 

 

15/25 0 
26/35 26 
36/45 30 
46/55 26 
56/65 17 
66+ 0  

 

15/25 6 
26/35 25 
36/45 22 
46/55 31 
56/65 12 
66+ 3  

 

15/25 3 
26/35 15 
36/45 28 
46/55 26 
56/65 17 
66+ 12  

 

15/25 3 
26/35 14 
36/45 20 
46/55 22 
56/65 30 
66+ 11  

 

15/25 2 
26/35 6 
36/45 12 
46/55 24 
56/65 28 
66+ 28  

.000 

3G 
2001/2 

 

15/25 14 
26/35 41 
36/45 17 
46/55 10 
56/65 14 
66+ 3  

 

15/25 25 
26/35 20 
36/45 23 
46/55 18 
56/65 14 
66+ 1  

 

15/25 33 
26/35 21 
36/45 18 
46/55 18 
56/65 9 
66+ 2  

 

15/25 22 
26/35 19 
36/45 17 
46/55 25 
56/65 12 
66+ 5  

 

15/25 20 
26/35 11 
36/45 15 
46/55 26 
56/65 9 
66+ 20  

.000 

3G 
2002/3 

 

15/25 50 
26/35 19 
36/45 0 
46/55 25 
56/65 6 
66+ 0  

 

15/25 50 
26/35 21 
36/45 13 
46/55 14 
56/65 3 
66+ 0  

 

15/25 60 
26/35 11 
36/45 12 
46/55 12 
56/65 3 
66+ 2  

 

15/25 49 
26/35 12 
36/45 16 
46/55 19 
56/65 4 
66+ 1  

 

15/25 45 
26/35 14 
36/45 10 
46/55 21 
56/65 6 
66+ 5  

.017 

Leeftijd 
6 categ. 
 

15/25 17 
26/35 21 
36/45 23 
46/55 32 
56/65 5 
66+ 2 

 

15/25 30 
26/35 15 
36/45 15 
46/55 15 
56/65 17 
66+ 9 

 

15/25 3 
26/35 14 
36/45 21 
46/55 25 
56/65 22 
66+ 14 

 

15/25 24 
26/35 19 
36/45 18 
46/55 21 
56/65 11 
66+ 6 

 

15/25 51 
26/35 13 
36/45 14 
46/55 17 
56/65 4 
66+ 2 

 

15/25 30 
26/35 15 
36/45 15 
46/55 15 
56/65 17 
66+ 9 

 
 

3G 
2003/4 

 

15/25 71 
26/35 14 
36/45 14 
46/55 0 
56/65 0 
66+ 0  

 

15/25 40 
26/35 12 
36/45 16 
46/55 17 
56/65 15 
66+ 1  

 

15/25 37 
26/35 20 
36/45 13 
46/55 12 
56/65 14 
66+ 4  

 

15/25 28 
26/35 16 
36/45 15 
46/55 16 
56/65 16 
66+ 9  

 

15/25 21 
26/35 10 
36/45 14 
46/55 13 
56/65 25 
66+ 17  

.000 

 
Op basis van de analyse van kruistabel en Chi² komen we tot eenzelfde conclusie. Voor elk 
van de zes kruisingen is Chi² immers significant. Segmenten waarbij een bepaalde 
leeftijdscategorie oververtegenwoordigd is, gaven we in onderstaande tabel met een groene 
celinkleuring aan. Ondervertegenwoordigingen met een rode kleur. In de ‘DTV 2000/1’-case 
zien we zo bijvoorbeeld een oververtegenwoordiging van de jongere ’15-25’- en ’36-45’-
segmenten binnen de innovators (de innovators tellen bijvoorbeeld 25% 15-25-jarigen terwijl 
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die slechts 17% van de totale steekproef uitmaken). Bij de laggards zien we onder meer voor 
het jongere segment ’26-35’ een ondervertegenwoordiging. Net zoals de meeste andere 
onder- en oververtegenwoordigingen stroken deze perfect met de theoretische assumptie 
dat er in de meer innovatieve segmenten meer jongeren zitten. Ook hier wordt hypothese a1 
dus verworpen op het eerste zicht. Net als hypothese a2 aangezien er tussen DTV en 3G 
geen verschil is in de significantie van het verband. Voor beide technologieën wordt de 
traditionele assumptie bevestigd, en lijkt leeftijd een betrouwbaar segmentatiecriterium te 
zijn op het eerste zicht. Ook hier doet een nadere kijk op de resultaten ons echter een 
opmerking maken. In de eerste plaats zijn er niet altijd voldoende afgetekende onder- of 
oververtegenwoordigingen om van een duidelijke bevestiging van de traditionele assumptie 
te spreken. Bij de early adopters en early majority in de DTV 2000/1-case is dat bijvoorbeeld 
voor geen enkele leeftijdsgroep het geval. In andere gevallen is er slechts voor één 
leeftijdsgroep een onder- of oververtegenwoordiging (bv. late majority in ‘iDTV 2004’ of early 
adopters in ‘3G 2001/2’). Om als een goed onderscheidings- of segmentatiecriterium te 
kunnen worden beschouwd lijkt leeftijd in te weinig gevallen voor dat onderscheid te 
kunnen zorgen. In sommige gevallen gaat de significante over- en 
ondervertegenwoordiging ook lijnrecht in tegen de assumptie. Zo zijn de 
jongerensegmenten ‘15/25’ en ’26-35’ bijvoorbeeld ondervertegenwoordigd binnen 
respectievelijk de innovators in de 3G 2001/2-case, en de innovators in de DTV 2000/1-case. 
Ook deze vaststellingen doen ons tot een gebrekkig onderscheidingsvermogen van de 
variabele leeftijd concluderen.  
 
Hypothese a1 en a2 worden dus weerlegd voor de variabele leeftijd. De traditionele 
assumpties worden wel bevestigd, maar daarbij maken we wel de opmerking dat deze 
variabele volgens ons te weinig onderscheidingsvermogen heeft in functie van 
‘segmentation forecasting’.  
 
 
Inzake geslacht worden de innovatievere segmenten verondersteld een meer mannelijk 
profiel te hebben. Aan de hand van de kruising van deze binaire variabele met de PSAP-
adoptersegmenten gingen we na in welke mate dit ook bevestigd wordt in de 6 DTV- en 3G-
cases. In onderstaande tabel wordt per segment de procentuele man/vrouw-verhouding 
gegeven. In de tweede kolom staat de algemene man/vrouw-verhouding voor elke case. In 
de ‘3G 2002/3’-case bedraagt die algemene verhouding bijvoorbeeld 54% mannen 
tegenover 46% vrouwen, terwijl de innovator- en early adopter-segmenten in diezelfde case 
een ratio van 69% mannen tegenover 31% vrouwen voorleggen. Cijfers waarmee de ‘3G 
2002/3’ ook perfect tegemoet komt aan de assumptie inzake de relatie geslacht-
adoptiepotentieel. 
 

Case Alg.Verhouding 
M/V Innovators Early 

adopters 
Early 

Majority 
Late  

Majority Laggards P (Chi²) 

DTV 
2000/1 

62/38 70/30 65/35 61/39 56/43 68/32 .307 

DTV 
2003/4 

48/52 74/26 60/40 45/54 45/55 37/63 .000 

iDTV 
2004 

73/27 83/17 74/26 74/26 74/26 70/30 .612 

        
3G 
2001/2 

52/48 76/24 54/46 53/47 50/50 47/53 .052 

3G 
2002/3 

54/46 69/31 69/31 63/37 47/53 48/52 .000 

3G 
2003/4 

50/50 71/29 60/40 57/43 46/54 43/57 .001 
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Niet in elk van de zes cases komen we echter tot eenzelfde conclusie. Met een significantie 
van 0.052 balanceert het verband geslacht-adoptiepotentieel in de ‘3G 2001/2’-case op het 
randje van significantie en trend. Maar samen met de twee andere 3G-cases waarbij die 
significantie wel duidelijk is (0.000 en 0.001) en waarbij de innovatievere segmenten telkens 
een duidelijke oververtegenwoordiging van mannen kennen, wordt de traditionele 
assumptie dus wel bevestigd voor de 3G-technologie. Voor DTV daarentegen komt die 
bevestiging er slechts in één case: enkel in de ‘DTV 2003/4’-case zijn de innovators en early 
adopters duidelijk ‘mannelijker’, terwijl de minder innovatieve segmenten vrouwelijker zijn. In 
de andere twee DTV-cases, is er geen significant verband tussen beide variabelen (p: 0.307 
en p: 0.612). Voor 3G zijn mannen inderdaad innovatiever, maar voor DTV is dat veel minder 
duidelijk het geval. Daarmee kunnen we alvast tot een bevestiging van hypothese a2 
besluiten. Aangezien we de inconsistentie met de theoretische assumpties enkel op basis van 
de DTV-cases kunnen maken, besluiten we slechts tot een gedeeltelijke bevestiging van 
hypothese a1.  
 
 
Voor het testen van de assumptie dat de innovatievere segmenten doorgaans een hogere 
opleiding genoten, werd de opleidingsvariabele voor de kruistabelanalyse naar een 
categorische variabele met vijf categorieën terug gebracht. Het hoogst behaalde diploma 
van iedere respondent was ofwel (1) lager onderwijs (LO), (2) secundair onderwijs (SO), (3) 
hoger onderwijs korte type (HK), (4) hoger onderwijs lange type (HL) of (5) universitair 
onderwijs (Uni). Het ordinale karakter van deze variabele maakt dat we ook de rangcorrelatie 
met de ordinale PSAP-segmentatie konden nagaan. Deze staat in de tweede kolom van 
onderstaande tabel weergegeven. Vanaf de derde kolom worden de resultaten van de 
kruistabelanalyse gerapporteerd. De derde kolom geeft telkens de procentuele verhouding 
van de vijf opleidingsniveaus voor de totale steekproef. In de volgende vijf kolommen 
diezelfde verhouding voor de aparte adoptersegmenten. Ook hier leert een vergelijking van 
de derde kolom met deze segment-kolommen ons in welke cellen er 
ondervertegenwoordigingen (rood) of oververtegenwoordigingen (groen) van een bepaald 
opleidingsniveau zitten.  
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Case 
Corr. 

opleiding 
x PSAP73 

Total 
Sample 

Innovators 
Early 

Adopters 
Early 

Majority 
Late 

Majority 
Laggards P (Chi²) 

DTV 
2000/1 

 
-.051 
-.061 

 
LO 2 
SO 40 
HK 29 
HL 12 
Uni 18  

 
LO 2 
SO 33 
HK 35 
HL 16 
Uni 14  

 
LO 0 
SO 37 
HK 34 
HL 11 
Uni 18   

 
LO 1 
SO 41 
HK 26 
HL 12 
Uni 20   

 
LO 2 
SO 43 
HK 25 
HL 12 
Uni 18   

 
LO 7 
SO 43 
HK 27 
HL 9 
Uni 14   

.296 

DTV 
2003/4 

 
.023 
.027 

 

LO 21 
SO 36 
HK 23 
HL 7 
Uni 14   

 

LO 39 
SO 39 
HK 7 
HL 7 
Uni 7   

 

LO 22 
SO 32 
HK 26 
HL 9 
Uni 12   

 

LO 19 
SO 40 
HK 21 
HL 7 
Uni 14   

 

LO 21 
SO 34 
HK 22 
HL 7 
Uni 16   

 

LO 24 
SO 30 
HK 26 
HL 5 
Uni 16   

.114 

iDTV 
2004 

 
-.079** 
-.094** 

 
LO 8 
SO 55 
HK 18 
HL 7 
Uni 12   

 
LO 9 
SO 57 
HK 22 
HL 0 
Uni 13   

 
LO 6 
SO 54 
HK 22 
HL 8 
Uni 10   

 
LO 6 
SO 51 
HK 19 
HL 10 
Uni 14   

 
LO 10 
SO 58 
HK 17 
HL 4 
Uni 11   

 
LO 11 
SO 58 
HK 16 
HL 5 
Uni 10   

.046 

         

3G 
2001/2 

 
-.180*** 
-.213*** 

 
LO 3 
SO 45 
HK 25 
HL 9 
Uni 18   

 
LO 0 
SO 31 
HK 17 
HL 28 
Uni 24   

 
LO 2 
SO 36 
HK 28 
HL 15 
Uni 19   

 
LO 0 
SO 41 
HK 26 
HL 8 
Uni 24   

 
LO 3 
SO 47 
HK 26 
HL 8 
Uni 17   

 
LO 9 
SO 60 
HK 17 
HL 4 
Uni 11   

.000 

3G 
2002/3 

 
.021 
.024 

 

LO 2 
SO 54 
HK 19 
HL 6 
Uni 19   

 

LO 0 
SO 50 
HK 25 
HL 0 
Uni 25   

 

LO 5 
SO 47 
HK 16 
HL 5 
Uni 28   

 

LO 4 
SO 61 
HK 13 
HL 4 
Uni 18   

 

LO 2 
SO 54 
HK 20 
HL 7 
Uni 17   

 

LO 1 
SO 52 
HK 21 
HL 6 
Uni 20   

.250 

3G 
2003/4 

 
-.028 
-.034 

 
LO 21 
SO 36 
HK 22 
HL 7 
Uni 13   

 
LO 43 
SO 43 
HK 0 
HL 0 
Uni 14   

 
LO 20 
SO 32 
HK 24 
HL 10 
Uni 14   

 
LO 23 
SO 35 
HK 21 
HL 6 
Uni 14   

 
LO 19 
SO 38 
HK 24 
HL 7 
Uni 13   

 
LO 27 
SO 36 
HK 19 
HL 7 
Uni 13   

.568 

 
Zowel de significantie van de Chi²-parameters (laatste kolom) als de significantie van de 
rangcorrelaties brengen ons tot eenzelfde conclusie: aanvaarding van hypothese a1 en 
verwerping van hypothese a2. In het merendeel van de cases (4 van de 6) is er in de eerste 
plaats geen significant verband tussen opleiding en adoptiepotentieel. Een bevinding die 
met 2 op 3 inconsistente cases voor zowel 3G als DTV ook consistent is voor beide 
technologieën. Maar ook binnen de 2 cases waarin die relatie wel significant is, komt de 
veronderstelde relatie niet altijd even goed tot uiting. De enige case waarin dat wel het geval 
is, is de ‘3G 2001/2’-studie: daarin zijn de ‘lagere opleidingen’ duidelijk 
ondervertegenwoordigd in de meer innovatievere segmenten, en oververtegenwoordigd in 
de minder innovatieve segmenten. Omgekeerd zijn de hoger opgeleide segmenten in deze 
studie oververtegenwoordigd in de innovatievere segmenten en ondervertegenwoordigd in 
de minder innovatieve segmenten. Tegenover de algemene aanwezigheid van 18% 
universitairen in de steekproef, is dat bijvoorbeeld 24% bij de innovators, en slechts 11% bij 
de laggards. Tegenover de algemene 45% secundair onderwijs is dat slechts 31% bij 
innovators en 60% bij laggards. Voor de tussenliggende segmenten zijn weinig duidelijke 
over- of ondervertegenwoordigingen vast te stellen. Een minpunt dat al helemaal opgaat 
wanneer we de DTV case (iDTV 2004) bekijken. Ook hier kan het onderscheidingsvermogen, 
en daarmee ook de betrouwbaarheid als segmentatieciriterium in vraag worden gesteld. 
Slechts zelden zijn de innovatievere segmenten ook uitgesproken de hoger opgeleide 
segmenten. Noch voor 3G, noch voor DTV.  
 
 
                                                      
73 Eerste lijn: Kendall’s tau; tweede lijn: Spearman’s rho 
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Inkomen dan. De bevraging van deze variabele verliep niet op een identieke manier in de zes 
cases, maar wel telkens op een categorische manier die een analoge analyse mogelijk maakt 
over de zes cases. Elke respondent werd immers in een inkomenscategorisatie (4 tot 6 
categorieën) ingedeeld, waarbij van lage inkomens naar hogere inkomens wordt 
opgeklommen. Ordinaal dus, waardoor we naast de Chi²-analyse, ook correlaties konden 
gebruiken om na te gaan of de innovatievere segmenten inderdaad ook telkens de 
segmenten met het hogere inkomen zijn.  
 

Case 
Corr. 

inkomen 
x PSAP74 

Total Sample Innovators 
Early 

Adopters 
Early 

Majority 
Late Majority Laggards 

P 
(Chi²) 

DTV 
2000/1 

 
 

-.195*** 
-.237*** 

 
<900 14 
900-
1250 

22 
-

1750 
28 

-
2500 

22 
> 

2500 
14 

 

 
<900 12 
900-
1250 

15 
-

1750 
27 

-
2500 

27 
> 

2500 
19 

 

 
<900 4 
900-
1250 

18 
-

1750 
30 

-
2500 

26 
> 

2500 
21 

 

 
<900 14 
900-
1250 

21 
-

1750 
30 

-
2500 

20 
> 

2500 
15 

 

 
<900 19 
900-
1250 

27 
-

1750 
28 

-
2500 

18 
> 

2500 
9 

 

 
<900 27 
900-
1250 

27 
-

1750 
18 

-
2500 

24 
> 

2500 
3 

 

.021 

DTV 
2003/4 

 
 

-.072* 
-.086* 

 
0 7 
< 

1000 
10 

-
1500 

39 
-

2000 
27 

> 
2000 

18 
 

 
0 17 
< 

1000 
8 

-
1500 

25 
-

2000 
50 

> 
2000 

0 
 

 
0 5 
< 

1000 
7 

-
1500 

36 
-

2000 
30 

> 
2000 

22 
 

 
0 7 
< 

1000 
9 

-
1500 

41 
-

2000 
27 

> 
2000 

17 
 

 
0 10 
< 

1000 
11 

-
1500 

37 
-

2000 
25 

> 
2000 

17 
 

 
0 7 
< 

1000 
13 

-
1500 

44 
-

2000 
20 

> 
2000 

17 
 

.434 

iDTV 
2004 

 
 

-.212*** 
-.250*** 

 
<500 1 

-
1500 

27 
-

2500 
37 

-
3500 

26 
- 

5000 
8 

> 
5000 

2 
 

 
<500 0 

-
1500 

19 
-

2500 
33 

-
3500 

29 
- 

5000 
19 

> 
5000 

0 
 

 
<500 1 

-
1500 

12 
-

2500 
32 

-
3500 

35 
- 

5000 
17 

> 
5000 

3 
 

 
<500 0 

-
1500 

21 
-

2500 
42 

-
3500 

27 
- 

5000 
8 

> 
5000 

3 
 

 
<500 1 

-
1500 

30 
-

2500 
36 

-
3500 

27 
- 

5000 
6 

> 
5000 

1 
 

 
<500 1 

-
1500 

43 
-

2500 
35 

-
3500 

18 
- 

5000 
3 

> 
5000 

1 
 

.000 

         

3G 
2001/2 

 
 

-.138*** 
-.175*** 

 
<900 15 
900-
1250 

21 
-

1750 
31 

-
2500 

19 
> 

2500 
14 

 

 
<900 6 
900-
1250 

11 
-

1750 
6 

-
2500 

44 
> 

2500 
33 

 

 
<900 11 
900-
1250 

18 
-

1750 
31 

-
2500 

16 
> 

2500 
23 

 

 
<900 17 
900-
1250 

16 
-

1750 
34 

-
2500 

21 
> 

2500 
12 

 

 
<900 12 
900-
1250 

26 
-

1750 
34 

-
2500 

18 
> 

2500 
10 

 

 
<900 26 
900-
1250 

22 
-

1750 
26 

-
2500 

15 
> 

2500 
12 

 

.000 

3G 
2002/3 

 
 

-.077 
-.087 

 
0 4 
< 

1000 
10 

-
2000 

67 
> 

2000 
19 

 

 
0 0 
< 

1000 
0 

-
2000 

71 
> 

2000 
29 

 

 
0 5 
< 

1000 
14 

-
2000 

50 
> 

2000 
32 

 

 
0 7 
< 

1000 
7 

-
2000 

66 
> 

2000 
20 

 

 
0 2 
< 

1000 
10 

-
2000 

71 
> 

2000 
17 

 

 
0 3 
< 

1000 
13 

-
2000 

71 
> 

2000 
13 

 

.297 

3G 
2003/4 

 
 

-.089** 
-.106** 

 
0 7 
< 

1000 
11 

-
1500 

38 
-

2000 
27 

> 
2000 

17 
 

 
0 33 
< 

1000 
0 

-
1500 

33 
-

2000 
0 

> 
2000 

33 
 

 
0 2 
< 

1000 
10 

-
1500 

30 
-

2000 
34 

> 
2000 

25 
 

 
0 8 
< 

1000 
10 

-
1500 

39 
-

2000 
25 

> 
2000 

18 
 

 
0 7 
< 

1000 
9 

-
1500 

42 
-

2000 
26 

> 
2000 

16 
 

 
0 8 
< 

1000 
15 

-
1500 

36 
-

2000 
27 

> 
2000 

14 
 

.145 

 
De rapportering is analoog met de vorige: significanties en oververtegenwoordigingen 
worden met groen weergegeven, ondervertegenwoordigingen en niet-significanties met 
rood. Op basis van bovenstaande tabel besluiten we tot een gedeeltelijke bevestiging van 
hypothese a1 en een bevestiging van hypothese a2. Daar hoog adoptiepotentieel of hoge 
innovativiteit in de PSAP-variabele met lage scores wordt weergegeven, en hoog inkomen 
met hoge scores, verwachten we op basis van de theorie een negatieve correlatie tussen 

                                                      
74 Eerste lijn: Kendall’s tau; tweede lijn: Spearman’s rho. 
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beide ordinale variabelen. De rangcorrelaties bevestigen dat op een significante manier voor 
de drie DTV-cases. Voor 3G slechts voor 2 van de drie cases. Een verschil tussen 3G en DTV 
dat nog versterkt wordt door de kruistabelanalyse. Voor 3G heeft slechts 1 van de 3 cases 
daarbij nog een significant verband tussen inkomen en adoptiepotentieel. Voldoende voor 
ons om tot een inconsistentie tussen beide technologieën te concluderen, en hypothese a2 
te aanvaarden. Voor DTV is er ook wel één case (3G 2003/4) waarvoor er plots geen 
verband tussen inkomen en adoptiepotentieel meer blijkt te zijn, maar dit is volgens ons 
vooral te wijten aan het afwijkende patroon van de innovators (waarbinnen we onder meer 
een onlogische oververtegenwoordiging van ‘geen inkomens’ en ondervertegenwoordiging 
van de hoogste inkomens vaststellen). Buiten dit kleine innovatorsegment wordt de 
assumptie in de andere segmenten niet weerlegd. Dat zien we ook in de correlatie tot uiting 
komen, die wel nog steeds significant is. 
 
In de drie cases waarvoor Chi² wel significant bleek, wordt de assumptie ook duidelijk 
bevestigd in de onder- en oververtegenwoordigingen van inkomenscategorieën. Hogere 
inkomens zijn oververtegenwoordigd in de innovatievere segmenten (bv. 27% €1750-2500 
(tov 22%) bij innovators in DTV 2000/1) en lagere inkomens in de minder innovatieve 
segmenten (bv. 3% ‘>€2500’ tov 14% in laggardsegment in dezelfde case). Met slechts drie 
cases waarin dit verband tussen inkomen en innovativiteit bevestigd wordt, besluiten we tot 
een gedeeltelijke bevestiging van hypothese a1. 
 
 
Ook voor de variabele beroep(status) concluderen we tot een bevestiging van hypothese a2 
en een (gedeeltelijke) bevestiging van hypothese a1. Dit laatste omdat het verband tussen 
beroep en adoptiepotentieel slechts in de helft van de cases significant is: 2 3G-cases en één 
DTV-case (iDTV 2004, 3G 2001/2 en 3G 2003/4). Op het eerste zicht geeft dit de indruk dat 
de veronderstelde relatie tussen beroepstatus en inkomen iets meer tot uiting komt voor 3G, 
en dat er met andere woorden een inconsistente bevestiging van de assumptie is voor DTV 
en 3G. Een diepere analyse van de over- en ondervertegenwoordigingen versterkt dit nog. In 
de significante DTV case (iDTV 2004) stellen we immers onlogische onder- en 
oververtegenwoordigingen vast; en in de niet-significante 3G-case stellen we wel nog steeds 
logische oververtegenwoordigingen vast (die weliswaar te weinig waren om het totale 
verband tussen beide variabelen significant te maken). De assumptie is immers dat 
technologie-adoptie (en intentie) in hogere mate samengaat met het hebben van een 
beroep met een hogere status. In de vijf categorieën die wij hier gebruikten, beschouwen we 
de ‘zelfstandige/vrije beroepen’ en ‘directie/kader’ als een beroep met een hogere status. Het 
beroep van ‘arbeider’ heeft dan een ‘lagere status’. Met de onlogische onder- en 
oververtegenwoordigingen in de iDTV-case bedoelen we dan bijvoorbeeld de 
oververtegenwoordiging van arbeiders (29% tov 23%) of de slechts 4% zelfstandigen en vrije 
beroepen binnen het segment van de innovators. Ondanks het niet-significant zijn van het 
verband tussen beroep en adoptiepotentieel in de 3G 2002/3-case stellen we bij de 
innovators in die studie wel nog steeds een ‘logische’ oververtegenwoordiging van een 
hoog status-beroep als ‘zelfstandigen/vrije beroepen’ vast bij de innovators en early adopters 
(respectievelijk 33% en 20% tegenover 12% voor de algemene steekproef). Samen genomen, 
lijkt dit ons voldoende om van een inconsistente bevestiging van de assumptie inzake 
beroep(status) te spreken, en hypothese a2 dus te aanvaarden.  
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Case Total Sample Innovators 

Early 
Adopters 

Early 
Majority 

Late Majority Laggards P (Chi²) 

DTV 
2000/1 

 

Arbdr 10 
Bed 56 
Dir/K 7 
Zelfs 14 
Stud 8 
And 5  

 

Arbdr 10 
Bed 48 
Dir/K 10 
Zelfs 17 
Stud 10 
And 7  

 

Arbdr 8 
Bed 56 
Dir/K 11 
Zelfs 18 
Stud 5 
And 1  

 

Arbdr 10 
Bed 59 
Dir/K 4 
Zelfs 13 
Stud 9 
And 5  

 

Arbdr 12 
Bed 56 
Dir/K 6 
Zelfs 10 
Stud 8 
And 8  

 

Arbdr 10 
Bed 46 
Dir/K 7 
Zelfs 20 
Stud 10 
And 7  

.170 

DTV 
2003/4 

 
Arbdr 11 
Bed 56 
Dir/K 8 
Zelfs 14 
Stud 8 
And 2  

 
Arbdr 25 
Bed 25 
Dir/K 8 
Zelfs 25 
Stud 8 
And 8  

 
Arbdr 6 
Bed 60 
Dir/K 11 
Zelfs 15 
Stud 6 
And 3  

 
Arbdr 13 
Bed 57 
Dir/K 7 
Zelfs 13 
Stud 8 
And 2  

 
Arbdr 15 
Bed 54 
Dir/K 10 
Zelfs 13 
Stud 6 
And 3  

 
Arbdr 9 
Bed 52 
Dir/K 8 
Zelfs 14 
Stud 16 
And 1  

.202 

iDTV 
2004 

 
Arbdr 23 
Bed 22 
Dir/K 10 
Zelfs 7 
And 38  

 
Arbdr 29 
Bed 17 
Dir/K 17 
Zelfs 4 
And 33  

 
Arbdr 22 
Bed 26 
Dir/K 20 
Zelfs 12 
And 20  

 
Arbdr 27 
Bed 27 
Dir/K 9 
Zelfs 6 
And 32  

 
Arbdr 27 
Bed 17 
Dir/K 12 
Zelfs 5 
And 39  

 
Arbdr 16 
Bed 18 
Dir/K 6 
Zelfs 7 
And 54  

.000 

        

3G 
2001/2 

 
Arbdr 7 
Bed 46 
Zelfs 11 
Stud 21 
And 15  

 
Arbdr 7 
Bed 48 
Zelfs 31 
Stud 10 
And 3  

 
Arbdr 4 
Bed 52 
Zelfs 15 
Stud 21 
And 9  

 
Arbdr 5 
Bed 45 
Zelfs 11 
Stud 28 
And 12  

 
Arbdr 9 
Bed 49 
Zelfs 8 
Stud 18 
And 16  

 
Arbdr 9 
Bed 33 
Zelfs 9 
Stud 20 
And 30  

.000 

3G 
2002/3 

 
Arbdr 18 
Bed 62 
Dir/K 5 
Zelfs 12 
Stud 2  

 
Arbdr 0 
Bed 67 
Dir/K 0 
Zelfs 33 
Stud 0  

 
Arbdr 12 
Bed 57 
Dir/K 6 
Zelfs 20 
Stud 6  

 
Arbdr 24 
Bed 62 
Dir/K 7 
Zelfs 7 
Stud 0  

 
Arbdr 19 
Bed 62 
Dir/K 5 
Zelfs 13 
Stud 1  

 
Arbdr 17 
Bed 67 
Dir/K 3 
Zelfs 8 
Stud 5  

.183 

3G 
2003/4 

 
Arbdr 10 
Bed 55 
Dir/K 9 
Zelfs 14 
Stud 3 
And 8  

 
Arbdr 0 
Bed 33 
Dir/K 0 
Zelfs 33 
Stud 33 
And 0  

 
Arbdr 8 
Bed 52 
Dir/K 14 
Zelfs 18 
Stud 3 
And 6  

 
Arbdr 13 
Bed 55 
Dir/K 11 
Zelfs 10 
Stud 5 
And 7  

 
Arbdr 9 
Bed 58 
Dir/K 8 
Zelfs 13 
Stud 4 
And 8  

 
Arbdr 15 
Bed 48 
Dir/K 7 
Zelfs 18 
Stud 0 
And 12  

.029 

 
 
Verder wordt van de innovatievere adoptersegmenten ook verwacht dat zij zich door een 
‘drukker leven en huishouden’ kenmerken. Zoals we eerder reeds duidelijk maakten, wordt 
deze assumptie in verschillende dimensies geformuleerd. Vaak gebeurt dat in termen van 
gezinsgrootte, maar in andere gevallen ook in termen van de verhouding 
tweeverdienershuishouden vs. één-inkomenshuishouden of de mate van vrije tijd die men 
heeft. Van de innovatievere segmenten wordt dan verwacht dat het huishouden zich door 
een grotere omvang typeert, door meer tweeverdieners, en door minder vrije tijd.  
 
De assumptie inzake de grootte van het gezin of het huishouden formuleerden we in de 
cases ‘DTV 2000/1’ en ‘3G 2001/2’ specifiek in termen van het aantal kinderen dat men 
heeft. In vijf cases (allen behalve DTV 2000/1) werd dat (eveneens metrisch) gemeten als het 
aantal gezinsleden (of leden in het huishouden). Het metrische meetniveau van beide 
variabelen, maakt dat we het verband tussen beide zowel via correlaties als variantie-analyse 
nagingen. Met betrekking tot het gemiddeld aantal kinderen per huishouden vonden we 
wel een verschil tussen beide technologieën, maar in de significante case (3G 2001/2) 
betekent de significantie echter nog geen significante bevestiging van de assumptie. In beide 
cases blijkt immers een significant positieve correlatie te bestaan tussen het aantal kinderen 
en adoptiepotentieel. Naarmate men minder innovatief is, heeft men dus meer kinderen. Dat 
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staat haaks op de assumptie dat de innovatievere huishoudens ook steeds drukkere 
huishoudens zijn, en doet ons voor de gezinsgrootte alsvast een aanvaarding van hypothese 
a1 vermoeden. Vooraleer dat definitief te doen, kijken we nog naar de analyse inzake de 
gezinsgrootte in termen van aantal gezinsleden, wat we in vijf cases konden toetsen.  
 

Case  Innovators Early 
Adopters 

Early  
Majority 

Late  
Majority Laggards P 

Gezinsgrootte: aantal kinderen 
 Correlatie75      P (anova) 

DTV 2000/1 
.090* 
.051 
.061 

1.15 1.39 1.45 1.55 1.75 .285 

3G 2001/2 
.153*** 
.112*** 
.135*** 

1.78 1.59 1.56 1.95 2.20 .000 

Gezinsgrootte: aantal gezinsleden 

DTV 2003/4 
-.156*** 
-.133*** 
-.162*** 

3.86 3.51 3.53 3.28 2.79 .000 

iDTV 2004 
-.189*** 
-.163*** 
-.196*** 

2.98 3.15 2.98 2.71 2.45 .000 

3G 2001/2 
.052 
.033 
.040 

3.52 3.33 3.56 3.60 3.56 .306 

3G 2002/3 
.052 
.027 
.032 

2.75 3.53 3.68 3.60 3.67 .084 

3G 2003/4 
-.095** 
-.088** 
-.107** 

3.57 3.54 3.49 3.33 3.12 .024 

        
Verhouding tweeverdieners vs één-inkomen-huishouden (in %) 
 Total 

Sample 
     P (Chi²) 

DTV 2003/4 64/36 50/50 65/35 66/34 64/36 59/41 .589 
3G 2003/4 65/35 50/50 65/35 70/30 66/34 60/40 .514 
        
Verhouding Vrije tijd (in %): (1) veel vrije tijd, (2) behoorlijk druk, voldoende vrije tijd, (3) druk huishouden 
 Total 

Sample 
     P (Chi²) 

DTV 2003/4 18/64/17 7/70/22 16/63/20 17/69/14 18/63/19 30/54/17 .003 
3G 2003/4 19/63/18 0/83/17 14/60/27 17/68/15 18/66/15 28/53/20 .000 
 
Voor de twee DTV-cases waarin we dit konden doen kwamen we tot een duidelijke 
bevestiging van de assumptie. Met betrekking tot het adoptiepotentieel geeft zowel de 
variantie- als de correlatie-analyse duidelijk aan dat de innovatievere segmenten innovators 
en early adopters zich door een grotere gezinsomvang laten typeren. Bij de 3G-cases is dat 
veel minder geval. In twee van de drie cases (3G 2001/2 en 3G 2002/3) blijkt er zelfs 
helemaal geen significant verband tussen beide variabelen te bestaan, en in de derde case 
bedraagt de significantie slechts 0.024 en is het vooral het laggardsegment dat zich van de 
andere vier segmenten onderscheidt. Een duidelijk verschil dus in de bevestiging van de 
assumptie tussen 3G en DTV, wat ons toelaat hypothese a2 te aanvaarden. Althans voor de 
drukte van het huishouden in termen van gezinsgrootte. Met slechts een bevestiging van het 
verband in de helft van de cases, kunnen we hypothese a1 hiervoor slechts gedeeltelijk 
aanvaarden.  

                                                      
75 Correlatie van metrische variabele (aantal kinderen) met ordinale variabele (PSAP): achtereenvolgens Pearson 
(lijn 1), Kendall (lijn 2) en Spearman (lijn 3) 
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Voor de twee andere dimensies van de drukte van het huishouden vonden we wel 
consistente resultaten voor de twee technologieën (verwerping hypothese a2 in beide 
gevallen), maar werd slechts voor één van de twee dimensies een logische bevestiging van 
de assumptie gevonden. De dimensie die bevestigd wordt is die van de ‘vrije tijd’. In de ‘DTV 
2003/4’- en ‘3G 2003/4’-case werd aan de hand van 3 antwoordcategorieën naar de mate 
van vrije tijd gepeild: (1) veel vrije tijd en tijd voor elkaar, (2) behoorlijk druk, maar voldoende 
vrije tijd, (3) druk huishouden en dus weinig vrije tijd. In beide cases bleek de kruising tussen 
deze variabele en de PSAP-segmentatie een significante Chi² op te leveren (respectievelijk 
.003 en .000) en bleek er in de innovatievere segmenten ook minder vrije tijd te zijn dan in de 
minder innovatieve segmenten. Zowel voor 3G als voor DTV kenmerken de segmenten met 
het grootste adoptiepotentieel zich dus inderdaad door minder vrije tijd. In beide gevallen 
een bevestiging van de assumptie dus, of een weerleggen van hypothese a1.  
 
Voor de assumptie inzake de proportie tweeverdieners vervolgens, werd de theoretische 
assumptie niet bevestigd in de twee cases. Zowel in de ‘DTV 2003/4’- als de ‘3G 2003/4’-
studie bedroeg de verhouding zo’n 65% tweeverdiener-huishoudens tegenover zo’n 35% 
waarvan het huishouden op één inkomen draaide, en daar werd binnen de 
adoptersegmenten nauwelijks van afgeweken. Geen bevestiging van de assumptie dus, en 
een aanvaarding van de hypothese a1. 
 
Over de assumptie inzake de woonplaats, en meer specifiek de assumptie dat de 
innovatievere segmenten voor ICT-innovaties meer in de steden wonen dan in de landelijke 
gebieden, kunnen we kort zijn. In geen enkel van de vier cases (drie 3G + één DTV) werd een 
significant verband tussen woonplaats en innovativiteit vastgesteld, waardoor we voor de 
verhouding ‘stad vs. platteland’ tot een bevestiging van hypothese a1 en verwerping van 
hypothese a2 kunnen concluderen. De theoretische assumptie werd geen enkele keer 
bevestigd, en deze vaststelling verschilt niet voor verschillende technologieën.  
 

Case 
Total Sample 
%stad vs % 
platteland 

Innovators Early 
Adopters 

Early  
Majority 

Late  
Majority Laggards P (Chi²) 

DTV 
2003/4 

48/52 41/59 51/49 49/51 47/53 46/54 .762 

        
3G 
2001/2 

53/47 59/41 52/48 59/41 52/48 47/53 .166 

3G 
2002/3 

36/64 44/56 33/67 38/62 35/65 37/63 .856 

3G 
2003/4 

48/52 83/17 47/53 50/50 48/52 50/50 .489 

 
 

Conclusie 
 
Met de hypotheses a1 en a2 gingen we voor de traditionele sociodemografische en -
economische profileringsvariabelen op zoek naar aanvullend empirisch bewijs van wat we 
eerder de ‘dubbele inconsistentie’ noemden. Enerzijds gingen we er van uit dat niet voor 
alle ‘traditioneel’ veronderstelde verbanden tussen innovativiteit/adoptersegmenten en 
sociodemografische en -economische variabelen nog een bevestiging kan worden 
gevonden (Ha1, inconsistentie 176). Anderzijds verwachten we ook een verschil tussen 
verschillende technologieën in de bevestiging van deze verbanden (Ha2, inconsistentie 277). 
Voor het testen van deze (in)consistentiehypotheses waren de DTV en 3G-cases uiterst 

                                                      
76 Een inconsistentie met wat in theorie wordt aangenomen. 
77 Een inconsistentie tussen technologieën. 
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geschikt, daar we in beide gevallen drie over de tijd verspreide datacollectiemomenten 
hadden voor eenzelfde technologie. Met achtereenvolgens leeftijd, geslacht, opleiding, 
inkomen, de drie niveaus van de drukte van het huishouden en de dimensie ‘stad vs. 
platteland’, hebben we acht variabelen getest die volgens de theorie een goed 
onderscheidingcriterium zouden moeten zijn in functie van een opdeling in innovators, early 
adopters, early majority, late majority en laggards. 
 
Voor de variabele leeftijd konden we de twee inconsistentie-hypotheses echter niet 
bevestigen. De traditionele assumptie dat de (potentiële) innovatievere segmenten telkens 
ook jonger van leeftijd zijn, bleef zowel voor DTV als voor 3G overeind. Zowel hypothese a1 
als hypothese a2 werd dus verworpen, maar we merkten daar wel bij op dat een 
paarsgewijze vergelijking (post hoc, scheffé) van de gemiddelde leeftijd, alsook een nadere 
analyse van over- en ondervertegenwoordigingen in de kruistabellen, aantoonden dat de 
variabele leeftijd toch een gebrekkig onderscheidingsvermogen heeft in functie van 
adoptersegmentatie. Voor geslacht kwamen we wel tot een bevestiging van hypothese a2, 
en tot een gedeeltelijke bevestiging van hypothese a1. Tussen de technologieën DTV en 3G 
bleek een duidelijke inconsistentie: tegenover een duidelijke mannelijke 
oververtegenwoordiging bij de innovatievere 3G-segmenten, werd de ‘traditioneel’ 
veronderstelde relatie tussen geslacht en innovativiteit in slechts één van de drie DTV-cases 
significant bevestigd. Met in totaal 2 van de 6 cases waarin die relatie niet kon worden 
bevestigd, besloten we hypothese a1 gedeeltelijk te aanvaarden voor de variabele geslacht. 
 
Ook voor de variabele opleiding wordt hypothese a1 bevestigd. In vier van de zes cases 
wordt het traditioneel veronderstelde verband tussen opleiding en innovativiteit niet 
bevestigd. Zowel voor 3G als DTV is het niet zo dat een groter adoptiepotentieel met een 
hoger opleidingsniveau gepaard gaat en een lager adoptiepotentieel met een lager 
opleidingsniveau. In hun inconsistentie op het eerste niveau zijn 3G en DTV met andere 
woorden consistent, wat ons hypothese a2 doet verwerpen voor de variabele ‘opleiding’. 
 
Voor inkomen wordt hypothese a2 dan wel weer aanvaard. Voor DTV lijkt het wel nog zo te 
zijn dat een hoger adoptiepotentieel of een grotere innovativiteit met een groter inkomen 
samen gaat, maar voor 3G is dat niet het geval. Op basis van correlatie-analyse wordt het 
traditioneel veronderstelde verband in 1 op 6 cases niet bevestigd; en op basis van 
kruistabelanalyse kwam die bevestiging er niet in 3 op 6 cases. Voor inkomen kwamen we 
daardoor tot een gedeeltelijke bevestiging van hypothese a1: een conclusie die we ook voor 
de variabele beroep(status) maakten omdat het verband tussen innovativiteit en hogere 
beroepstatus ook hier in slechts 3 op 6 cases bevestiging vond. Daar deze bevestiging zich 
vooral voor 3G voor deed, werd hypothese a2 aanvaard.  
 
Wat de drukte van het huishouden dan betreft, werd voor de dimensie ‘aantal kinderen’ het 
tegendeel aangetoond. In de twee onderzochte cases (‘DTV 2000/1’, ‘3G 2001/2’) bleek een 
hogere innovativiteit immers met minder kinderen samen te gaan. In termen van 
gezinsgrootte (5 cases) wordt de theoretische relatie in drie van de vijf cases bevestigd, maar 
was er een duidelijk verschil tussen DTV en 3G. Voor DTV werd duidelijk bevestigd dat 
innovativiteit nog duidelijk aan een grotere gezinsgrootte gelinkt is, wat voor 3G niet kon 
worden vastgesteld. Qua gezinsgrootte als dimensie voor een drukker huishouden dus een 
aanvaarding van hypothese a2 en een gedeeltelijke bevestiging van hypothese a1. Voor de 
twee andere dimensies van een druk huishouden vonden we wel consistente resultaten, 
waardoor we hypothese a2 niet konden aanvaarden. Voor slechts één van die twee 
dimensies werd ook een bevestiging van de assumptie gevonden. Inzake de verhouding 
tweeverdienerhuishoudens vs. ééninkomenshuishoudens bleek geen significante correlatie 
met innovativiteit te bestaan voor beide technologieën, waardoor we hypothese a1 
aanvaardden voor deze dimensie. Voor de vrije tijd-dimensie werd de ‘drukte’ van de 
innovatievere huishoudens wel bevestigd voor DTV en 3G. Voor vrije tijd wordt hypothese 
a1 dus verworpen. Voor de assumptie met betrekking tot de verhouding stad vs. platteland 
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tenslotte, verwerpen we hypothese a2 en aanvaarden we hypothese a1. In geen enkele 
case werd een significant verband gevonden tussen de woonplaats en innovativiteit.  
  

 Hypothese a1 
‘Inconsistente bevestiging van de 
assumpties inzake de verbanden 
tussen innovativiteit enerzijds en 

sociodemografische en –
economische variabelen anderzijds’ 

Hypothese a2 
‘Inconsistentie tussen 

technologieën inzake de 
significante verbanden’. 

Leeftijd VERWERPING VERWERPING 
Geslacht ± AANVAARDING AANVAARDING 
Opleiding AANVAARDING VERWERPING 
Inkomen ± AANVAARDING AANVAARDING 
Beroep(status) ± AANVAARDING AANVAARDING 
Drukte van het huishouden: 
gezinsgrootte 

± AANVAARDING AANVAARDING 

Drukte van het huishouden: 
tweeverdiener vs. één 
inkomen 

AANVAARDING VERWERPING 

Drukte van het huishouden:  
vrije tijd 

VERWERPING VERWERPING 

Stad vs. Platteland AANVAARDING VERWERPING 

 
In het merendeel van de gevallen wordt de ‘traditionele theoretische assumptie’ niet altijd 
meer even goed bevestigd, en ook tussen de technologieën onderling zijn er genoeg 
verschillen om aan te tonen dat de traditionele assumpties niet over verschillende 
technologieën veralgemeend mogen worden. Om volledig met de ‘traditionele assumpties’ 
te stroken zouden hypothesen a1 en a2 telkens verworpen moeten worden, of zou 
bovenstaande tabel volledig rood moeten kleuren. Het ‘kleurenpalet’ dat deze 
samenvattingstabel ons echter voorlegt, geeft aan dat we wel degelijk van een dubbele 
inconsistentie kunnen spreken, en dat de traditionele (diffusionistische) sociodemografische 
en -economische segmentatiecriteria niet betrouwbaar genoeg meer zijn als criterium voor 
‘segmentation forecasting’. Tot op zekere hoogte is er wel nog bevestiging van de 
traditionele theoretische assumpties, maar te weinig om nog als betrouwbare 
segmentatiecriteria te kunnen fungeren. Slechts voor twee van de negen criteria (leeftijd en 
vrije tijd) wordt de theoretische assumptie nog consistent bevestigd voor de twee 
technologieën. Voor drie andere criteria wordt de assumptie zelfs weerlegd voor beide 
technologieën (‘opleiding’, ‘tweeverdieners’ en ‘stad vs platteland’). Voor de overige vier 
criteria (geslacht, inkomen, beroepstatus en gezinsgrootte) bleek er een inconsistentie in de 
bevestiging van de assumpties voor verschillende technologieën en konden de assumpties 
daarom ook maar gedeeltelijk worden aanvaard. De assumptie inzake geslacht en beroep 
werd bijvoorbeeld wel bevestigd voor 3G, maar niet voor DTV. Omgekeerd golden de 
assumpties in termen van inkomen en gezinsgrootte wel voor DTV, maar niet voor 3G.  
 
Samen beschouwd, zijn sociodemografische en -economische criteria dus onbetrouwbaar 
geworden als criterium voor ‘segmentation forecasting’. Segmenteren op basis van geslacht 
zou in het geval van DTV bijvoorbeeld voor een weinig efficiënte segmentatie zorgen. Ook 
een targeting van hoger opgeleiden als innovators of early adopters voor DTV en 3G zou 
van een weinig efficiënte segmentatie getuigen. In tegenstelling tot de verwachtingen, 
onderscheiden de adoptersegmenten voor 3G en DTV zich immers nauwelijks op basis van 
hun opleidingsniveau. Met een targeting van universitairen (hoger opgeleiden) voor DTV 
loopt men misschien zelfs het risico een ronduit verkeerde targeting te voeren. Uit de DTV 
2003/4-blijkt immers dat de innovators eerder een lager diploma hebben, en minder een 
universitair diploma. 
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Naast de aparte analyse van de assumpties voor de voornaamste sociodemografische en –
economische variabelen (hypothesen a1 en a2), formuleerden we in het licht van doelstelling 
1.B. (of SEGM1) ook een hypothese b die ons op het geaggregeerde of multivariate niveau 
moet helpen de kwaliteit van deze variabelen na te gaan in functie van ‘segmentation 
forecasting’. Gezien ons vermoeden dat deze variabelen te onbetrouwbaar zijn geworden 
om als dergelijke criteria te fungeren, formuleerden we deze hypothese als volgt: 
“Sociodemografische en –economische variabelen hebben te weinig predictief en 
discriminerend vermogen in functie van segmentation forecasting”.  
 
Op basis van regressie-analyse gaan we de predictieve kracht van dit blok van 
sociodemografische en -economische variabelen na in functie van het adoptiepotentieel 
PSAP. Meer concreet gebruiken we dummy regression, aangezien een deel van deze 
variabelen slechts op nominaal meetniveau is gemeten. Deze regressie-analyse werd voor elk 
van de zes cases gevoerd, en zes van de hierboven behandelde variabelen kwamen in elk 
van die zes cases terug: (1) leeftijd, (2) geslacht, (3) opleiding, (4) inkomen, (5) beroep, (6) 
gezinsgrootte. Behalve in de ‘DTV 2000/1’ case werd deze laatste gemeten aan de hand van 
het ‘aantal gezinsleden’ (aantal gezinsleden). In de ‘DTV 2000/1-studie werd naar het aantal 
kinderen gevraagd; een vraag die ook als bijkomende vraag gesteld werd in het 3G 2001/2-
onderzoek. Samen met de leeftijdsvariabele zijn deze gezinsgrootte-metingen dus van 
metrische aard en vormen die geen probleem als predictor voor regressie-analyse. Ook voor 
de ordinale variabelen opleiding en inkomen is er geen probleem, daar de 
antwoordcategorieën een mooi lineair patroon vertonen (cf. supra). Geslacht en beroep 
moesten wel worden gehercodeerd om als predictor in de regressie-analyse te kunnen 
worden gebruikt. De binaire geslachtsvariabele werd gehercodeerd tot een variabele waarin 
‘man’ de code ‘1’ mee kreeg, en ‘vrouw’ code ‘0’. De variabele beroep (6 categorieën) werd 
in vijf dummy-variabelen uiteen getrokken: ‘job1’ (code 1: arbeider), ‘job2’ (code 1: bediende), 
‘job3’ (code 1: directie/kader), ‘job4’ (code 1: zelfstandige/vrij), ‘job5’ (code 1: student).  
 
In een aantal cases konden deze zes basisvariabelen nog met een aantal bijkomende 
sociodemografische en –economische variabelen worden aangevuld. In vier van de zes 
gevallen was er bijvoorbeeld ook de variabele ‘stad vs platteland’. Ook deze werd als een 
dummy-variabele meegenomen waarbij code 1 weergaf of iemand in de stad woonachtig 
was, en code 0 het platteland weerspiegelde. Verder werden voor de hypothese inzake de 
drukte van het huishouden in de twee cases van 2003/4 nog twee bijkomende dummy-
predictoren geïntegreerd: enerzijds de variabele ‘tweeverdiener’ (code 1: 
tweeverdienershuishouden, code 0: één-inkomens-huishouden), anderzijds de variabele ‘vrije 
tijd’ die in twee dummy-variabelen werd uiteen getrokken aangezien voor de variabele drie 
antwoordcategorieën waren voorzien (bij vrijetijd1 staat code 1 voor veel vrije tijd, bij 
vrijetijd2 staat code 1 voor geen vrije tijd). 
 
Onderstaande tabel geeft de resultaten van deze regressie-analyses weer. Iedere kolom geeft 
voor de desbetreffende case-study de gestandaardiseerde Beta-coëfficienten weer voor elke 
variabele. Aan de hand van sterretjes en kleuren geven we de significantie van deze 
coëfficiënten weer. Een groene kleur duidt op een significante Beta of een significant 
regressiegewicht. Drie sterretjes (***) geeft een significantie op het .001-niveau aan, ** op 
het .01-niveau en * op het .05-niveau. De lichtgroene kleur geeft de ‘trends’ aan: de 
gewichten of Beta’s met een significantieniveau dat tussen .05 en .10 schommelt. Boven deze 
kolommen met Beta-coëfficiënten geven we voor elke regressie-analyse ook de R² van het 
getestte regressiemodel weer.  
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 DTV 2000/1 DTV 2003/4 iDTV 2004 3G 2001/2 3G 2002/3 3G 2003/4 

R² .084 .035 .132 .141 .088 .059 

  
 Std Beta Std Beta Std Beta Std Beta Std Beta Std Beta 
Leeftijd .083 .085 (t) .259*** .049 .118 (t) .053 
Geslacht .001 -.100 (t) -.002 -.001 -.138* -.086 
Opleiding .069 .037 -.014 -.149** .039 .041 
Inkomen -.277*** -.054 -.171*** -.163** -.015 -.110 (t) 
Job1 .029 .092 .001 -.016 -.042 .017 
Job2 -.053 .076 .000 -.084 -.134 (t) -.063 
Job3 -.061 .079 -.024  -.096 .192 
Job4 -.061 .091 -.002 -.103 -.185** -.013 
Job5 -.006 .089  -.134* -.066 -.054 
# kinderen .092   .120 (t)   
#gezinsleden  -.014 -.014 .019 .145* .075 
Tweeverdiener  .010    -.014 
Vrijetijd1  .085 (t)    .105* 
Vrijetijd2  .006    -.010 
Stad vs 
platteland 

 -.013  -.045 .022 -.024 

 
Deze R² laat een algemene evaluatie van het regressiemodel en de predictieve kracht van dat 
model en zijn variabelen toe. Met R²-waarden tussen 0.035 en .141 stellen we voor elk van 
deze zes cases meteen en zwakke predictieve kracht vast. In functie van de voorspelling van 
adoptiepotentieel (PSAP) of het adoptersegment hebben deze sociodemografische en –
economische variabelen een bijzonder zwakke predictieve kracht. Een vaststelling waartoe 
we ook op basis van een analyse van de Beta-coëfficiënten komen. Van alle getestte 
predictoren zijn er veel te weinig significant om als betrouwbare predictoren of criteria voor 
‘segmentation forecasting’ te kunnen worden beschouwd. In de DTV-cases blijken 
bijvoorbeeld enkel leeftijd en inkomen significante predictoren te zijn. En dan nog niet op 
een consistente manier. Voor 3G blijken er iets meer significante predictoren te zijn, maar al 
even inconsistent, en nog steeds te weinig in aantal. Op basis van deze regressie-analyse 
aanvaarden we dan ook hypothese b: net zoals we reeds op basis van de literatuur 
vaststelden, doen ook deze empirische resultaten ons concluderen dat sociodemografische 
en –economische variabelen te weinig predictief en discriminerend vermogen hebben in 
functie van segmentation forecasting, en dat er voor dit laatste naar andere methodes moet 
worden uitgekeken.  
 
 

Conclusie 
 
Ook op het multivariate niveau vinden we bevestiging voor de eerdere bevindingen op het 
bivariate niveau. Ook regressie van het ‘blok’ sociodemografische en -economische 
variabelen op het productspecifieke adoptiepotentieel (PSAP) geeft aan dat deze variabelen 
tekort schieten als criterium voor ‘segmentation forecasting’. Hypothese b 
(“Sociodemografische en -economische variabelen hebben te weinig predictief en 
discriminerend vermogen in functie van segmentation forecasting”) wordt dus aanvaard. 
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5.4.2.  Bezit en gebruik van (media)technologieën 

aast de sociodemografische en –economische variabelen, worden de 
adoptersegmenten ook vaak getypeerd in termen van hun bezit en/of gebruik van 

(media)technologieën (cf. supra). Volledig in de geest van de ‘traditionele’ domeinspecifieke 
benadering van innovativiteit en adoptie vertaalt zich dit in de veronderstelling dat 
innovatievere segmenten voor een bepaalde technologie zich ook steeds door een groter 
bezit en gebruik van andere technologieën laten kenmerken. In sommige gevallen betekent 
dat gebruik van die technologieën (bv. TV) ook een vorm van massamediaconsumptie of 
‘mass media exposure’. Daar deze hypothese inzake (media)technologiebezit en –gebruik in 
sommige gevallen specifiek in termen van ‘similar technologies’ is geformuleerd, en in andere 
gevallen in meer algemene termen van ICT (of massamedia); trachten we ook onze 
hypotheses inzake bezit (D) en gebruik (E) op deze twee niveaus te onderscheiden. Met 
hypothese D formuleerden we de hypothese inzake ‘bezit van technologieën’. Met 
hypothese D1 deden we dat op het algemene niveau van ICT, terwijl we dat met hypothese 
D2 inperkten tot het niveau van de ‘similar technologies’. Voor DTV beschouwen we de 
ruime TV-omgeving (DVD, VCR, ...) en het internet als ‘similar technologies’78; voor 3G 
beschouwden we het bezit van bestaande 2G-applicaties en internet als gelijkaardige 
technologieën. Ook voor de ‘gebruiks’hypothesen betreft de eerste hypothese (E1) deze op 
het algemene niveau van algemene massamediaconsumptie, en de tweede (E2) die op het 
meer specifieke niveau van de ‘similar technologies’.  
 
Hypothese D1: Innovatievere segmenten bezitten meer technologieën dan de minder  
    innovatieve segmenten. 
Hypothese D2: Innovatievere segmenten bezitten meer ‘similar technologies’ dan de minder 
    innovatieve segmenten. 
 
Hypothese E1: Innovatievere segmenten onderscheiden zich van de minder innovatieve 
    segmenten door een grotere  massamediaconsumptie. 
Hypothese E2: Innovatievere segmenten onderscheiden zich van de minder innovatieve 
    segmenten door een groter gebruik van ‘similar technologies’. 
 
Laten we beginnen met hypothese D, de hypothese die we misschien beter kennen als de 
‘technology clustering’-hypothese. Uit deel 3 en 4 konden we immers opmaken dat men er 
van uit gaat dat innovatievere segmenten zich door een groter technologiebezit laten 
kenmerken dan de minder innovatieve segmenten. In de zes cases die we voor doelstelling 
SEGM1/1.B. gebruiken, werd aan de respondenten een lijstje van Informatie- en 
Communicatietechnologieën (ICT) voorgelegd waarvoor men op binaire manier (ja/neen) 
diende aan te geven of men die technologie al dan niet in zijn/haar bezit had. Een 
eenvoudige kruising van dit bezit met de adoptersegmentaties, laat ons in elk van de cases 
toe om de eerste hypothese (D1) te testen. Onderstaande tabel geeft voor elk van die cases 
weer voor welke technologieën naar het bezit werd gevraagd. Deze lijstjes zijn lang niet 
identiek, maar nog steeds voldoende vergelijkbaar79.  
 
 
 
 
 
 

                                                      
78 DTV wordt immers als de kruising van TV en internet voorgesteld.  
79 Een deel van de verklaring voor de asymmetrie in deze lijstjes ligt in de eerder aangehaalde beperkingen in de 
‘praktijk’-gerelateerde cases. Een ander deel van de verklaring ligt in de vroege datum van de eerste cases voor 
DTV en 3G. Op dat moment had het bijvoorbeeld nog niet zoveel zin de internetalternatieven op te splitsen of om 
naar het bezit van PDA, DVD-recorder of MP3-speler, ... te vragen. 

N 
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DTV 2000/1 DTV 2003/4 iDTV 2004 3G 2001/2 3G 2002/3 3G 2003/4 
 
TV 
 
 
 
Kabel 
Schotelant. 
VCR 
Internet 
 
 
 
 
Spelconsole 
DVDspeler 
 
Teletekst 
PC 
 
CDRom 
CDWriter 
Minidisc 

 
TV 
BreedbeeldTV 
 
 
Kabel 
Schotelant. 
VCR 
Internet 
-Inbel 
-ADSL 
-Kabel 
 
Spelconsole 
DVDspeler 
 
 
PC 
Laptop 
 
CDWriter 
Minidisc 
GSM 
Fax 
Dig. Foto 
Videocamera 
PDA 
MP3speler 
 

 
TV 
BreedbeeldTV 
Flat Screen TV 
Home Cinema 
 
Schotelant. 
VCR 
Internet  
-Inbel 
-ADSL 
-Kabel 
 
Spelconsole 
DVDspeler 
DVD-recorder 
 
 
 
 
 
 
GSM 
Fax 
Dig. Foto 
Videocamera 
PDA 
 
 

 
TV 
 
 
 
Kabel 
Schotelant. 
VCR 
Internet 
 
 
 
 
Spelconsole 
DVDspeler 
 
Teletekst 
PC 
Laptop 
CDRom 
CDWriter 
Minidisc 
GSM 
 
Dig. Foto 
Videocamera 
 
 
 

 
TV 
 
 
 
Kabel 
Schotelant. 
VCR 
Internet 
 
 
 
 
Spelconsole 
DVDspeler 
 
 
PC 
Laptop 
 
CDWriter 
Minidisc 
GSM 
Fax 
Dig. Foto 
Videocamera 
PDA 
 
 

 
TV 
BreedbeeldTV 
 
 
Kabel 
Schotelant. 
VCR 
Internet 
-Inbel 
-ADSL 
-Kabel 
 
Spelconsole 
DVDspeler 
 
 
PC 
Laptop 
 
CDWriter 
Minidisc 
GSM 
Fax 
Dig. Foto 
Videocamera 
PDA 
MP3speler 
 

 
Voor de rapportering van de kruising van deze lijstjes met de adoptersegmentaties, maken 
we de opsplitsing tussen de drie DTV-cases (eerste tabel) en de drie 3G-cases (tweede tabel). 
In de rijen geven we voor elk van de technologieën weer hoeveel % van het desbetreffende 
adoptersegment die technologie in zijn bezit heeft. Indien de Chi²-toets op een significant 
verband (p < 0.05) wees tussen het bezit van de desbetreffende technologie en de 
adoptersegmentatie, kleurden we de rij van vijf cellen geel in. De afkortingen van de 
kolommen (INN, EA, EM, LM en L) staan uiteraard voor de respectievelijke innovators, early 
adopters, early majority, late majority en laggards in die casestudy.  

 
Bij de interpretatie van deze tabellen moeten we uiteraard rekening houden met het feit dat 
de drie studies voor elk van de technologieën over een tijdspanne van drie à vier jaar plaats 
vonden. Voor een aantal van de meest recente van die technologieën (zoals PDA, digitale 
fototoestellen, ...) betekent dit dat een algemene toename van het % bezitters niet abnormaal 
is. Maar voor het testen van de hypothese (D1) dat de innovatievere segmenten zich door 
een groter technologiebezit kenmerken, maakt dat geen verschil uit. Verhoudingsgewijs 
verwachten we (op basis van de theorie) de meest innovatieve segmenten telkens de 
grootste bezitter te zijn. Een vlugge blik op de resultaten leert dit ook effectief zo is. 
Onderstaande tabellen zijn immers grotendeels geel gekleurd. Het merendeel van de 
verbanden tussen adoptersegmentaties en technologiebezit is dus significant, en een blik op 
de percentages van bezitters binnen elk segment leert dat er voor de meeste technologieën 
sprake is van dalend aantal bezitters wanneer we van de meest innovatieve naar de minst 
innovatieve segmenten verschuiven. Op basis van onderstaande resultaten concluderen we 
dan ook tot een bevestiging van hypothese D1, en dus ook van de zogenaamde ‘technology 
clustering’-hypothese. Ook op basis van de door ons gevoerde segmentation forecast-studies 
voor 3G en DTV stellen we vast dat de innovatievere segmenten telkens ook de grotere 
bezitters zijn voor de meeste technologieën. 
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 DTV 2000/1 DTV 2003/4 iDTV 2004 
 INN EA EM LM L INN EA EM LM L INN EA EM LM L 
TV 98% 98% 99% 98% 93% 97% 92% 88% 84% 86% 96% 100% 99% 99% 98% 
BBTV      29% 28% 24% 27% 22% 25% 28% 32% 28% 24% 

FlatTV           8% 3% 3% 5% 3% 
HomC           30% 18% 9% 6% 5% 

Kabel 93% 93% 92% 93% 82% 93% 88% 92% 90% 87%      

Schotl 16% 2% 5% 3% 7% 11% 3% 2% 5% 2% 4% 5% 3% 3% 3% 
VCR 100% 93% 92% 85% 75% 97% 90% 88% 85% 75% 92% 95% 89% 89% 85% 

Internet 
Inbel  
ADSL 
Kabel 

75% 
 

74% 
 

63% 
 

55% 
 

41%  
14% 
29% 
29% 

 
23% 
38% 
32% 

 
27% 
27% 
30% 

 
23% 
15% 
31% 

 
19% 
24% 
16% 

 
0% 

20% 
73% 

 
0% 

45% 
53% 

 
2% 

37% 
39% 

 
2% 

45% 
30% 

 
2% 

32% 
27% 

Spelco 46% 25% 23% 17% 14% 43% 28% 17% 11% 4% 41% 48% 38% 21% 16% 
DVD 32% 16% 10% 11% 5% 61% 51% 36% 36% 23% 54% 59% 42% 37% 33% 

DVDR           4% 7% 5% 4% 4% 
TT 82% 84% 70% 75% 59%           

PC 93% 93% 86% 81% 66% 89% 89% 86% 74% 62%      
laptop      21% 25% 18% 17% 14%      

CDR 82% 89% 78% 69% 57%           
CDW 46% 25% 23% 19% 14% 50% 64% 51% 43% 26%      

Minidisc 25% 13% 13% 14% 2% 25% 14% 6% 8% 4%      
GSM      86% 89% 87% 78% 69% 91% 94% 91% 85% 78% 

Fax      43% 30% 25% 22% 21% 22% 23% 16% 14% 12% 
Dig. Foto      39% 40% 26% 20% 21% 46% 37% 32% 23% 16% 

Videocam      29% 27% 23% 18% 16% 39% 30% 27% 19% 17% 
PDA      0% 3% 1% 2% 1% 25% 14% 3% 4% 3% 

MP3speler      14% 10% 10% 7% 1%      

 
 3G 2001/2 3G 2002/3 3G 2003/4 
 INN EA EM LM L INN EA EM LM L INN EA EM LM L 
TV 97% 100% 98% 98% 98% 100% 97% 100% 99% 96% 89% 93% 94% 89% 89% 
BBTV           57% 30% 29% 22% 25% 

FlatTV                

HomC                
Kabel 89% 94% 95% 92% 84% 94% 92% 95% 94% 89% 100% 90% 91% 89% 86% 

Schotl 4% 6% 3% 4% 5% 0% 3% 4% 1% 1% 14% 3% 6% 2% 2% 
VCR 90% 95% 93% 90% 80% 100% 93% 95% 89% 87% 100% 89% 89% 86% 81% 

Internet 
Inbel  
ADSL 
Kabel 

79% 82% 75% 69% 57% 88% 
 

90% 
 

82% 
 

79% 
 

74% 
 

 
26% 
57% 
26% 

 
26% 
33% 
40% 

 
30% 
33% 
32% 

 
26% 
22% 
32% 

 
24% 
20% 
25% 

Spelco 43% 24% 27% 17% 14% 25% 30% 28% 22% 14% 43% 32% 20% 15% 11% 
DVD 34% 37% 22% 21% 12% 63% 53% 44% 30% 25% 86% 49% 51% 33% 30% 

DVDR                
TT 75% 81% 78% 78% 71%           

PC 83% 91% 89% 85% 70% 88% 96% 92% 88% 82% 100% 91% 88% 80% 69% 
laptop 50% 37% 25% 17% 10% 50% 30% 28% 25% 20% 58% 34% 26% 19% 17% 

CDR 83% 87% 84% 77% 59%           
CDW 36% 37% 33% 24% 16% 50% 60% 67% 52% 40% 71% 69% 58% 46% 36% 

Minidisc 12% 11% 15% 12% 7% 6% 16% 10% 12% 11% 43% 15% 8% 8% 4% 
GSM 97% 94% 91% 83% 59% 94% 96% 98% 96% 79% 86% 94% 91% 85% 66% 

Fax      38% 40% 36% 26% 26% 71% 41% 32% 21% 20% 
Dig. Foto 43% 27% 17% 10% 7% 44% 30% 27% 19% 17% 43% 42% 31% 23% 21% 

Videocam 46% 33% 31% 26% 16% 38% 36% 29% 26% 23% 57% 35% 27% 18% 14% 
PDA      13% 10% 4% 2% 2% 14% 6% 2% 1% 1% 

MP3speler           29% 15% 12% 9% 4% 
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Het bezit van technologieën als TV en kabel bleek in de meeste gevallen geen significant 
verband te vertonen met adoptiepotentieel, maar dat komt wellicht door de zeer grote 
algemene verspreiding van deze technologieën. Voor de meeste andere technologieën blijkt 
het bezit van de technologie en het adoptiepotentieel wel een significant en logisch verband 
te vertonen. Innovators en early adopters zijn verhoudingsgewijs telkens de grootste 
bezitters, en binnen de early en late majority en laggards vermindert dat aantal bezitters 
alsmaar. Behalve een aantal kleine uitzonderingen, wordt de hypothese dus voor praktisch 
iedere technologie bevestigd; zowel voor DTV en 3G en dat over verschillende cases voor 
iedere technologie.  
 
De hypothese wordt dus duidelijk en consistent bevestigd, maar of bezit daarom meteen ook 
als een goed criterium voor segmentation forecasting kan worden beschouwd is een andere 
vraag. Zowel in de drie 3G-cases, als in de drie DTV-cases wordt de hypothese voor zowat 
alle technologieën bevestigd. Het lijkt ons daarom twijfelachtig dat het bezit van bepaalde 
technologieën daarom predictiever zou zijn voor het adoptiepotentieel voor de ene 
technologie dan voor de andere technologie. Op het domeinspecifieke niveau wordt de 
‘technology clustering’-hypothese dus wel bevestigd, maar in functie van productspecifieke 
segmentaties lijkt het al dan niet bezitten van bepaalde technologieën niet geschikt genoeg 
om de adoptersegmenten voor een bepaalde andere technologie te onderscheiden. Dit 
laatste brengt ons bij de ‘enger’ geformuleerde hypothese inzake technologiebezit, nl: 
hypothese D2 waarbij de hypothese geformuleerd wordt in termen van ‘similar 
technologies’.  
 
Voor het antwoord op deze hypothese D2 kunnen we voor een deel op de zopas gevoerde 
analyse terugvallen. Als ‘similar technologies’ voor DTV -toch omschreven als een kruising 
van tv en internet-, beschouwen we immers de ruime tv-omgeving (DVD, VCR, breedbeeld, 
...) en het bezit van een internetaansluiting. Deze vallen allen uit bovenstaande tabellen af te 
lezen. Voor 3G beschouwen we vooral het bezit van bestaande 2G-applicaties en het 
internet als ‘similar technologies’. Bezit van internet kunnen we uit bovenstaande tabellen 
halen. Voor het bezit van 2G-applicaties voeren we bijkomende analyses. 
 
Van alle technologieën uit bovenstaande tabellen kunnen we er 13 als ‘similar technologies’ 
voor digitale televisie beschouwen: achtereenvolgens een aantal types van tv-toestellen 
(gewone TV, breedbeeldtelevisie en flat TV), Home Cinema, Kabelaansluiting, 
Schotelantenne, Videorecorder, Internet, Spelconsole, DVDspeler, DVDrecorder, Teletekst en 
Videocamera. Behalve het type TV en het bezit van een kabelaansluiting, blijkt het bezit van 
al deze technologieën een significant en logisch verband te tonen met de 
adoptersegmenten. De innovatievere segmenten voor digitale televisie zijn dus telkens ook 
de grotere bezitter van de ‘similar technologies’; waardoor we tot een aanvaarding van 
hypothese D2 besluiten. Als we de relatie van het bezit van diezelfde ‘similar technologies 
voor DTV’ dan ook eens voor 3G bekijken, doet ons dat de kwaliteit van deze criteria 
opnieuw in vraag stellen in functie van segmentation forecasting. Opnieuw blijken de 
meeste van deze variabelen immers een significant verband te vertonen met de 
adoptersegmentatie (voor 3G dit keer). Meer zelfs, sommige DTV-‘similar technologies’ die 
voor DTV geen significant verband vertoonden, doen dat wel voor 3G (bv. het bezit van 
breedbeeldtelevisie in de 3G 2003/4-case, of het bezit van een kabelaansluiting in de 3G 
2001-case). De relatie met het bezit van ‘similar technologies’ wordt dus wel bevestigd voor 
DTV, maar die relatie is er minstens evenzeer voor een niet-gelijkende technologie als 3G. 
Daardoor lijkt de kwaliteit van deze bezitsvariabelen ons hoogst twijfelachtig in functie van 
een productspecifieke segmentation forecasting.  
 
Om na te gaan of dit ook het geval is voor ‘similar technologies’ voor 3G, kunnen we minder 
een beroep doen op de bovenstaande tabellen. Met een beetje goede wil kunnen we wel de 
technologieën GSM en internetaansluiting, en misschien ook zelfs het bezit van een digitaal 
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fototoestel of een MP3-speler als ‘similar technologies’ voor 3G beschouwen. Voor deze 
technologieën komen we alvast tot eenzelfde conclusie als voor de DTV-cases: elk van deze 
vier technologieën geeft wel een significante en logische samenhang met de 
adoptersegmentatie voor 3G (waardoor we hypothese D2 aanvaarden); maar een 
vergelijking van het bezit van deze vier technologieën met de adoptersegmentatie voor DTV, 
leert dat er ook hier geen verschil bestaat. Ook met de adoptersegmentatie voor DTV bestaat 
dat significante verband. Maar het lijkt ons beter de relatie tussen de adoptersegmentatie 
voor 3G en het bezit van 3G-‘similar technologies’ na te gaan op basis van het bezit van 
mobiele telefoons van de tweede generatie, en meer concreet het bezit van verschillende 
applicaties op die 2G/2.5G-toestellen. Van de meer innovatieve segmenten voor 3G 
verwachten we dan een groter bezit van 2G/2.5G-toestellen (weten we al uit bovenstaande 
tabellen) en meer verschillende applicaties. Van mensen die nu reeds WAP of MMS bezitten, 
verwachten we met andere woorden een groter adoptiepotentieel voor 3G. We kunnen 
hiertoe een vergelijking maken van een bevraging die we op identieke manier in de ‘3G 
2003/4’- en ‘DTV 2003/4’-cases voerden. In beide cases vroegen we aan de gsm-bezitters 
over welke van de volgende applicaties hun huidige gsm-toestel beschikte: gespreksfunctie, 
SMS, MMS, I-mode, E-mail, spelletjes, chatten, rekenmachine, agenda, alarmklok, WAP, GPRS, 
camera (foto/video), MP3-speler en radio.  
 
 3G 2003/4 DTV 2003/4 
 INN EA EM LM L INN EA EM LM L 
Gesprek 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
SMS 100% 99% 100% 98% 97% 100% 98% 97% 96% 97% 
MMS 67% 11% 12% 8% 9% 9% 8% 7% 3% 4% 
I-mode 33% 9% 8% 2% 5% 13% 7% 5% 6% 6% 
E-mail 67% 27% 22% 19% 15% 44% 21% 20% 15% 14% 
Spelletjes 100% 84% 84% 80% 74% 87% 77% 80% 77% 67% 
Chat 100% 43% 40% 35% 24% 52% 39% 38% 27% 21% 
Rekenmachine 100% 83% 82% 80% 70% 83% 83% 81% 75% 67% 
Agenda 83% 81% 52% 45% 51% 52% 55% 48% 49% 37% 
Alarmklok 100% 90% 88% 84% 80% 96% 87% 86% 83% 78% 
WAP 50% 37% 28% 25% 22% 44% 31% 28% 16% 20% 
GPRS 33% 17% 11% 6% 8% 13% 9% 10% 4% 4% 
Camera 33% 6% 3% 1% 2% 5% 3% 3% 1% 1% 
MP3speler 33% 4% 2% 1% 0% 0% 1% 1% 3% 1% 
Radio 50% 10% 8% 7% 5% 22% 8% 5% 5% 4% 
 
Ook hier kunnen we tot een bevestiging van hypothese D2 besluiten. Voor een aantal 
applicaties is het verband wel niet significant (gesprek, SMS, spelletjes, alarm), maar dat komt 
omdat deze applicaties in zowat ieder gsm-toestel zitten en er moeilijk nog een verschil kan 
bestaan tussen de segmenten. Als we ook hier de vergelijking maken met de DTV-case, 
stellen we opnieuw vast dat het bezit van het merendeel van de 2G en 2.5G-applicaties een 
significant verband (Chi²) vertoont met het DTV-adopterpotentieel. We stellen wel een aantal 
verschillen vast (MP3, I-mode, camera en WAP zijn bv. niet meer significant, terwijl het bezit 
van spelletjes dat plots wel is), maar volgens ons nog steeds te weinig om te kunnen zeggen 
dat het bezit van deze ‘similar technologies’ voor 3G ook effectief betere ‘segmentation 
forecast’-criteria zijn.  
 
 
Met bovenstaande hypotheses behandelden we echter enkel nog maar het bezit van 
technologieën, en gingen we nog niet op het gebruik in. In eerste instantie testen we de 
‘algemene’ hypothese (E1) met betrekking tot de ‘mass media exposure’ of de 
massamediaconsumptie: de veronderstelling dat innovatievere segmenten zich van de 
minder innovatieve segmenten onderscheiden door een hogere massamediaconsumptie. 
Hét massamedium bij uitstek is natuurlijk televisie. Daarvan werd in elk van de zes cases naar 
het gebruik (in minuten per dag) gepeild. Naast televisie, beschouwen we ook kranten, 
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tijdschriften, radio en het internet als massamedia. Onderstaand tabelletje geeft weer in 
welke studies we naar het gebruik van elk van deze massamedia peilden.  
 
 DTV 2000/1 DTV 2003/4 iDTV 2004 3G 2001/2 3G 2002/3 3G 2003/4 
TV # min./dag # min./dag 9pt-schaal80 # min./dag # min./dag # min./dag 
Krant  5pt-schaal 

A81 
 5pt-schaal A 5pt-schaal A 5pt-schaal A 

Radio  # min./dag   # min./dag # min./dag 

Tijdschriften  5pt-schaal 
B82 

   5pt-schaal B 

Internet # min./dag # min./dag  # min./dag 5pt-schaal A # min./dag 

 
De ‘TV exposure’ werd in vijf van de zes gevallen metrisch gemeten; in de iDTV-case slechts 
ordinaal. Vooraleer het verschil in gemiddelde exposure via variantie-analyse te analyseren, 
onderzoeken we het verband tussen adoptiepotentieel (PSAP-segmentatie) en TV-exposure 
op basis van correlaties (Pearson). 
 

TV DTV 2000/1 DTV 2003/4 iDTV 2004 3G 2001/2 3G 2002/3 3G 2003/4 
Correlatie -.148*** -.026 -.088** .103** -.023 .041 

Anova 

P: .168 
 

Inn 120 
EA 116 
EM 113 
LM 130 
L 103  

P: .780 
 

Inn 134 
EA 137 
EM 131 
LM 128 
L 131  

 P: .003 
 

Inn 135 
EA 110 
EM 115 
LM 129 
L 138  

P: .379 
 

Inn 103 
EA 126 
EM 134 
LM 122 
L 121  

P: .641 
 

Inn 107 
EA 125 
EM 133 
LM 134 
L 136  

 
Op basis van de correlaties vinden enkel voor DTV een gedeeltelijke bevestiging van de 
assumptie dat een groter adoptiepotentieel met een grotere ‘tv exposure’ samen gaat. In 
twee van de drie cases vinden we immers een significant negatieve correlatie die aangeeft 
dat de innovatievere PSAP-segmenten meer tv kijken dan de minder innovatieve segmenten. 
Voor de 3G-cases daarentegen blijkt slechts één van de drie correlaties significant, en 
daarvan is het teken dan nog tegengesteld aan datgene dat we verwachtten. De positief 
significante correlatie geeft immers aan dat het de minder innovatieve segmenten voor 3G 
(codes 3, 4 en 5 staan respectievelijk voor early en late majority en de laggards) zijn die meer 
TV kijken. Iets wat we ook bevestigd zien in het gemiddeld aantal minuten dat elk segment in 
die casestudy (3G 2001/2) tv kijkt. Het kleine segment innovators kijkt wel 135 minuten per 
dag tv, maar vanaf de early adopters (110 min.) gaat het in stijgende lijn tot en met de 
laggards (138 min). Voldoende ook om tot een significant verschil te besluiten in het aantal 
minuten dat men tv kijkt (p: .003). Alleen jammer dat dat verschil haaks staat op de 
assumptie. De vier andere variantie-analyses geven aan dat er in geen enkele andere case 
een significant onderscheid kan worden gemaakt tussen de adoptersegmenten op basis van 
hun ‘tv exposure’. Voor ‘tv exposure’ weerleggen we dus alvast de hypothese E1.  
 
Het gebruik van het medium krant werd in vier cases op een identieke manier gemeten: aan 
de hand van een vijfpuntenschaal gaande van (1) dagelijks tot (5) nooit. Om tot een 
aanvaarding van de hypothese te komen verwachten dus een significant positieve correlatie 
(Kendall) met de PSAP-adoptersegmentaties ((1) innovators tot en met (5) laggards).  
 

Krant DTV 2003/4 3G 2001/2 3G 2002/3 3G 2003/4 
Correlaties -.023 .016 -.055 -.010 

 

                                                      
80 (1) 6u en meer, (2) 5-6u, (3) 4-5u, (4) 3-4u, (5) 2-3u, (6) 1-2u, (7) ½-1u, (8) 10-30min, (9) 0-10min 
81 5pt-schaal A had de volgende antwoordcategorieën: (1) dagelijks, (2) meerdere keren per week, (3) 1à2 keer 
per week, (4) occasioneel, en (5) nooit 
82 5pt-schaal B had de volgende antwoordcategorieën : (1) dagelijks, (2) meerdere keren per week, (3) 
maandelijks, (4) occasioneel, (5) nooit 
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In geen enkel van deze vier studies blijkt er een significante samenhang te bestaan tussen het 
krantengebruik en het productspecifieke adoptiepotentieel voor 3G en DTV. Ook voor de 
bloostelling aan het massamedium krant aanvaarden we de hypothese dus niet. Een 
conclusie die we ook voor het derde massamedium radio maken.  
 

Radio DTV 2003/4 3G 2002/3 3G 2003/4 
Correlatie  .035 -.038 .007 

Anova 

P: .697 
 

INN 163 
EA 169 
EM 185 
LM 187 
L 186  

P: .530 
 

INN 257 
EA 214 
EM 219 
LM 222 
L 191  

P: .474 
 

INN 272 
EA 175 
EM 182 
LM 172 
L 190  

 
In de drie studies waarin we naar het dagelijks aantal gespendeerde minuten aan radio 
vroegen, vonden we geen enkele keer een significante correlatie (Pearson) met de 
adoptersegmentatie. In elk van deze drie studies gaf ook de variantie-analyse geen enkele 
keer een significant verschil aan in de gemiddeld aan radio gespendeerde tijd per 
adoptersegment83.  
 
Voor het gebruik van tijdschriften en het internet vonden we dan wel weer een significant 
verband met de adoptersegmentaties. Voor tijdschriften vonden we bijvoorbeeld een 
correlatie (Kendall) van .089 in de DTV 2003/4-studie; en van .113 in de 3G 2003/4-studie. 
Beiden significant op het 0.001-niveau. Voor tijdschriften kunnen we hypothese E1 met 
andere woorden aanvaarden. Een hoger adoptiepotentieel voor digitale televisie en 3G blijkt 
met een grotere consumptie van tijdschriften samen te gaan. Een vaststelling die we ook 
voor het internetgebruik (tabel) maakten. 
 

Internet DTV 2000/1 DTV 2003/4 3G 2001/2 3G 2002/3 3G 2003/4 
Correlatie -.148*** -.124*** -.232*** -.113*** -.132*** 

Anova 

P: .006 
 

INN 70 
EA 50 
EM 41 
LM 40 
L 34  

P: .005 
 

INN 72 
EA 85 
EM 68 
LM 59 
L 36  

P: .000 
 

INN 119 
EA 65 
EM 64 
LM 42 
L 31  

 P: .003 
 

INN 93 
EA 85 
EM 70 
LM 58 
L 45  

 
Zowel in de DTV- als in de 3G-cases vonden we telkens een significant negatieve correlatie 
tussen het internetgebruik en het adoptiepotentieel, wat aangeeft dat de innovatievere 
segmenten zich inderdaad door een grotere internet exposure kenmerken. Een vaststelling 
die ook bevestigd wordt door de bijhorende variantie-analyses. Tussen de verschillende 
adoptersegmenten blijkt immers telkens een significant verschil in internetgebruik te bestaan, 
en een analyse van het gemiddeld aantal ‘dagelijkse surf-minuten’ per persoon geeft aan dat 
de innovatievere segmenten meer surfen dan de minder innovatieve segmenten voor DTV 
en 3G.  
 
Ondanks deze bevestiging voor het gebruik van tijdschrifen en het internet, vonden we te 
weinig empirische bevestiging voor hypothese E1 om die ook te kunnen aanvaarden. Ook 
de ‘mass media exposure’ is met andere woorden een onbetrouwbaar criterium voor 
adoptersegmentatie of ‘segmentation forecasting’.  
 

                                                      
83 Het hogere aantal gespendeerde minuten in de ‘3G 2002/3’-case is te wijten aan het grotere aandeel jongeren 
in deze studie (cf. supra)  
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Naast deze hypothese met betrekking tot het gebruik van massamedia, formuleerden we de 
tweede gebruikshypothese (E2) meer in termen van het gebruik van ‘similar technologies’. 
Met hypothese D2 testen we reeds de relatie met het bezit van ‘similar technologies’, maar 
het lijkt ons ook noodzakelijk ook apart de relatie met het gebruik van die ‘similar 
technologies’ na te gaan. Eerder in deze scriptie (onder meer bij het onderscheid tussen 
gebruiks- en adoptiediffusie) haalden we immers reeds aan dat het bezit van een technologie 
niet altijd ook een gebruik van die technologie impliceert (bv. GPRS). Vandaar dat we met 
hypothese E2 willen testen of de innovatievere segmenten zich effectief van de minder 
innovatieve onderscheiden door een hoger gebruik van ‘similar technologies’. Daar DTV en 
3G respectievelijk als een kruising van het bestaande tv-gebruik en het interactieve internet, 
en een kruising van de bestaande mobiele telefonie en het internet worden beschouwd; 
testen we deze hypothese door de adoptersegmentaties in de 3G 2003/4- en de DTV 
2003/4-case o.a. aan het internetgebruik te linken (16 applicaties). Specifiek voor DTV testen 
we deze hypothese verder ook door het adoptiepotentieel voor DTV (de PSAP-
adoptersegmentatie) met het gebruik van een aantal technologieën uit de ruimere tv-
omgeving te correleren. Meer concreet gaan we na of de meer innovatieve segmenten voor 
DTV zich ook door een groter teletekstgebruik, en een groter gebruik van DVD en VCR 
kenmerken. Daar Canal+ op het moment van bevraging de enige aanbieder van betaal- en 
digitale televisie was, leek het ons ook interessant na te gaan of er ook een significant 
verband (Chi²) bestond met de abonnering op Canal+. Voor 3G werd de hypothese omtrent 
het grotere gebruik van ‘similar technologies’ vooral getoetst door het adoptiepotentieel 
voor 3G te correleren met het gebruik van de 15 mobiele telefonie-applicaties waarvan we 
reeds het bezit nagingen in functie hypothese D2. Vooral het gebruik van applicaties als 
MMS, I-mode, E-mail, WAP, GPRS, Camera en MP3-speler interesseren ons daarbij omdat dat 
de applicaties zijn die de meeste ‘similariteit’ met de 3G-applicaties vertonen. Verder gaan we 
voor 3G ook na of een groter adoptiepotentieel ook met een groter gebruik van gelijkaardige 
technologieën gekenmerkt wordt in termen van het wekelijkse aantal gevoerde 
telefoongesprekken en verstuurde SMS’jes, of het gebruik van SMS-informatiediensten of 
interactieve SMS-diensten. Omdat we binnen de DTV-studie identiek dezelfde vragen 
gebruikten om ook het mobiele telefoniegedrag in kaart te brengen, geven we in 
onderstaande tabel ook de correlaties weer tussen dit mobiele telefonie-gebruik en de DTV-
adoptersegmentatie. De vergelijking van de resultaten op beide cases laat ons toe na te gaan 
in welke mate er een verschil is in de samenhang of predictieve kracht van het mobiele 
telefoniegebruik voor het adoptiepotentieel van een ‘similar technology’ (3G) en voor een 
niet-‘similar technology’ (DTV). 
 
In onderstaande tabel zien we de correlaties met al deze gebruiksvariabelen samengevat. 
Voor beide cases (DTV 2003/4 en 3G 2003/4) wordt de correlatie dus met de PSAP-
segmentatievariabele gemaakt84. Voor de correlaties met ordinale variabelen werd op 
Kendall’s rangcorrelatiecoëfficiënt een beroep gedaan; voor de correlaties met de metrische 
variabelen wordt Pearson’s correlatiecoëfficiënt weergegeven. Een eerste blokje waarvoor 
we de correlaties weergeven zijn de correlaties met het internetgebruik, wat we als een 
‘similar technology’ voor zowel DTV als 3G beschouwen. Behalve voor één toepassing in de 
DTV-case blijkt het internetgebruik voor alle applicaties significant positief gecorreleerd te zijn 
met het adoptiepotentieel voor zowel DTV als 3G. Voor wat de ‘similar technology’ internet 
betreft, komen we dus tot een bevestiging van hypothese E2. Maar ook hier uiten we onze 
twijfels bij de kwaliteit van deze gebruiksvariabelen als criterium voor segmentation 
forecasting. Het gebruik van alle applicaties is immers significant voor twee totaal 
verschillende technologieën. Ook dit internetgebruik lijkt het met andere woorden niet 
mogelijk te maken de productspecifieke adoptersegmenten voor DTV en 3G van elkaar te 
onderscheiden. Een twijfel die we ook uiten bij het gebruik van 2G en 2.5G als ‘similar 
technology’ voor 3G. Ook hier komen we op basis van de correlaties met het gebruik tot een 
duidelijke bevestiging van de hypothese (enkel de correlatie met MMS- en radiogebruik is niet 

                                                      
84 (1) innovators, (2) early adopters, (3) early majority, (4) late majority, (5) laggards. 
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significant), maar stellen we opnieuw vast dat dit mobiele telefoniegebruik in ongeveer 
dezelfde mate gecorreleerd en predictief blijft voor een niet-similaire technologie als digitale 
televisie. Ook de correlaties met het gebruik van duidelijk 3G-‘similar technologies’ als WAP 
en GPRS blijft even duidelijk gecorreleerd met DTV-potentieel. Het gebruik van een applicatie 
als MMS bleek zelfs niet met 3G-adoptiepotentieel gecorreleerd, terwijl het dat wel is voor 
DTV. Ondanks de bevestiging van de hypothese, noopt dit ons ook hier tot de conclusie dat 
‘het gebruik van ‘similar technologies’ wellicht niet accuraat genoeg is als criterium voor 
segmentation forecasting.  
 

 DTV 2003/4 3G 2003/4 
Correlatie (Kendall) met het gebruik van 16 internet-applicaties, ‘similar technology’ voor zowel DTV als 3G 
Vraag: “hoe vaak gebruikt u deze internettoepassing?” 
5 antw.categ.: (1) heel veel, (2) veel, (3) af en toe, (4) zelden, (5) nooit 
E-mail .077** .127*** 
E-Shopping .339*** .245*** 
E-Banking .138** .087* 
Muziek downloaden .198*** .103* 
Online Gaming .292*** .166** 
Informatie zoeken .138*** .142*** 
Chatten .167*** .149*** 
Reserveringen .085 .123*** 
SMS versturen .241*** .240*** 
Discussiefora .337*** .223*** 
Nieuwsgroepen .184** .274*** 
Zomaar surfen .141*** .138*** 
Intranet .163** .123* 
Mobiele Videotelefonie .171* .244** 
Converseren via Webcam .277*** .231** 
Administratieve zaken (belastingen, ...) .166** .191** 
Correlatie met het gebruik van ‘similar technologies’ voor 3G 
Correlatie (Kendall) met het gebruik van 15 mobiele telefonie-applicaties (2G & 2.5G), gemeten op 5ptschalen ((1) heel veel, (2) 
veel, (3) af en toe, (4) zelden, (5) nooit)).  
Telefoongesprekken .120*** .133*** 
SMS .165*** .148*** 
MMS .187*** .033 
I-mode .225*** .215* 
E-mail .066 .151** 
Spelletjes .222*** .173*** 
Chatten .108* .142** 
Rekenmachine .175*** .220*** 
Agenda .193*** .183*** 
Alarmklok .163*** .166*** 
WAP .213*** .267*** 
GPRS .203*** .235** 
Camera (foto/video) .239*** .231* 
MP3-speler -.001 .285* 
Radio .162* .124 
Andere correlaties .... 
Aantal telefoontjes per week met huidige gsm (Pearson) -.049 -.164*** 
Aantal SMS’jes per week met huidige gsm (Pearson) -.132*** -.158*** 
Gebruik van SMS-informatiediensten (Kendall, 3pt schaal85) -.119*** -.216*** 
Gebruik van interactieve SMS-diensten (televoting, ..) (Kendall, 
3ptschaal) 

-.084** -.116*** 

Correlatie met het gebruik van ‘similar technologies voor DTV’ 
Teletekst-gebruik (Kendall, 5pt schaal (1) dagelijks – (5) nooit)  .142***  
DVD-gebruik per maand (aantal gebruiken) (Pearson) -.148**  
VCR-gebruik voor opname (Kendall 6pt schaal (1) dagelijks–(6) nooit) .129***  
VCR-gebruik voor afspelen (Kendall 6pt schaal (1) dagelijks–(6) nooit) .104***  
Aantal bekeken programma’s die men zelf heeft opgenomen (Pearson) -.094**  
Aantal bekeken programma’s die heeft gehuurd of gekocht -.056  

Bent u Canal+-abonnee? 

P (Chi²): 0.020 
 

INN 19% 
EA 8% 
EM 6% 
LM 4% 
L 5%  

 

 

                                                      
85 (1) nooit, (2) af en toe, (3) vaak 
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Wat de correlaties met het gebruik van de ‘similar technologies’ voor DTV betreft, waren we 
helaas niet in staat de vergelijking met de 3G-case te maken, maar ook hier komen we tot 
een duidelijke bevestiging van de hypothese E2. Het adoptiepotentieel voor digitale televisie 
blijkt immers duidelijk gecorreleerd met het gebruik van teletekst, VCR en DVD. Binnen de 
innovatievere DTV-segmenten stellen we ook een duidelijk groter aandeel van Canal+-
abonnees vast.  
 
 
In tegenstelling tot de sociodemografische en -economische variabelen stelden we duidelijk 
minder inconsistentie vast voor het bezit en gebruik van (media)technologieën. Behalve voor 
de assumptie inzake de hogere ‘mass media exposure’ kwamen we telkens tot een duidelijke 
bevestiging voor de assumpties inzake het bezit en gebruik van technologieën (al dan niet 
enger gedefinieerd op het niveau van ‘similar technologies’). Ondanks deze bevestiging, 
uitten we toch onze twijfels bij de accuraatheid van deze variabelen op het productspecifieke 
niveau, omdat we nauwelijks een verschil in deze correlaties konden vaststellen voor 3G en 
DTV. Net zoals we dat voor de sociodemografische variabelen deden, is het daarom zeker 
ook voor dit bezit en gebruik van media/technologieën aangewezen de predictieve kracht 
op het gezamenlijke, geaggregeerde niveau na te gaan. Enkel op die manier kunnen we de 
kwaliteit van deze variabelen als criterium voor ‘segmentation forecasting’ naar waarde 
schatten. We onderscheiden hiertoe een drietal blokken van variabelen (1. ‘mass media 
exposure’, 2. ‘technologiebezit’ en 3. Gebruik van ‘similar technologies’) waarop we telkens 
een regressie- en een discriminantieanalyse uitvoerden. Omdat we ons afvragen in welke 
mate al deze variabelen samen in staat zijn een onderscheid te maken tussen de 
verschillende adoptersegmenten, voerden we hiertoe in beide cases (DTV 2003/4 en 3G 
2003/4) ook een discriminantie-analyse op een ‘totaal model’. Voor de regressie- en 
discriminantiemodellen binnen het blok ‘mass media exposure’ werden vijf variabelen als 
predictor meegenomen: het gebruik van de massamedia tv, radio, krant, tijdschrift en 
internet zoals we die hierboven reeds beschreven in functie van hypothese E1. De 
predictoren voor de regressie- en discriminantiemodellen inzake technologiebezit betroffen 
20 dummy-variabelen voor het bezit van de 20 technologieën die we eerder reeds 
beschreven bij het testen van hypothese D1. Voor de predictoren in de modellen van blok 3 
(‘gebruik similar technologies’) verwijzen naar bovenstaande tabel die we voor hypothese E2 
opstelden. Voor beide technologieën gebruikten we het internetgebruik (16 variabelen) als 
predictor, aangevuld met de 7 variabelen die specifiek het gebruik van ‘similar technologies’ 
voor DTV nagingen in de DTV-case, of met de 19 variabelen die dat voor 3G deden in de 3G-
case. De modellen op basis van het gebruik van ‘similar technologies’ kenden daardoor 23 
predictoren in de DTV-case en 35 in de 3G-case. 

 
Daar we bovenstaande hypothesen grotendeels konden bevestigen, verwachten we van 
deze (media)technologie-gerelateerde variabelen alvast een beter predictief vermogen dan 
van de demografische variabelen. De enige hypothese die we niet konden bevestigen was 
hypothese E1 met betrekking tot de massamediaconsumptie of de zogenaamde’mass media 
exposure’. Ondanks het feit dat in de DTV- en 3G-case respectievelijk 4 en 3 van de vijf ‘mass 
media exposure’-predictoren significant zijn in het regressiemodel, zien we dit ook bevestigd 
in de lage R² in beide cases. Op basis van deze ‘mass media exposure’ wordt slechts 5% van 
de variantie in het adoptiepotentieel voor DTV verklaard. Voor 3G is dat slechts 4%. Ook deze 
regressieresultaten geven dus aan dat de ‘mass media exposure’-variabelen slechte 
predictoren zijn. Als we daar ook nog eens de discriminantieresultaten bij in rekening nemen, 
kunnen we deze variabelen wellicht helemaal afschrijven als criterium voor segmenation 
forecasting. Met een Wilk’s Lambda van .93 en .94 zijn deze variabelen immers verre van 
discriminerend tussen de vijf adoptersegmenten voor DTV en 3G.  
 
Op basis van het technologiebezit kan al wat meer van de variantie in het adoptiepotentieel 
verklaard worden, maar met een R² van 13% in beide cases blijft de predictiekracht van het 
technologiebezit duidelijk ontoereikend. In tegenstelling tot het positieve verband dat we 



Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 

 
Deel 5: Case-studies 

115 

hierboven voor bijna elke technologie vaststelden tussen het bezit en het adoptiepotentieel, 
blijft het bezit van nog slechts 6 en 5 technologieën significant als predictor in de 
regressiemodellen voor DTV en 3G. Voor het adoptiepotentieel voor DTV is dat het bezit van 
tv, gsm, pc, cd-writer, spelconsole en minidisc. Minder significante predictoren dan verwacht 
dus, maar opvallend zijn dit zeker ook niet de meest ‘similar technologies’ voor DTV. Ook 
technologiebezit, zelfs niet het bezit van ‘similar technologies’ heeft dus weinig predictieve 
kracht ten aanzien van het adoptiepotentieel voor digitale televisie. Daarvoor is de R² veel te 
laag, en met een Wilk’s Lambda van .79 en slechts 44% correct toegewezen respondenten in 
de discriminantie-analyse schiet dit technologiebezit ook tekort als discriminator tussen de 
adoptersegmenten. Een conclusie die eigenlijk evenzeer opgaat voor 3G. Ook hier getuigt 
een Lambda van .80 en slechts 48% correct voorspelde respondenten van een te beperkt 
discriminantievermogen, en is een R² van .131 in de regressie-analyse duidelijk onvoldoende 
als predictievermogen. Enig verschil met de DTV-case is dat de technologieën van dewelke 
het bezit wel significant is, hier wel enigszins meer ‘similar technologies’ zijn. Met het bezit 
van de technologieën gsm, videocamera, spelconsole, pda en minidisc lijkt vooral het bezit 
van ‘draagbaar multimedia-entertainment’ predictief te zijn voor de adoptie van 3G. 
Desalniettemin kunnen we ook het technologiebezit niet als accuraat criterium voor 
‘segmentation forecasting’ beschouwen.  
 
 Regressie-analyse Discriminantie-analyse 
  DTV  

2003/4 
3G  

2003/4  DTV 
2003/4 

3G  
2003/4 

R² .050 .041 Wilks 
Lambda 

.9336 .9414 

Mass Media 
Exposure # sig 

predict. 

4/5 
Alleen 

‘krantengebruik’ 
NS 

3/5 
Gebruik van 

‘krant’ & ‘radio’ 
is NS 

% correct 43.29% 47.39% 

 

R² .130 .131 Wilks 
Lambda 

.7859 .8034 

Technologie-
bezit # sig 

predict. 

6/20 
(tv, gsm, pc, cd-

writer, 
spelconsole, 

minidisc) 

5/20 
(gsm, 

videocamera, 
spelconsole, 

pda, minidisc) 

% correct 44.45% 48.02% 

 

R² .549 .746 Wilks 
Lambda 

.8481 .6804 
Gebruik 
‘similar 
technologies’ 

# sig 
predict. 

2/23 
Tijd muziek 

downloaden & # 
huurvideo’s/mnd 

1/35 
Informatie 
zoeken op 

internet 

% correct 42.68% 50.25% 

 

   Wilks 
Lambda 

.6905 .5630 Totaal  
Model    % correct 47.99% 53.20% 
 
Op basis van de proportie verklaarde variantie in het adoptiepotentieel, lijkt het gebruik van 
de ‘similar technologies’ dan een stuk betere resultaten te kunnen voorleggen. In de DTV-
case verklaren die immers 55% van de variantie; in de 3G-case zelfs 75%. Een verschil dat we 
ook in de resultaten van de discriminantie-analyse tot uiting zien komen. Met een Wilk’s 
Lambda van .68 lijkt dit gebruik in de 3G-case alvast een stuk beter te discrimineren dan in de 
DTV-case (Lambda .85). Ook het verschil in het % correct toegewezen cellen geeft dit aan 
(43% tov 50%). Toch blijven deze discriminantieresultaten onvoldoende om het 
technologiebezit als accuraat ‘segmentation forecast’-criterium te kunnen beschouwen. De 
hoge R² in de regressie-analyse moeten we relativeren als we de predictieve bijdrage per 
predictor gaan analyseren. In de DTV-case blijken slechts 2 van de 23 predictoren (de tijd die 
men spendeert aan het downloaden van muziek via het internet, en het aantal video’s dat 
men maandelijks huurt) significant (p < 0.05 en t > ⎥2⎥). In de 3G-case is dat slechts 1 van de 
35 (het zoeken van informatie op het internet). De verklaring voor deze discrepantie tussen 
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R² en significantie van de predictoren ligt wellicht in de hoge mate van multicollineariteit 
tussen het gebruik van al deze ‘similar technologies’. 
 
Om al deze bezits- en gebruiksvariabelen met betrekking tot massamedia en ICT-
technologieën ook nog eens samen te evalueren als criterium voor segmentation forecasting, 
evalueerden we die ook nog eens in een discriminantiemodel waarin we de drie blokken van 
variabelen ineens als predictor beschouwden. Deze resulteerde wel in een gevoelige daling 
van de Lambda-parameter, en dus een beter discriminantievermogen; maar een Wilk’s 
Lambda van .69 en .56 blijft onvoldoende. Ook met nauwelijks 50% correct toegewezen 
respondenten kunnen we geen vrede nemen. Ook voor het bezit en het gebruik van 
(media)technologieën kunnen we met andere woorden niet om de conclusie heen dat deze 
variabelen ontoereikend zijn als criteria voor een accurate ‘segmentation forecasting’.  
 
 

Conclusie 
 
Vanuit de ‘klassieke’ domeinspecifieke benadering van innovativiteit en adoptie gaat men er 
traditioneel van uit dat de innovatievere segmenten voor een bepaalde technologie zich 
ook steeds door een groter bezit en gebruik van andere technologieën en massamedia laten 
typeren. Om na te gaan in welke mate deze hypothesen nog opgaan in de huidige ICT-
omgeving, en nog als betrouwbaar criterium voor ‘segmentation forecasting’ kunnen 
worden beschouwd; formuleerden we twee basishypothesen D en E. Hypothese D voor de 
assumptie inzake bezit. Hypothese E voor de assumptie inzake gebruik. Rekening houdend 
met de vaak gemaakte concretisering naar ‘similar technologies’, splitsten we beide in twee 
deelhypothesen uit:  
 
Hypothese D1: Innovatievere segmenten bezitten meer technologieën dan de minder  
    innovatieve segmenten. 
Hypothese D2: Innovatievere segmenten bezitten meer ‘similar technologies’ dan de minder 
    innovatieve segmenten. 
 
Hypothese E1: Innovatievere segmenten onderscheiden zich van de minder innovatieve 
    segmenten door een grotere  massamediaconsumptie. 
Hypothese E2: Innovatievere segmenten onderscheiden zich van de minder innovatieve 
    segmenten door een groter gebruik van ‘similar technologies’. 
 
Voor ‘technology clustering’-hypothese D1 vonden we duidelijke bevestiging door voor de 
6 DTV- en 3G-studies de adoptersegmentatie met het bezit van een twintigtal technologieën 
te kruisen. Voor de meeste technologieën merkten we dat het percentage bezitters lineair 
daalde naarmate we van de innovatievere naar de minder innovatieve segmenten 
evolueerden. Zowel voor 3G als voor DTV blijkt het bezit van zowat iedere technologie een 
significant dalend verband te vertonen met de innovativiteit of adoptersegmentatie. Logisch 
dat we dan ook tot een duidelijke bevestiging van hypothese D2 kwamen voor zowel DTV 
als 3G. Ook als we het technologiebezit enger bekijken in termen van ‘similar technologies’, 
zien we een duidelijke bevestiging van het feit dat de innovatievere segmenten voor DTV en 
3G ook telkens de grotere bezitter van ‘similar technologies’ voor die technologieën zijn. We 
merken daarbij wel op dat de innovatievere 3G-segmenten evenzeer de grotere bezitter van 
‘similar technologies’ voor DTV bleken, en dat de innovatievere DTV-segmenten ook de 
grotere bezitter van ‘similar technologies’ voor 3G waren. Dit weerlegt dan misschien wel de 
geformuleerde hypothesen niet, maar geeft wel de ‘onbetrouwbaarheid’ van dit 
technologiebezit aan als criterium voor segmentation forecasting voor specifieke 
technologieën. Op domeinspecifiek niveau zijn de innovators en early adopters steeds de 
grotere bezitters van andere ICT, maar er lijken geen (sets van) technologieën te bestaan die 
de innovatiefste segmenten voor één specifieke technologie van de innovatiefste 
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segmenten van een andere technologie kunnen helpen onderscheiden. 
 
Op het vlak van het gebruik van technologieën en ‘mass media exposure’ kwamen we tot 
dezelfde conclusie. Op het vlak van de algemene massamediaconsumptiehypothese E1, 
werd die enkel voor internet en tijdschriften bevestigd (niet voor tv, radio en krant). Tussen 
DTV en 3G was er enkel voor televisie een verschil vast te stellen, wat ons de kwaliteit als 
‘segmentation forecast’-criterium opnieuw deed betwijfelen. Ook wanneer we het gebruik 
meer specifiek naar de ‘similar technologies’ voor DTV en 3G onderzochten, werd 
hypothese E2 wel bevestigd, maar deed het uitblijven van een verschil tussen DTV en 3G 
dezelfde twijfel omtrent de kwaliteit als segmentation forecast-criterium terugkomen. 
 
Met een bevestiging van de traditionele assumpties inzake (media)technologiebezit en -
gebruik en nauwelijks verschillen tussen de DTV- en 3G-cases, stelden we voor de 
(media)technologie-gerelateerde variabelen duidelijk minder inconsistentie vast dan bij de 
sociodemografische en -economische variabelen. Maar als criterium voor ‘segmentation 
forecasting’ komen we wel opnieuw tot de conclusie ‘onbetrouwbaar’. Op het multivariate 
niveau wordt dit nog eens extra bevestigd. Zowel bij analyse van de ‘mass media exposure’, 
het ‘technologiebezit’ en het ‘gebruik van similar technologies’ als aparte blokken van 
predictoren, als bij de gezamenlijke evaluatie van al deze predictoren, blijven regressie- en 
discriminantie-analyse een teleurstellend predictie- en discriminantievermogen aangeven. 
Ook bezit- en gebruik van (media)technologieën kunnen we dus bezwaarlijk als 
betrouwbare criteria voor ‘segmentation forecasting’ beschouwen in de huidige ICT-
omgeving. 
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5.4.3.  Determinanten 

n deel 4B stonden we uitgebreid stil bij de adoptiedeterminanten voor ICT-innovaties. De 
focus lag daarbij op het microniveau van de residentiële eindgebruiker; en we stelden een 

drietal zaken vast: een nood aan een geïntegreerd overzicht van determinanten; een 
dubbele inconsistentie en de nood om meer van een domein- naar een productspecifieke 
scope te evolueren.  
 
De nood aan een overzicht bracht ons tot de ontwikkeling van een conceptueel 
determinantenmodel met 19 hoofddeterminanten. Daarmee hebben we zeker niet de 
pretentie volledig te willen zijn, maar hopen we wel vollediger te zijn dan de meeste 
bestaande determinantenmodellen, alsook een betere verklaringskracht (ten opzichte van 
het adoptiepotentieel) te kunnen voorleggen dan deze modellen. Om na te gaan in welke 
mate we hier in slaagden, gaan we aan de hand van structurele meetmodellen na hoe goed 
een aantal van de voornaamste bestaande determinantenmodellen, alsook het door ons 
ontwikkelde model, bij de verzamelde data passen. 
 
Net zoals we dat voor de vastgestelde inconsistentie van de andere profielassumpties deden, 
gaan we in onderstaande paragrafen ook op zoek naar bijkomende empirische 
onderbouwing voor de ‘dubbele inconsistentie’ op het vlak van determinantenassumpties; 
om aan te tonen dat ook adoptiedeterminanten in de huidige ICT-omgeving geen 
betrouwbare criteria voor ‘segmentation forecasting’ meer kunnen zijn. Verder pleitten we in 
Deel 4B ook voor een duidelijker scope op het productspecifieke niveau. Zowel in de praktijk 
als in de literatuur blijft men volgens ons nog al te veel op het domeinspecifieke niveau 
‘hangen’ wanneer het op adoptiedeterminanten, innovativiteit of adoptiepotentieel 
aankomt. Onder meer omwille van het sterk toegenomen aanbod aan ICT-innovaties, is het 
niet meer mogelijk om op dit domeinspecifieke niveau consistent innovatief te zijn86, 
waardoor domeinspecifieke innovativiteit en determinanten volgens ons geen betrouwbaar 
segmentatiecriterium meer kunnen zijn voor adoptersegmentaties voor een specifieke 
innovatie. Door na te gaan of er voor verschillende technologieën een verschil in 
determinanten bestaat, hopen we ook deze nood aan een meer productspecifieke scope 
empirisch te kunnen onderbouwen.  
 
Onderstaande paragrafen hebben met andere woorden vooral tot doel de drie voornaamste 
vaststellingen van deel 4B empirisch te onderbouwen: (a) de inconsistentie van 
determinantenassumpties, (b) de nood aan productspecifieke scope, en (c) de nood aan een 
overzicht aan determinanten. 

5.4.3.1.  Validering ‘originele’ diffusionistische determinantenassumpties 

en eerste validering van adoptiedeterminanten, en meer concreet van de assumpties 
inzake die determinanten, gebeurde reeds bij de onderbouwing van de 

‘logische/nomologische validiteit’. Op basis van de correlaties tussen determinanten en 
adoptiepotentieel, vonden we immers een bevestiging van de verwachte samenhang (en 
richting) tussen beide. Maar daarmee is de predictieve kracht van deze determinanten als 
segmentatiecriterium nog niet aangetoond. Gezien onze zoektocht naar een betrouwbare 
manier om tot een segmentatie in adoptersegmenten te komen, is dan ook verdere analyse 
nodig om na te gaan of deze adoptiedeterminanten daarvoor als criteria zouden kunnen 
dienen. In functie van dit laatste moeten de (productspecifieke) adoptiedeterminanten in 
eerste instantie een duidelijke predictiekracht hebben ten opzichte van het productspecifieke 

                                                      
86 Op basis van de DSI-schaal kan iemand bijvoorbeeld wel nog perfect een innovator zijn voor het domein ICT, 
maar dat betekent niet dat die automatisch ook innovator is voor ieder product binnen dat domein. Voor DTV kan 
hij/zij bijvoorbeeld wel een innovator zijn, terwijl hij/zij voor UMTS slechts tot de early majority behoort. 

I 

E 
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adoptiepotentieel (PSAP); en moeten zij in tweede instantie ook duidelijk discrimineren 
tussen de verschillende adoptersegmenten.  

 
Hypothese X1: Productspecifieke adoptiedeterminanten hebben een significante predictie-
    kracht ten opzichte van het productspecifieke adoptiepotentieel. 
 
Hypothese X2: Productspecifieke adoptiedeterminanten hebben een sterk discriminerend 
    vermogen in functie van het onderscheiden van de verschillende adopter-
    segmenten voor een specifieke innovatie.  
 
Voor het testen van hypothese X1 doen we in eerste instantie een beroep op regressie-
analyse. Later, bij de validering van het conceptuele determinantenmodel, komen we ook op 
basis van het daartoe ontwikkelde structureel meetmodel terug op de predictiekracht van de 
19 determinanten in dat model. Voorlopig beperken we ons echter tot een regressie van de 
adoptiedeterminanten87 op het adoptiepotentieel (PSAP-variabele waarbij 1: innovators en 5: 
laggards). We doen dat op basis van de twee cases waarin deze operationalisering van 
productspecifieke adoptiedeterminanten het meest uitgebreid en op een identieke manier 
gebeurde: ‘DTV 2003/4’ en ‘3G 2003/4’. Zowel de precieze operationalisering als de manier 
waarop deze tot stand kwam, lichtten we eerder reeds toe (cf. supra). Dit laat ons toe om 
meteen tot de resultaten van deze regressie-analyse over te gaan. In onderstaande tabel zien 
we deze weergegeven. De eerste twee kolommen geven de determinanten weer zoals we 
dat ook bij de weergave van de correlaties deden: achtereenvolgens de determinant 
waarvan ze een operationalisering zijn en het nummer van het item binnen de itembatterij. 
Aangezien het in deze twee cases om 42 identieke Likerstatements gaat, loopt de 
nummering van 1 tot en met 42 (item 43 uit de DTV-case werd hier niet meegenomen, 
wegens ‘geen parallel’ in de 3G-case). In de derde kolom geven we op basis van kleuren aan 
of de correlatie tussen determinant en adoptiepotentieel in beide cases op een identieke 
manier bevestigd werd of niet. Groen geeft aan van wel (in beide cases significante 
bevestiging van de correlatie én de juiste richting), rood geeft de determinanten aan voor 
dewelke de correlatie-assumptie slechts voor één van de twee technologieën werd 
bevestigd. Een wit gekleurde cel geeft aan dat de er in beide cases geen significante 
correlatie was. Kolom 4 en 5 geven dan de resultaten van de regressie-analyse weer. Deze 
kolommen bevatten de gestandaardiseerde Beta’s, waarvan de significantie met de klassieke 
sterretjesnotatie worden aangegeven. Een Beta is significant wanneer p<0.05 en t > ⎥2⎥.  
 

                                                      
87 In termen van de 5pt-Likertstatements als operationalisering voor deze determinanten. 
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Figuur: Regressie-analyse productspecifieke determinanten op adoptiepotentieel (PSAP) 
 

 
Factor 

 
Item

nr 

Consistentie van 
correlatie tussen 

adoptiepotentieel en 
determinant in 3G 

2003/4 vs DTV 2003/4 

 
3G 2003/4 

Std Beta 

 
DTV 2003/4 

Std Beta 

7  -.017 -.040 
30  .008 .016 

 
Compatibiliteit 

39  .025 -.009 
1  .064* .084*** 
5  -.032 -.015 

 
Kost 

22  -.136*** -.148*** 
Tangibles 25  -.008 .007 

11  -.049* -.020 
17  -.027 -.057* 
23  -.128*** .030 
27  -.009 -.019 
35  .087** .112*** 
36  -.014 .011 

 
 
 
Relatief Voordeel 

40  .095** .135*** 
28  .009 .010 Trialability 
41  .005 -.036 
12  .055* .061* Observability 
24  -.019 -.065* 
4  -.009 -.072* 

13  .000 -.011 
 
Enjoyment 

14  -.040 -.072* 
8  .038 -.052* 

18  .014 .019 
20  .054* -.001 

 
Complexiteit 

29  .034 .102*** 
21  -.012 -.002 Betrouwbaarheid 
31  .023 -.016 

Innovativiteit 6  -.174*** -.181*** 
15  -.005 -.009 Opinion Leadership 
3  .012 -.002 

Productkennis 19  -.006 -.012 
33  .002 .006 Imago/Prestige 
38  .029 .005 

Controle/Self-efficacy 42  -.021 .020 
2  -076** -.087*** 
9  -.079** -.012 

10  .000 .030 
32  .057* .010 
34  .034 .015 

 
 
Sociale Beïnvloeding 

37  .024 -.029 
Marketing 26  -.025 .009 
Interpersoonlijke 
communicatie 

16  -.004 -.010 

 
Deze tabel maakt meteen duidelijk dat significante correlaties tussen determinanten en 
adoptiepotentieel/innovativiteit niet automatisch ook als een significantie predictiekracht 
mogen worden geïnterpreteerd; en dat we hypothese X1 niet eenduidig kunnen 
aanvaarden. Voor de 42 items die in deze analyse werden meegenomen, gaven de 
correlaties ons eerder nochtans reeds 38 significante en logische verbanden aan. Bijkomende 
regressie-analyse leert ons echter dat slechts 18 van die items ook een significante 
predictiekracht hebben wanneer die op het adoptiepotentieel worden geregresseerd. Voor 
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items waarop we een verschil in correlatie vaststelden zien we geen verschil meer in 
predictiekracht88, en lang niet alle significante correlaties laten zich dus ook in significante 
predictoren vertalen. Wanneer we dit voor de 2 cases of 2 technologieën apart gaan 
bekijken komt dit nog duidelijker tot uiting. De 18 significante predictoren zijn immers over 
de twee cases samen beschouwd. In de 3G-case blijken slechts 12 van de 42 items 
significante predictoren. In de DTV-case zijn dat er 13 van de 42. Slechts 7 items (1, 22, 35, 
40, 12, 6 en 2) blijken in beide cases significante predictoren. En ook dan is er vaak nog een 
verschil in significantie (bv. item 1 is voor 3G slechts significant op het 0.05-niveau, terwijl dat 
voor DTV op het 0.001-niveau is). Naast deze 7 ‘gemeenschappelijke’ predictoren, zijn er van 
de 18 significante predictoren dus ook nog 11 die slechts in één van de twee cases significant 
zijn voor het adoptiepotentieel. In tegenstelling tot DTV, zijn de items 11, 23, 20, 9 en 32 
bijvoorbeeld wel significant voor 3G; terwijl de items 17, 24, 4, 14, 8 en 29 wel voor DTV 
significant zijn (maar niet voor 3G).  
 
Lang niet alle productspecifieke adoptiedeterminanten hebben dus een significante 
predictiekracht ten opzichte van het adoptiepotentieel, waardoor hypothese X1 niet 
(eenduidig) bevestigd kan worden. Zeker om als betrouwbaar ‘segmentation forecast’-
criterium te dienen geeft deze regressie-analyse te weinig significante predictoren.  
 
Het aanzienlijke aantal verschillen tussen beide cases of technologieën (cf. 11 verschillen) kan 
ook als een eerste indicatie van inconsistentie en nood aan een productspecifieke 
determinantenscope worden beschouwd. Het duidelijke verschil in significante predictoren 
voor twee verschillende technologieën, bevestigt ons vermoeden dat 
determinantenassumpties beter niet worden veralgemeend over verschillende 
technologieën binnen één domein, en dat ook determinanten vanuit een productspecifieke 
scope moeten worden benaderd in de hedendaagse ICT-omgeving (ipv domeinspecifiek). 
Meer specifiek kunnen we dit als een bevestiging beschouwen van wat de ‘dubbele 
inconsistentie’ noemden. Enerzijds worden niet alle predictoren die we op basis van de 
literatuur als significant zouden verwachten, ook als dusdanig bevestigd. Anderzijds stellen 
we ook een inconsistentie vast over verschillende technologieën. Verder in dit hoofdstuk 
gaan we dieper in op deze inconsistentie. 
 
Met bovenstaande tabel blijft de analyse wel nog steeds beperkt tot het itemniveau. Deze 
bevat immers de resultaten van de regressie van 42 Likertitems, waarvan we menen dat het 
operationaliseringen van diverse determinanten zijn. Vooraleer deze zelfde regressie-analyse 
op het geaggregeerde factorniveau te doen, checkten we de interne consistentie van de 
factoren die we op basis van meerdere items meten. Niet alle items werden echter in multi-
itemschalen geoperationaliseerd. Voor de determinanten ‘tangibles’¸’innovativiteit’, 
‘productkennis’, ‘controle’, ‘marketing’ en ‘interpersoonlijke communicatie’ gebeurde dit 
bijvoorbeeld slechts op basis van 1 item in beide cases (3G en DTV). De factoren 
‘compatibiliteit’, ‘trialability’ en ‘observability’ werden wel op basis van meer dan één item 
gemeten, maar toch prefereren we deze als aparte items te behouden in de regressie-analyse 
omdat zij duidelijk verschillende dimensies van deze determinanten meten. Voor de factor 
‘compatibiliteit’ zijn dat respectievelijk ‘lifestyle compatibiliteit’ (7) en ‘technische 
compatibiliteit’ (30)89. Voor de factor ‘observability’ is dat ‘visibility’ (12) en ‘communicability’ 
(24), en voor de factor ‘trialability’ is dat ‘vicarious trial’ (28) en ‘fysische trial’ (41). De factoren 
‘Kost’, ‘Relatief Voordeel’, ‘Enjoyment’, ‘Complexiteit’, ‘Betrouwbaarheid’, ‘Imago’ en ‘Sociale 
Beïnvloeding’ werden wel in ‘echte’ multi-item-schalen vertaald. De resultaten van de interne 
consistentie-test (Cronbach’s alpha) daarvoor, zien we in onderstaande tabel samengevat90: 
 
 

                                                      
88 Deze drie items blijken in beide cases zelfs niet significante predictoren. 
89 Item 39 werd niet meer meegenomen als determinantoperationalisering omdat die, achteraf gezien, niet echt 
een perceptie of evaluatie van de technologie in kwestie inhoudt. 
90 Na hercodering van omgekeerd geschaalde items 20 en 22. 



Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 

 
Deel 5: Case-studies 

122 

Factor Label Items Cronbach’s alpha 
3G 2003/4 

Cronbach’s alpha 
DTV 2003/4 

Kost FKOST 1, 5, 22 0.613 0.571 
Relatief Voordeel FRELVOO 11, 17, 23, 27, 

36 
0.829 0.819 

Enjoyment FENJOY 4,13, 14 0.798 0.807 
Complexiteit FCOMPLEX 8, 18, 20, 29 0.676 0.751 
Betrouwbaarheid FBETROUW 21, 31 0.575 0.629 
Imago FIMAGO 33, 38 0.661 0.707 
Sociale Beïnvloeding FSOCIO 2, 9, 10, 34, 37 0.659 0.623 
 
Zowel op basis van de ‘DTV 2003/4’ als de ‘3G 2003/4’-studie kwamen we tot eenzelfde 
conclusie: elk van de multi-itemschalen gaf in beide cases een gelijkaardig en aanvaardbaar 
betrouwbaarheidsniveau. In de meeste gevallen steeg deze betrouwbaarheid of interne 
consistentie boven de 0.65 uit, waarmee de schalen in die gevallen zonder twijfel als 
betrouwbaar kunnen worden bestempeld. Bij de factoren ‘relatief voordeel’ en ‘sociale 
beïnvloeding’ bleek die betrouwbaarheid het hoogst te zijn wanneer daarbij respectievelijk 
de items 35 + 40, en 32 geëlimineerd worden91. Slechts in een paar gevallen dook die 
betrouwbaarheid nipt onder de 0.65-grens, maar dat verschil bleek niet van die aard om de 
consistentie van de schaal in twijfel te trekken. Elk van de factoren werd dan ook 
aangemaakt als een gemiddelde score van de items zoals die in bovenstaande tabel staan 
samengevat. Samen met de factoren die in aparte items werden geoperationaliseerd, gaf dit 
het volgende regressie-resultaat (ook hier staan de gestandaardiseerde Beta’s in de tabel 
weergeven):  
 

 
Factor/Item 

 
3G 2003/4 

Std Beta 

 
DTV 2003/4 

Std Beta 
FKOST .125*** .156*** 
FRELVOO -.269*** -.155*** 
FENJOY -.063 -.192*** 
FCOMPLEX .079** .090*** 
FBETROUW .014 .004 
FIMAGO .050 .026 
FSOCIO -.062 -.066* 
It 7: Lifestyle Compatibiliteit -.047 -.054 
It 30: Fysische Compatibiliteit .012 .026 
It 25: Tangibles .001 .000 
It 12: Visibility .067* .064* 
It 24: Communicability -.041 -.075* 
It 6: Innovativiteit -.219*** -.210* 
It 15: Opinion Leadership -.006 .027 
It 19: Kennis .005 -.001 
It 42: Controle -.025 .039 
It 26: Marketing -.004 .026 
It 28: Vicarious trialability .024 -.018 
It 41: Fysische trialability .018 -.031 

 
Ook op dit geaggregeerde niveau komen we tot eenzelfde bevestiging van de ‘dubbele 
inconsistentie’. Lang niet alle determinanten blijken significante predictoren, en ook tussen 
de verschillende technologieën is er geen duidelijke overeenkomst. Enkel de determinanten 
‘kost’, ‘relatief voordeel’ ‘complexiteit’, ‘visibility’ en ‘innovativiteit’ blijken zowel voor DTV als 
3G significante predictoren voor het adoptiepotentieel te zijn. In vergelijking met 3G blijken 
er voor DTV ook een aantal extra determinanten te bestaan: nl. ‘enjoyment’, ‘sociale 

                                                      
91 Elk van deze items had binnen de respectievelijke factoren telkens ook een item-total correlatie die lager dan .30 
bedroeg.  
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beïnvloeding’ en ‘communicability’. Determinanten als ‘betrouwbaarheid’, ‘imago’, 
‘compatibiliteit’, e.a. blijken dan weer voor geen van beide technologieën een impact op het 
adoptiepotentieel te hebben.  
 
Zowel gedesaggregeerd op itemniveau als op het geaggregeerde niveau, kunnen we 
hypothese X1 dus niet bevestigen. Op beide niveaus vonden we een bevestiging de ‘dubbele 
inconsistentie’ op het vlak van determinanten: lang niet alle ‘theoretische’ 
determinantenassumpties werden bevestigd (inconsistentie met theorie), en er blijkt een 
duidelijk verschil in de significante determinanten voor verschillende technologieën 
(inconsistentie 2). Ook via deze ‘empirische weg’ stellen we dus vast dat 
adoptiedeterminanten geen goede predictoren van adoptiepotentieel meer zijn in de 
hedendaagse ICT-omgeving.  
 
Aangezien de evaluatie als criterium voor ‘segmentation forecasting’ zowel een evaluatie als 
predictor, als een evaluatie als discriminator inhoudt, hebben we met bovenstaande analyse 
nog maar half werk geleverd. We weten nu wel al hoe goed (of niet goed) deze 
adoptiedeterminanten zijn als predictor van adoptiepotentieel; maar er rest ons ook nog de 
vraag hoe goed deze adoptiedeterminanten kunnen discrimineren tussen de verschillende 
adoptersegmenten die te onderscheiden zijn op basis van dat adoptiepotentieel. De 
hypothese (hypothese X2) waarvan we hiertoe vertrekken, formuleerden we als 
‘Productspecifieke adoptiedeterminanten hebben een sterk discriminerend vermogen in 
functie van het onderscheiden van de verschillende adoptersegmenten voor een specifieke 
innovatie’. In eerste instantie (a) gaan we dat na door op basis van variantie- en de 
bijhorende post hoc-analyse na te gaan in welke mate er tussen de verschillende PSAP-
adoptersegmenten significante verschillen zijn op de beoordeling van deze 
adoptiedeterminanten. In tweede instantie (b) doen we dat op basis discriminantie-analyse. 
In beide gevallen doen we dat op het geaggregeerde factorniveau (cf. supra). Voor de 
variantie-analyse formuleerden we de subhypothese a en b; voor de discriminantie-analyse 
de subhypothesen c en d (cf. infra). Laten we beginnen met de variantie-analyse. 
  
Hypothese X2a: Significant (p<0.05) verschil op productspecifieke determinanten tussen de 
      vijf PSAP-adoptersegmenten. 
Hypothese X2b: Minimum 7 van de 10 onderlinge post-hoc verschillen zijn significant. 
 
In eerste instantie kijken we nog niet naar de significantie van de paarsgewijze verschillen op 
basis van de adoptiedeterminanten. Eerst kijken we naar de significantie van de F-toets. Om 
als goed segmentatiecriterium te kunnen worden beschouwd, verwachten we die voor elke 
determinant significant te zijn. Determinanten op basis waarvan geen significant 
onderscheid kan worden gemaakt tussen PSAP-adoptersegmenten, kunnen immers 
bezwaarlijk als betrouwbaar segmentatiecriterium worden overwogen. Maar ook in de 
gevallen waar de F-toets significant blijkt te zijn, is er diepgaander analyse nodig om te 
kunnen vaststellen of een determinant al dan niet een goede discriminator is. Het volstaat 
immers niet dat de innovators zich duidelijk van de andere vier adoptersegmenten 
onderscheiden, als er tussen deze laatste vier geen significant onderscheid meer te maken 
valt. Om als goed segmentatiecriterium te kunnen worden beschouwd, hanteren wij de 
regel dat post-hoc-analyse (Scheffé) op minstens 7 van de 10 onderlinge vergelijkingen92 een 
significant verschil moet opleveren.  

                                                      
92 Voor 5 adoptersegmenten zijn er 10 ((n)(n-1)/2) paarsgewijze vergelijkingen mogelijk. 
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3G 2003/4 
 

 
DTV 2003/4 

 

 
Factor/Item 

F (p) Post Hoc F (p) Post Hoc 

FKOST 
88.6 

(0.000) 9/10 
101.2 

(0.000) 9/10 

FRELVOO 
155.7 

(0.000) 8/10 
162.8 

(0.000) 9/10 

FENJOY 
86.5 

(0.000) 7/10 
138.5 

(0.000) 9/10 

FCOMPLEX 
75.3 

(0.000) 7/10 
78.2 

(0.000) 9/10 

FBETROUW 
16.2 

(0.000) 5/10 
15.2 

(0.000) 5/10 

FIMAGO 
22.4 

(0.000) 6/10 
26.8 

(0.000) 7/10 

FSOCIO 
77.6 

(0.000) 7/10 
86.3 

(0.000) 8/10 

It 7: Lifestyle Compatibiliteit 
105.4 

(0.000) 9/10 
122.2 

(0.000) 9/10 

It 30: Fysische Compatibiliteit 
9.5 

(0.000) 3/10 
9.7 

(0.000) 5/10 

It 25: Tangibles 
14.0 

(0.000) 5/10 
10.2 

(0.000) 3/10 

It 12: Visibility 
7.0 

(0.000) 3/10 
10.6 

(0.000) 3/10 

It 24: Communicability 
45.3 

(0.000) 5/10 
49.6 

(0.000) 9/10 

It 6: Innovativiteit 
120.4 

(0.000) 9/10 
144.5 

(0.000) 10/10 

It 15: Opinion Leadership 
55.9 

(0.000) 7/10 
63.7 

(0.000) 8/10 

It 19: Kennis 
15.6 

(0.000) 4/10 
24.8 

(0.000) 6/10 

It 42: Controle 
0.8 

(0.504) 0/10 
3.4 

(0.009) 1/10 

It 26: Marketing 
4.1 

(0.003) 1/10 
1.022 

(0.395) 0/10 

It 28: Vicarious trialability 
17.0 

(0.000) 5/10 
14.4 

(0.000) 5/10 

It 41: Fysische trialability 
8.6 

(0.000) 2/10 
4.6 

(0.001) 1/10 

 
Wat de eerste hypothese (X2a) betreft, kan die duidelijk worden bevestigd. Behalve op de 
controle-determinant voor 3G en de marketing-determinant voor DTV blijkt er op alle 
productspecifieke determinanten een significant verschil te bestaan tussen de vijf 
adoptersegmenten. Op het eerste zicht lijken deze determinanten dus wel goede 
discriminatoren of segmentatiecriteria. Meer diepgaande analyse van deze significante 
verschillen weerlegt dit echter. Op basis van Post Hoc-analyse (Sheffé) kunnen we hypothese 
X2b echter niet bevestigen. In de 3G-case blijken slechts 8 van de 19 determinanten in staat 
in voldoende mate een onderscheid te maken tussen de verschillende adoptersegmenten. In 
de DTV-case is dat voor 10 van de 19 determinanten het geval. Te weinig in ieder geval om 
deze determinanten als goede discriminatoren of segmentatiecriteria te beschouwen.  
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(b) Een tweede manier op basis waarvan we het discriminerend vermogen van deze 
determinanten in functie van adoptiepotentieel nagaan, is discriminantie-analyse. De 
hypothesen voor deze analyse specificeerden we in termen van de significantie van 
determinanten en de onderlinge afstanden tussen de segmenten: 
 
Hypothese X2c: Productspecifieke determinanten zijn significante discriminatoren. 
 
Hypothese X2d: De onderlinge afstanden tussen de adoptersegmenten zijn significant. 
 
Van goede segmentatiecriteria voor adoptersegmentatie mag immers verwacht worden dat 
die in staat zijn een goede discriminatie tussen die segmenten te maken. Voor een algemene 
evaluatie van deze discriminerende kracht kunnen we een beroep doen op de algemene 
beoordeling van het discriminantiemodel en de significantie van de discriminantiefuncties 
binnen dat model (Wilk’s Lambda) (Hair et al., 1998: 262; Tabachnik, Fidell,: 2001, 345). Deze 
varieert tussen 0 en 1, en een perfect discriminerend model geeft een Lambda van 0. Van de 
onderlinge afstanden tussen de segmenten verwachten we dat die allen significant zijn om 
de productspecifieke determinanten als goed segmentatiecriterium te kunnen beschouwen. 
Onderstaande tabellen geven deze onderlinge afstanden en hun significanties weer, en 
maken duidelijk dat dat in de meeste gevallen ook zo is. In de DTV-studie bleken alle 
onderlinge afstanden significant en konden de productspecifieke determinanten dus ook als 
goede segmentatiecriteria worden beschouwd. Maar in de 3G-studie was dat niet zo 
duidelijk. De onderlinge afstanden tussen innovators en early adopters en tussen early 
adopters en early majority bleken immers niet significant te zijn. Daardoor komen we slechts 
tot een gedeeltelijke bevestiging van hypothese X2d. 
 
Figuur: Afstanden tussen adoptercategorieën 3G 2003/4 
 
 Innovators Early adopters Early Majority Late Majority Laggards 

Innovators 0.000 
 

2.490 
(P: .771) 

4.565 
(P: .130) 

7.843 
(P: .001) 

13.107 
(P: .000) 

Early Adopters 2.490 
(P: .771) 

0.000 1.280 
(P: .000) 

3.495 
(P: .000) 

8.010 
(P: .000) 

Early Majority 4.564 
(P: 130) 

1.280 
(P: .000) 

0.000 0.931 
(P: .000) 

4.013 
(P: .000) 

Late Majority 7.842 
(P: .001) 

3.495 
(P: .000) 

0.931 
(P: .000) 

0.000 1.738 
(P: .000) 

Laggards 13.107 
(P: .000) 

8.010 
(P: .000) 

4.013 
(P: .000) 

1.738 
(P: .000) 

0.000 

 
Figuur: Afstanden tussen adoptercategorieën DTV 2003/4 
 
 Innovators Early adopters Early Majority Late Majority Laggards 

Innovators 0.000 1.823 
(P: .001) 

6.022 
(P: .000) 

8.583 
(P: .000) 

15.930 
(P: .000) 

Early Adopters 1.823 
(P: .001) 

0.000 1.637 
(P: .000) 

3.319 
(P: .000) 

9.437 
(P: .000) 

Early Majority 6.022 
(P: .000) 

1.637 
(P: .000) 

0.000 0.539 
(P: .000) 

4.575 
(P: .000) 

Late Majority 8.58 
(P: .000) 

3.319 
(P: .000) 

0.539 
(P: .000) 

0.000 2.391 
(P: .000) 

Laggards 15.93 
(P: .000) 

9.436 
(P: .000) 

4.574 
(P: .000) 

2.390 
(P: .000) 

0.000 

 
En ook op basis van Wilk’s Lambda kunnen we moeilijk tot het onvoorwaardelijke besluit 
komen dat productspecifieke determinanten goede predictoren zijn. Zowel voor de 3G-case 
als voor de DTV-case is deze Lambda wel significant (p: 0.000) wat ons toelaat hypothese X2c 
te aanvaarden, maar met waarden van respectievelijk 0.48 en 0.42 maken we daar toch de 
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opmerking bij dat het discriminerend vermogen een stuk beter kan. Productspecifieke 
determinanten zijn dus wel goede predictoren, maar het kan nog een stuk beter. Bij de 
kwaliteit van productspecifieke adoptiedeterminanten kunnen dus zeker nog vraagtekens 
worden geplaatst. Ook een diepgaander analyse van de predictoren in deze discriminantie-
analyse bevestigt dat. Onderstaande tabel illustreert immers dat er duidelijke verschillen zijn 
in de significante predictoren in beide cases. In de DTV-case blijken meer determinanten een 
significante discriminatiekracht te hebben dan in de 3G-case.  
 

3G 2003/4 DTV 2003/4 
Wilks Lambda:  .4801 Wilks Lambda: .421 
P:   0.000 P:  0.000 
F-Remove: 4.1135 F-Remove: 4.1127 

Factor 

Wilks 
Lambda 

Partial 
Lambda F-Remove p-level 

Wilks 
Lambda 

Partial 
Lambda 

F-
Remove p-level 

FKOST .489 .981 5.43 .000 .433 .972 8.08 .000 
FRELVOO .504 .953 14.01 .000 .431 .976 6.79 .000 
FENJOY .482 .996 1.22 .299 .437 .963 10.76 .000 
FCOMPLEX .489 .981 5.31 .000 .426 .987 3.67 .006 
FBETROUW .484 .992 2.27 .056 .423 .996 1.05 .380 
FIMAGO .482 .996 1.27 .280 .422 .997 .824 .510 
FSOCIO .482 .995 1.36 .247 .426 .987 3.66 .006 
It 7: Lifestyle 
Compatibiliteit 

.482 .996 1.12 .343 .425 .991 2.62 .033 

It 30: Fysische 
Compatibiliteit 

.491 .978 6.46 .000 .425 .990 2.85 .023 

It 25: Tangibles .481 .998 .70 .589 .422 .998 .70 .589 
It 12: Visibility .483 .994 1.67 .154 .424 .994 1.72 .143 
It 24: 
Communicability 

.483 .994 1.57 .178 .425 .991 2.61 .034 

It 6: Innovativiteit .502 .955 13.22 .000 .456 .923 23.36 .000 
It 15: Opinion 
Leadership 

.481 .998 .43 .784 .422 .997 .867 .483 

It 19: Kennis .480 .999 .09 .987 .421 .999 .144 .965 
It 42: Controle .481 .999 .41 .805 .425 .991 2.54 .038 
It 26: Marketing .483 .994 1.70 .147 .422 .999 .396 .811 
It 28: Vicarious 
trialability 

.492 .976 6.98 .000 .428 .983 4.63 .001 

It 41: Fysische 
trialability 

.484 .993 2.00 .093 .422 .998 .701 .591 

 
Op basis van productspecifieke determinanten valt dus op het eerste zicht wel een goed 
onderscheid te maken tussen de adoptersegmenten voor een specifieke technologie, maar 
daarom zijn deze zeker nog niet de meest geschikte segmentatiecriteria. Lang niet alle 
determinanten blijken discriminerend te zijn, en ook tussen de technologieën onderling 
bestaat geen consistentie in de determinanten die wel significant zijn. Dit laatste maakt het 
dan weer moeilijk een keuze te maken tussen determinanten, indien men die als 
segmentatiecriterium zou willen gebruiken. Dit probleem kan natuurlijk vermeden worden 
door alle determinanten als segmentatiebasis te gebruiken, maar in de praktijk leidt dat tot 
een ‘praktisch onwerkbaar instrument’.  
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Diepgang tot op productspecifiek niveau noodzakelijk?: inconsistentie tussen technologieën 

e hierboven besproken regressie- en discriminantie-analyse leerden ons niet alleen dat 
determinanten niet altijd (meer) predictief zijn ten aanzien van adoptiepotentieel; maar 

wezen ons tegelijkertijd ook op een verschil tussen technologieën. Ook op het niveau van 
adoptiedeterminanten hebben we het met andere woorden over een ‘dubbele 
inconsistentie’. In eerste instantie is er de inconsistentie met de literatuur die we met de 
vergelijking van de regressieresultaten voor ‘3G 2003/4’ en ‘DTV 2003/4’ onderbouwden. 
Zowel op item- als op factorniveau stelden we voor meer dan de helft van de determinanten 
die we op basis van theorie significant zouden verwachten, het tegendeel vast. De tweede 
inconsistentie betreft de onderlinge inconsistentie tussen technologieën. Los van het feit dat 
niet alle determinanten een significante impact hebben, blijkt er ook een verschil te zijn 
tussen de voor verschillende technologieën significante determinanten. Een vaststelling die 
de tot op de dag van vandaag nog al te vaak gebruikte notie van ‘domeinspecifieke 
innovativiteit’ op de helling komt te zetten. In de hierboven besproken regressie-analyse 
stelden we bijvoorbeeld duidelijk verschillen vast tussen de determinanten voor het 
adoptiepotentieel van DTV en 3G. Beide cases hadden op eenzelfde moment bij 
gelijkaardige populaties plaats, en de operationalisering van de determinanten gebeurde in 
beide cases op een identieke manier. Toch waren er duidelijke verschillen. Op itemniveau 
bleken er op 42 items/determinanten bijvoorbeeld 11 verschillen; en ook op factorniveau 
bleven deze verschillen. Factoren als ‘perceived enjoyment’ en ‘sociale beïnvloeding’ hadden 
bijvoorbeeld een duidelijke impact op het adoptiepotentieel voor DTV, terwijl ze dat niet 
hadden op het adoptiepotentieel voor 3G. In onderstaande paragrafen trachten we de nood 
aan een productspecifieke focus (in plaats van een domeinspecifieke focus) verder te 
onderbouwen door de inconsistentie van determinanten ook voor een derde technologie te 
onderzoeken, en door aan te tonen dat adoptiedeterminanten een betere predictor zijn 
wanneer die op het productspecifieke niveau geformuleerd zijn, omdat deze laatste niet 
noodzakelijk dezelfde resultaten geven als in situaties waarin diezelfde determinanten op een 
domeinspecifiek niveau zijn geformuleerd. 
 
Naast de ‘3G 2003/4’- en ‘DTV 2003/4’-studie hebben we in diezelfde tijdsperiode ook nog 
de eHUB-studie waarin we prior-to-launch productspecifieke adoptiedeterminanten 
onderzochten. In vergelijking met de eerste twee studies, gaat het met deze laatste wel om 
een praktijk-case, waardoor we beperkt waren in de meting en operationalisering van 
adoptiedeterminanten. In vergelijking met de eerste twee studies hadden we binnen dit 
onderzoek slechts ruimte voor 12 Likertstatements, te beantwoorden op 10-puntenschalen 
(1: totally disagree, 10: totally agree). Onderstaande tabel geeft weer van welke 
determinanten zij de operationalisering waren, en zet deze naast de items van de 3G- en 
DTV-case met dewelke zij overeenkomen. De meeste items zijn identiek aan de 
operationaliseringen in de 3G en DTV-case, en maken een vergelijking dus perfect mogelijk. 
Voor item 1, 3, en 12 is er geen exact equivalent in de 3G- en DTV-cases, maar trachtten we 
voor elk item een zo goed mogelijk vergelijkingscriterium te vinden. Voor item 12, dat net als 
item 6 een operationalisering is van de determinant ‘tangibles’, gebruikten we 2x hetzelfde 
vergelijkingscriterium, nl. item 25 uit de DTV en 3G 2003/4-cases. In onderstaande tabel 
maken we ook de aanvulling met twee items die niet tot de batterij van 12 Likerstatements 
behoorden, maar wel als een operationalisering van een determinant in de vragenlijst 
werden opgenomen. Beide items, item 13 en 14, werden aan de hand van 5-puntenschalen 
gemeten. 

D 
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Factor Operationalisering in DTV en 3G 2003/4 Operationalisering in eHUB 2004 

Betrouwbaarheid (item 31) Ik heb mijn twijfels over de 
betrouwbaarheid van X 

(item 2) I have my doubts concerning 
the reliability and proper functioning of 
the device 

Sociale  
Beïnvloeding 

(item 32) Ook al ben ik geïnteresseerd, ik 
koop geen X als mijn omgeving er 
negatief tegenover staat. 

(item 4) When my friends are not 
positive about this device, I will not buy 
it, even when I am interested 

Opinieleiderschap 
(item 15) Sommige mensen uit mijn 
omgeving zullen mij om raad komen 
vragen over X 

(item 5) My friends/relatives will come 
to me for advice concerning this device 

Tangibles1 
(item 25) Zoals de X-toestellen hier zijn 
voorgesteld, lijken die wel een 
aantrekkelijk design te hebben 

(item 6) This device looks fashionable. It 
has an attractive design and that’s 
important to me 

Lifestyle  
Compatibiliteit 

(item 7) X past binnen mijn manier van 
leven (item 7) This device fits my lifestyle 

Kost (item 1) X lijkt mij een dure 
aangelegenheid 

(item 8) This device is very interesting, 
but is probably too expensive 

Complexiteit (item 8) Ik vrees dat X nogal ingewikkeld 
zal zijn om mee te werken 

(item 9) I think I will not be able to 
operate this device. It will be a little too 
complicated 

Fysische  
trialability 

(item 41) Ik wil en kan X toch eerst ergens 
uitproberen vooraleer ik het aanschaf 

(item 10) I would like to try it out before 
I will buy such a device 

Vicarious  
trialability 

(item 28) Vooraleer X aan te schaffen, 
wacht ik liever wat zodat ik eens kan zien 
hoe anderen het met X stellen 

(item 11) I wait until others have tried 
new products before I will buy them 

Tangibles2 
(item 25) Zoals de X-toestellen hier zijn 
voorgesteld, lijken die wel een 
aantrekkelijk design te hebben 

(item 12) Design or look of the device is 
an important consideration for buying 
it 

Technische  
Compatibiliteit 

(item 30) Ik ben wel geïnteresseerd in de 
nieuwe mogelijkheden die X biedt, maar 
het stoort me dat ik daarvoor een 
investering in een ‘nieuwe technologie’ 
(STB/gsm-toestel) moet maken 

(item 3) I will not buy the product 
unless I am sure it is compatible with 
my current electronic devices 

Controle/  
Self Efficacy 

(item 42) Als ik X zal aanschaffen, zal dat 
volledig mijn eigen beslissing zijn. 
Niemand zal mij daartoe aanzetten of in 
die beslissing beïnvloeden. 

(item 1) I have no problem with 
personally figuring out how this device 
will work 

Relatief Voordeel Factor Relatief Voordeel (FRELVOO) 

(item 13) How would you rate X as 
being new and different from other 
home entertainment systems currently 
available? (1: extremely new and different, 2: 
very new and different, 3: somewhat new and 
different, 4: slightly new and different, 5: not at all 
new and different) 

Innovativiteit (item 6) Ik denk wel bij de eersten te 
zullen zijn om X aan te schaffen 

(item 14) Based on the information you 
have seen and read about today, 
which statement on that page best 
describes how likely you are to seek 
information about any of these 
products (1: definitely would seek 
information, 5: definitely would not seek 
information) 

 
Voor de factoren ‘betrouwbaarheid’, ‘sociale beïnvloeding’, ‘opinieleiderschap’, ‘tangibles’, 
‘lifestyle compatibiliteit’, ‘kost’, ‘complexiteit’, ‘fysische trialability’ en ‘vicarious trialability’ was 
dus een perfecte vergelijking mogelijk. Voor de factoren ‘controle/self-efficacy’, ‘technische 
compatibiliteit’, ‘relatief voordeel’ en ‘innovativiteit’ was dat niet het geval. Het grootste 
verschil situeert zich in de operationalisering van de ‘controle’-determinant (item 1 (eHUB) vs 
item 42). Daar waar de ‘controle’ of ‘self-efficacy’ voor DTV en 3G in termen van controle 
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over de adoptiebeslissing werd geoperationaliseerd, gebeurde dat voor de eHUB in termen 
van ‘het kunnen werken met de technologie’. Aan de vergelijking op deze determinant 
zullen we dan ook niet al te veel aandacht besteden. Voor de factoren ‘technische 
compatibiliteit’ (item 3), ‘relatief voordeel’ (item 13) en ‘innovativiteit’ in termen van 
‘information seeking’ (item 14), vonden we met item 30, de factor relatief voordeel en item 6 
wel evenwaardige equivalenten.  
 
Op basis van de eerder uitgevoerde correlatie-analyse tussen determinanten en 
adoptiepotentieel voor de eHUB (cf. supra93), kunnen we verwachten dat lang niet alle 
determinanten een impact op het adoptiepotentieel voor deze technologie hebben. Naast 
deze ‘eerste inconsistentie’, zijn we voor het aantonen van de nood aan een 
productspecifieke determinantenscope vooral geïnteresseerd in de inconsistentie op het 
tweede niveau. Door, naast DTV en 3G, nu ook de eHUB in de vergelijking te betrekken, 
hopen we opnieuw verschillen te ontdekken in de determinanten die significant zijn voor het 
adoptiepotentieel van deze drie technologieën.  
 
Hypothese X3: Inconsistentie in significante determinanten voor 3G, DTV en eHUB. 
 
 
Figuur: Regressie adoptiedeterminanten op adoptiepotentieel 
 

Factor 3G 2003/4 DTV 2003/4 eHUB 2004 US eHUB 2004 EU 
Betrouwbaarheid .023 -.016 -.004 .009 
Sociale Beïnvloeding .057* .010 -.005 -.017 
Opinieleiderschap -.005 -.009 -.040 -.055 
Tangibles1 -.008 .007 -.107* -.096* 
Lifestyle Compabiliteit -.017 -.040 -.120* -.198*** 
Kost .064* .084*** .138* .057 
Complexiteit .038 -.052* -.012 -.025 
Fysische trialability .005 -.036 .067 .021 
Vicarious trialability .009 .010 .107* -.013 
Tangibles2 -.008 .007 -.091(t) .007 
Technische Compatibiliteit .008 .016 .072 .044 
Controle/Self-efficacy -.021 .020 -.096 (t) .037 
Relatief Voordeel -.269*** -.155*** -.224*** -.158*** 
Innovativiteit -.174*** -.181*** -.117*** -.230*** 
 
Net zoals bij de vorige regressierapporteringen geeft de tabel de gestandaardiseerde Beta-
coëfficiënten weer, en geven we de significante determinanten op basis van sterretjes en 
kleuren weer. De groen gekleurde cellen geven de significante determinanten weer (p<0.05). 
De geelgroene cellen de trends (p tussen 0.05 en 0.10). In eerste instantie illustreert deze 
tabel ook voor eHUB het eerste niveau van inconsistentie: verre van alle determinanten die 
we op basis van literatuur significant zouden verwachten, zijn dat ook. Naast de significantie 
van de 2 extra determinanten ‘relatief voordeel’ en ‘innovativiteit’, blijken enkel de 
determinanten ‘tangibles’ en ‘lifestyle compatibiliteit’ duidelijk significante determinanten te 
zijn voor het adoptiepotentieel van de eHUB. In de VS komen daar ook nog eens de 
determinanten ‘gepercipieerde kost’ en ‘vicarious trialability’ bij. Naast de klassieke 
determinanten van een innovatieve aard van de adopter en gepercipieerd voordeel, lijkt de 
adoptie van de eHUB vooral gedetermineerd te worden door het design en de look van de 
technologie (tangibles) en de mate waarin men die technologie een plaatsje binnen 
zijn/haar eigen levensstijl kan geven (lifestyle compatibiliteit). Dat zijn in ieder geval totaal 
verschillende determinanten dan voor 3G en DTV.  
 

                                                      
93 Cf paragrafen rond nomologische validiteit 
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Een vergelijking van de significante determinanten voor de drie technologieën leert ons dat 
er op het vlak van de determinanten ‘relatief voordeel’ en ‘innovativiteit’ consistentie bestaat, 
maar dat er ‘inconsistentie’ is inzake ‘sociale beïnvloeding’, ‘tangibles’, ‘lifestyle compatibiliteit’, 
‘kost’, ‘complexiteit’ en ‘vicarious trialability’, en ook ‘self-efficacy’ als we de trends 
meerekenen. Voldoende verschillen in ieder geval om tot een bevestiging van de 
‘inconsistentie op het tweede niveau’ en een bevestiging van de hypothese X3 te 
concluderen. Ondanks een analoge operationalisering en prior-to-launch bevraging van 
determinanten voor drie verschillende technologieën in eenzelfde tijdsperiode, blijven er 
duidelijke verschillen, die we als bijkomend empirisch bewijs beschouwen voor onze 
overtuiging dat de studie van adoptiedeterminanten in de huidige ICT-omgeving alleen nog 
maar op een productspecifiek niveau kan gebeuren. Tussen ICT onderling zijn er te veel 
verschillen om dat nog op een (ICT-)domeinspecifiek te kunnen doen. 
 

Diepgang tot op productspecifiek niveau noodzakelijk?: Domein- vs productspecifieke focus. 

et het verschil in significante determinanten voor verschillende technologieën, toonden 
we de nood aan een productspecifieke focus op een eerste manier aan. In tweede 

instantie wensen we dat ook te doen door ook het verschil met de ‘traditionele 
domeinspecifieke focus’ te illustreren.  
 
Concepten en schalen als DSI en TR (cf. supra) illustreren dat men nog al te veel uitgaat van 
de assumptie dat innovativiteit en determinanten voor een bepaald domein zich ook 
automatisch laten doorvertalen naar het productspecifieke niveau. In de huidige ICT-
omgeving zijn we er echter van overtuigd dat dat niet meer het geval is. Men kan wel perfect 
innovatief zijn voor het domein ICT, maar daarom is men dat nog niet noodzakelijk ook voor 
ieder product binnen dat domein. Aannemende dat de DSI-methode een betrouwbare 
manier is om die innovativiteit op het domeinspecifieke niveau in kaart te brengen, en de 
PSAP-methode dat op het productspecifieke niveau doet; hopen we op een eenvoudige 
manier te kunnen aantonen dat domeinspecifieke innovativiteit (DSI) inderdaad niet 
automatisch hetzelfde is als productspecifieke innovativiteit (PSAP) (hypothese X4). Naast de 
illustratie dat domeinspecifieke innovativiteit zich niet zomaar laat doorvertalen naar 
productspecifieke innovativiteit, hopen we verder ook te kunnen aantonen dat ook andere 
domeinspecifieke adoptiedeterminanten zich niet zomaar laten doorvertalen naar het 
productspecifieke niveau (hypothese X5) en ook minder predictief zijn dan productspecifieke 
determinanten (hypothese X6) wanneer het op de inschatting van het adoptiepotentieel 
voor een specifieke innovatie aankomt.  
 
Hypothese X4: Domeinspecifieke innovativiteit laat zich niet automatisch naar product- 
    specifieke innovativiteit doorvertalen. 
Hypothese X5: Domeinspecifieke adoptiedeterminanten laten zich niet zomaar doorvertalen 
    naar productspecifieke adoptiedeterminanten. 
 
Hypothese X6: Domeinspecifieke adoptiedeterminanten zijn minder predictief voor het  
    adoptiepotentieel van een bepaalde technologie dan hun productspecifieke 
    equivalenten. 
 
Voor de analyse in functie van hypothese X4 maken we de vergelijking tussen de 
domeinspecifieke innovativiteit en segmentatie op basis van de DSI-schaal, en de 
productspecifieke innovativiteit en segmentatie op basis van de PSAP-schaal. Een vergelijking 
die we reeds eerder maakten in het kader van de validering van de PSAP-segmentatie (cf. 
supra); en leerde dat de correlatie tussen beide vormen van innovativiteit wel telkens 
significant, maar verre van perfect is. Tussen beide vormen van innovativiteit blijft dus een 
duidelijk verschil. Aan de hand van een kruising van beide vormen van adoptersegmentaties, 

M 
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hopen we te kunnen aantonen dat domeininnovators en –early adopters inderdaad niet 
altijd innovators en early adopters zijn voor een specifiek product binnen dat domein. En ook 
omgekeerd: dat ook mensen die minder innovatief zijn voor het domein ook zeer innovatief 
kunnen zijn voor één specifiek product in dat domein.  
 
Op de manier waarop beide segmentaties gebeurden (DSI en PSAP) gingen we eerder reeds 
in. Bij de DSI-schaal gebeurde dat op basis van ‘cutoffs’ (6-10, 11-15, 16-20, 21-25 en 26-30); 
bij de PSAP-schaal zorgde de eerder beschreven heuristiek voor de productspecifieke 
opdeling in innovators tot en met laggards. Vooraleer tot de effectieve kruising van deze 
segmentaties over te gaan, checken we het domeinspecifieke karakter van de DSI-schaal 
door de domeinspecifieke adoptersegmenten te beschrijven en vergelijken in termen van het 
aantal technologieën dat ze binnen het ICT-domein in hun bezit hebben. De uiteindelijke 
kruising van PSAP en DSI in functie van hypothese X4 gebeurt op basis van zes cases.  
 
In deze cases (‘DTV 2000/1’, ‘DTV 2003/4’, ‘3G 2001/2’, ‘3G 2002/3’, ‘3G 2003/4’ en 
‘Breedband 2003’94) gebeurde de meting van het bezit van technologieën respectievelijk 
voor 12, 20, 18, 17, 20 en 15 technologieën. Op basis van een optelsom van het aantal 
technologieën dat men in zijn/haar bezit heeft, kan duidelijk worden aangetoond dat 
diegenen die hoger scoren op de DSI-schaal, effectief ook innovatiever zijn binnen dat 
domein. De DSI-innovators en early adopters bezitten telkens duidelijk meer technologieën 
dan de majority-segmenten en de laggards. 
 
  

Innovators 
Early 

adopters 
Early 

Majority 
Late  

Majority Laggards 
p-waarde 
(Anova) 

DTV 2000/1 12 
technologieën95 

8.38 8.24 6.90 6.07 4.66 0.000 

DTV 2003/4 20 
technologieën96 

10.94 9.43 7.71 6.22 5.03 0.000 

3G 2001/2 18 
technologieën97 

12.38 10.94 8.83 7.56 6.22 0.000 

3G 2002/3 17 
technologieën98 

12.50 10.03 9.77 8.45 7.81 0.000 

3G 2003/4 20 
technologieën99 

11.12 9.36 7.75 6.37 5.14 0.000 

Breedband 
2003 

15 
technologieën100 

9.50 7.25 5.96 4.79 4.22 0.000 

 
De DSI-segmentatie meet dus duidelijk de innovativiteit op het algemene niveau van het ICT-
domein, terwijl de PSAP-segmentatie een segmentatie op het productspecifieke niveau is. Om 
aan te tonen dat de eerste vorm van innovativiteit niet automatisch ook een innovativiteit op 
het tweede niveau impliceert, kruisen we beide vormen van segmentaties in innovators tot 
en met laggards met elkaar, voor elk van deze zes cases. De rijen in onderstaande 5x5-
tabellen geven telkens de DSI-segmenten weer; de kolommen de PSAP-segmenten. Indien 
het effectief zo zou zijn dat domeinspecifieke innovativiteit zich perfect laat doorvertalen naar 
innovativiteit op het productspecifieke niveau, zou in deze tabellen een ‘zeer druk bezette 
diagonaal’ mogen verwacht worden. Een blik op de diagonaal leert dat deze samenhang 
echter verre van perfect is, en het voor een groot deel om verschillende mensen gaat. Als we 

                                                      
94 Opgesplitst naar kabel en ADSL, waardoor we geen zes, maar zeven kruistabellen krijgen. 
95 TV, kabel, schotelantenne, videorecorder, internet, spelconsole, DVD, teletekst, PC, CD-Rom, CD-writer, Minidisc 
96 Breedbeeld-TV, TV, kabel, schotelantenne, videorecorder, DVDspeler, GSM, PC, Laptop, CD-writer, Fax, ADSL, 
inbellijn, kabel-internet, digitaal fototoestel, videocamera, spelconsole, PDA, minidisc, MP3speler. 
97 TV, kabel, schotelantenne, videorecorder, internet, spelconsole, laptop, digitale fotocamera, gsm, DVD, teletekst, 
PC, CD-Rom, CD-writer, minidisc, handcomputer, videocamera, WAP. 
98 Tv, kabel, schotelantenne, videorecorder, DVD, Telefoon, GSM, PC, laptop, CD-writer, fax, internet, videocamera, 
digitaal fototoestel, spelconsole, minidisc, PDA. 
99 Breedbeeld-TV, TV, kabel, schotelantenne, videorecorder, DVDspeler, GSM, PC, Laptop, CD-writer, Fax, ADSL, 
inbellijn, kabel-internet, digitaal fototoestel, videocamera, spelconsole, PDA, minidisc, MP3speler. 
100 GSM, desktop PC, draagbare PC, CD-Romspeler, CDR/W, DVD in PC, DVDspeler (stand alone), MP3speler, 
Webcam, Digitaal fototoestel, spelconsole, videorecorder, PDA, schotelantenne, betaaltelevisie. 
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de cases in de volgorde overlopen zoals de tabellen hier gerangschikt staan, zijn er van de 
domeinspecifieke innovators bijvoorbeeld telkens slechts 15.4%, 11.8%, 41.7%, 0%, 4.2%, 
50% en 50% ook innovator voor het desbetreffende product. Wegens de kleine omvang van 
de innovatorsegmenten is dit misschien niet echt betrouwbaar, maar ook voor de andere 
segmenten in de diagonaal zien we eenzelfde trend. Van de domeinspecifieke early adopters 
zijn er bijvoorbeeld respectievelijk 41.5%, 43.2%, 36.6%, 12.1%, 27.1%, 30.0% en 25.0% ook 
early adopter voor het specifieke product waarvoor het onderzoek werd gedaan. Slechts zeer 
zelden bedraagt de proportie respondenten voor wie de domeinspecifieke innovativiteit zich 
naar een analoge productspecifieke innovativiteit doorvertaalt, meer dan 50%. Voor 
ongeveer tweederde van de respondenten wijkt die productspecifieke innovativiteit af van 
de domeinspecifieke innovativiteit. In sommige gevallen is men voor het product minder 
innovatief dan op het domeinspecifieke niveau (van de 24 domein-innovators in de 3G 
2003/4-case zijn bijvoorbeeld 20.8% of 16.7% slechts early en late majority voor 3G). In 
andere gevallen stellen we het omgekeerde vast: van de 346 mensen die in de DTV 2003/4-
case tot de late majority behoren op het domeinspecifieke niveau, zijn er 5 en 51 die 
respectievelijk innovator en early adopter zijn wanneer het op DTV aankomt. Meestal 
bevinden de ‘afwijkingen van de diagonaal’ zich in de naburige segmenten of cellen101, maar 
toch zijn er voldoende (ook verder afgelegen) afwijkingen om hypothese X4 te aanvaarden 
en te stellen dat domeinspecifieke innovativiteit zich niet laat doorvertalen op het 
productspecifieke niveau. Domein-innovators zijn niet altijd innovators voor elk product 
binnen dat domein; en ook minder innovatieve mensen voor het domein kunnen plots zeer 
innovatief zijn voor een specifiek product binnen dat domein. Het gaat dus zeker niet om 
exact dezelfde mensen in de adoptersegmenten op beide niveaus.  

                                                      
101 In de 3G 2002/3-case is slechts 29.8% van de domein-early majority ook early majority voor het specifieke 
product 3G, maar bevindt het merendeel van de afwijkingen zich wel in de naburige cellen/segmenten van early 
adopters (22.0%) en late majority (41.1%). 
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DTV 2000/1 
PSAP-Segmentatie  

INN EA EM LM LAG 
 

INN 2 
15.4% 
4.5% 

4 
30.8% 
2.3% 

5 
38.5% 
2.7% 

1 
7.7% 
0.6% 

1 
7.7% 
2.2% 

13 
100% 
2.1% 

EA 12 
18.5% 
27.3% 

27 
41.5% 
15.4% 

16 
24.6% 
8.6% 

7 
10.8% 
4.1% 

3 
4.6% 
6.7% 

65 
100% 
10.5% 

EM 18 
6.9% 

40.9% 

99 
38.1% 
56.6% 

69 
26.5% 
37.3% 

63 
24.2% 
37.1% 

11 
4.2% 

24.4% 

260 
100% 
42.0% 

LM 12 
5.5% 

27.3% 

37 
16.8% 
21.1% 

79 
35.9% 
42.7% 

74 
33.6% 
43.5% 

18 
8.2% 

40.0% 

220 
100% 
35.5% 

 
 
 
 
 
 
DSI 

LAG 0 
 
 

8 
13.1% 
4.6% 

16 
26.2% 
8.6% 

25 
41.0% 
14.7% 

12 
19.7% 
26.7% 

61 
100.0%

9.9% 
 44 

7.1% 
100% 

175 
28.3% 
100% 

185 
29.9% 
100% 

170 
27.5% 
100% 

45 
7.3% 
100% 

619 
100% 
100% 

 

DTV 2003/4 
PSAP-Segmentatie  

INN EA EM LM LAG 
 

INN 2 
11.8% 
7.1% 

8 
47.1% 
2.7% 

4 
23.5% 
0.9% 

2 
11.8% 
1.0% 

1 
5.9% 
0.6% 

17 
100% 
1.5% 

EA 10 
5.0% 

35.7% 

86 
43.2% 
29.1% 

74 
37.2% 
15.8% 

18 
9.0% 
8.8% 

11 
5.5% 
6.4% 

199 
100% 
17.0% 

EM 10 
1.9% 

35.7% 

148 
27.8% 
50.0% 

214 
40.2% 
45.6% 

98 
18.4% 
48.0% 

62 
11.7% 
36.3% 

532 
100% 
45.5% 

LM 5 
1.4% 

17.9% 

51 
14.7% 
17.2% 

153 
44.2% 
32.6% 

69 
19.9% 
33.8% 

68 
19.7% 
39.8% 

346 
100% 
29.6% 

 
 
 
DSI 

LAG 1 
1.4% 
3.6% 

3 
4.1% 
1.0% 

24 
32.4% 
5.1% 

17 
23.0% 
8.3% 

29 
39.2% 
17.0% 

74 
100% 
6.3% 

 28 
2.4% 
100% 

296 
25.3% 
100% 

469 
40.2% 
100% 

204 
17.5% 
100% 

171 
14.6% 
100% 

1168 
100% 
100% 

 

3G 2001/2 
PSAP-Segmentatie  

INN EA EM LM LAG 
 

INN 5 
41.7% 
17.2% 

4 
33.3% 
2.1% 

1 
8.3% 
0.4% 

1 
8.3% 
0.3% 

1 
8.3% 
0.6% 

12 
100% 
1.2% 

EA 10 
12.2% 
34.5% 

30 
36.6% 
15.8% 

23 
28.0% 
10.2% 

17 
20.7% 
4.8% 

2 
2.4% 
1.3% 

82 
100% 
8.5% 

EM 10 
2.7% 

34.5% 

95 
25.5% 
50.0% 

98 
26.3% 
43.4% 

130 
34.9% 
36.4% 

39 
10.5% 
24.5% 

372 
100% 
38.7% 

LM 4 
1.0% 

13.8% 

52 
13.3% 
27.4% 

87 
22.3% 
38.5% 

170 
43.5% 
47.6% 

78 
19.9% 
49.1% 

391 
100% 
40.7% 

 
 
 
 
 
 
DSI 

LAG 0 9 
8.7% 
4.7% 

17 
16.3% 
7.5% 

39 
37.5% 
10.9% 

39 
37.5% 
24.5% 

104 
100% 
10.8% 

 29 
3.0% 
100% 

190 
19.8% 
100% 

226 
23.5% 
100% 

357 
37.1% 
100% 

159 
16.5% 
100% 

961 
100% 
100% 

 

3G 2002/3 
PSAP-Segmentatie  

INN EA EM LM LAG 
 

INN 0 2 
100% 
2.3% 

0 0 0 2 
100% 
0.3% 

EA 4 
12.1% 
26.7% 

4 
12.1% 
4.5% 

17 
51.5% 
10.1% 

5 
15.2% 
1.4% 

3 
9.1% 
2.1% 

33 
100% 
4.3% 

EM 4 
2.4% 

26.7% 

37 
22.0% 
42.0% 

50 
29.8% 
29.6% 

69 
41.1% 
19.4% 

8 
4.8% 
5.6% 

168 
100% 
21.8% 

LM 6 
1.5% 

40.0% 

38 
9.8% 

43.2% 

78 
20.1% 
46.2% 

201 
51.8% 
56.5% 

65 
16.8% 
45.1% 

388 
100% 
50.3% 

 
 
 
 
 
 
DSI 

LAG 1 
0.6% 
6.7% 

7 
3.9% 
8.0% 

24 
13.3% 
14.2% 

81 
44.8% 
22.8% 

68 
37.6% 
47.2% 

181 
100% 
23.4% 

 15 
1.9% 
100% 

88 
11.4% 
100% 

169 
21.9% 
100% 

356 
46.1% 
100% 

144 
18.7% 
100% 

772 
100% 
100% 

 

3G 2003/4 
PSAP-Segmentatie  

INN EA EM LM LAG 
 

INN 1 
4.2% 

14.3% 

13 
54.2% 
7.6% 

5 
20.8% 
2.5% 

4 
16.7% 
0.7% 

1 
4.2% 
0.4% 

24 
100% 
2.0% 

EA 1 
0.5% 

14.3% 

52 
27.1% 
30.6% 

45 
23.4% 
22.8% 

71 
37.0% 
12.9% 

23 
12.0% 
8.9% 

192 
100% 
16.2% 

EM 5 
0.9% 

71.4% 

81 
15.1% 
47.6% 

106 
19.7% 
53.8% 

250 
46.5% 
45.4% 

96 
17.8% 
37.4% 

538 
100% 
45.5% 

LM 0 20 
5.7% 

11.8% 

38 
10.8% 
19.3% 

191 
54.3% 
34.7% 

103 
29.3% 
40.1% 

352 
100% 
29.8% 

 
 
 
 
 
 
DSI 

LAG 0 4 
5.3% 
2.4% 

3 
3.9% 
1.5% 

35 
46.1% 
6.4% 

34 
44.7% 
13.2% 

76 
100% 
6.4% 

 7 
0.6% 
100% 

170 
14.4% 
100% 

197 
16.7% 
100% 

551 
46.6% 
100% 

257 
21.7% 
100% 

1182 
100% 
100% 

 

Breedband 2003 Kabel 
PSAP-Segmentatie   

INN EA EM LM LAG 
 

INN 1 
50.0% 
5.9% 

0 0 1 
50.0% 
0.4% 

0 2 
100% 
0.3% 

EA 11 
27.5% 
64.7% 

12 
30.0% 
19.7% 

6 
15.0% 
3.7% 

8 
20.0% 
3.2% 

3 
7.5% 
2.4% 

40 
100% 
6.5% 

EM 5 
3.0% 

29.4% 

34 
20.4% 
55.7% 

60 
35.9% 
36.8% 

47 
28.1% 
18.6% 

21 
12.6% 
16.9% 

167 
100% 
27.0% 

LM 0 15 
4.1% 

24.6% 

91 
25.0% 
55.8% 

168 
46.2% 
66.4% 

90 
24.7% 
72.6% 

364 
100% 
58.9% 

 
 
 
 
 
 
DSI 

LAG 0 0 6 
13.3% 
3.7% 

29 
64.4% 
11.5% 

10 
22.2% 
8.1% 

45 
100% 
7.3% 

 17 
2.8% 
100% 

61 
9.9% 
100% 

163 
26.4% 
100% 

253 
40.9% 
100% 

124 
20.1% 
100% 

618 
100% 
100% 
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Innovativiteit wordt in de huidige ICT-omgeving dus beter op het productspecifieke niveau 
geanalyseerd. Maar daarmee hebben we het nog maar enkel over innovativiteit gehad. Hoe 
zit dat dan met het geheel van adoptiedeterminanten? Ook hier gaan we er van uit dat een 
significantie op het domeinspecifieke niveau niet automatisch ook een significantie op het 
productspecifieke niveau betekent. Het kan bijvoorbeeld goed zijn dat de prijs of de 
‘gepercipieerde kost’ in het algemeen wel een grote impact heeft op iemands adoptie van 
ICT-producten, maar dat daar binnen die categorie van ICT een serieus verschil op zit. Zo zou 
het bijvoorbeeld goed mogelijk kunnen zijn dat één specifieke technologie (bv. mobiele 
telefonie, voor een ander kan dat spelconsoles zijn) voor respondent A zo belangrijk is, dat 
een duur gepercipieerde prijs geen ‘drempel’ vormt voor die ene technologie, maar voor alle 
andere ICT wel. Op het vlak van ‘tangibles’ kan het dan bijvoorbeeld zijn dat men die voor 
ICT in het algemeen niet belangrijk vindt, maar wel voor die ene technologie, nl. de gsm of 
televisie. Het lijkt ons daarom logisch dat ook adoptiedeterminanten beter op het 
productspecifieke niveau worden benaderd en dat productspecifieke determinanten 
predictiever zijn dan domeinspecifieke voor het adoptiepotentieel van een specifieke 
technologie. Daarom de volgende twee hypothesen 
 
Hypothese X5: Domeinspecifieke adoptiedeterminanten laten zich niet zomaar doorvertalen 
   naar productspecifieke adoptiedeterminanten. 
Hypothese X6: Domeinspecifieke adoptiedeterminanten zijn minder predictief voor het  
   adoptiepotentieel van een bepaalde technologie dan hun productspecifieke 
  equivalenten. 
 
Eerder regresseerden we reeds de productspecifieke adoptiedeterminanten op het 
productspecifieke adoptiepotentieel. Hypothese X5 gaan we na door ook de 
domeinspecifieke determinanten op dat adoptiepotentieel te regresseren en beide 
regressieresultaten met elkaar te vergelijken. Op basis van de ‘gangbare’ redenering zou men 
verwachten dat de op het productspecifieke niveau geformuleerde determinanten significant 
zijn wanneer ook de op het domeinspecifieke niveau geformuleerde equivalenten dat zijn, en 
omgekeerd. Vanuit onze overtuiging dat domeinspecifieke innovativiteit en determinanten in 
de huidige ICT-omgeving niet zomaar gelden voor ieder product binnen dat domein, 
verwachten wij echter inconsistenties in deze vergelijking van regressies, en meer specifiek 
de gestandaardiseerde Beta-coëfficiënten van deze regressie-analyses.  
 
De uitgebreide en identieke operationalisering van zowel domein- als productspecifieke 
determinanten, maken de ‘3G 2003/4’- en de ‘DTV 2003/4’-studies een geschikte basis voor 

Breedband 2003 ADSL 
PSAP-Segmentatie   

INN EA EM LM LAG 
 

INN 1 
50.0% 
6.3% 

0 0 1 
50.0% 
0.4% 

0 2 
100% 
0.3% 

EA 9 
22.5% 
56.3% 

10 
25.0% 
15.9% 

9 
22.5% 
5.3% 

8 
20.0% 
3.1% 

4 
10.0% 
3.5% 

40 
100% 
6.5% 

EM 6 
3.6% 

37.5% 

36 
21.6% 
57.1% 

64 
38.3% 
37.4% 

39 
23.4% 
15.4% 

22 
13.2% 
19.3% 

167 
100% 
27.0% 

LM 0 17 
4.7% 

27.0% 

96 
26.4% 
56.1% 

172 
47.3% 
67.7% 

79 
21.7% 
69.3% 

364 
100% 
58.9% 

 
 
 
 
 
 
DSI 

LAG 0 0 2 
4.4% 
1.2% 

34 
4.4% 
1.2% 

9 
20.0% 
7.9% 

45 
100% 
7.3% 

 16 
2.6% 
100% 

63 
10.2% 
100% 

171 
27.7% 
100% 

254 
41.1% 
100% 

114 
18.4% 
100% 

618 
100% 
100% 
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deze analyse. Op de operationalisering en factorvorming op productspecifiek niveau gingen 
we eerder reeds in. Op domeinspecifiek niveau omvatte de operationalisering van 
adoptiedeterminanten in beide cases 33 identieke Likertstatements als operationalisering van 
15 determinanten102, bevraagd op dezelfde vijfpuntenschalen als de productspecifieke 
statements. Determinanten als ‘Relatief Voordeel’ en ‘Perceived Enjoyment’ werden op dit 
niveau niet geoperationaliseerd omdat dat nu eenmaal niet logisch is zonder een concrete 
technologie voor ogen te hebben. Slechts voor 3 items werd een factor op basis van 
meerdere items aangemaakt: Innovativiteit, Tangibles en Controle/Self-efficacy. De meeste 
items (8) werden gebruikt ter operationalisering van de innovativiteits-determinant 
(daaronder ook de DSI-items). In de DTV- en 3G-case van 2003/4 had deze factor een 
respectievelijke interne consistentie van .696 en .716. De Controle/Self-efficacy-determinant 
had een respectievelijke betrouwbaarheid van .752 en .743 voor de vier domeinspecifieke 
items in de DTV- en de 3G-case. Voor de 2 items ter operationalisering van de 
domeinspecifieke Tangibles was dat .617 en .609. Ook voor diverse andere determinanten 
zoals Complexiteit, Kost, Betrouwbaarheid, Optimisme, Marketing en Sociale Beïnvloeding 
was het de bedoeling een factor op basis van meerdere items aan te maken (meestal 2 items, 
in het geval van sociale beïnvloeding 3), maar een gebrekkige samenhang of interne 
consistentie tussen de items liet dit niet toe. Voor elk van deze zes determinanten beperkten 
we ons tot het item dat ons de beste operationalisering van de determinant leek, en over de 
twee cases gezien ook de sterkste en meest logische correlatie met adoptiepotentieel kon 
voorleggen. Op die manier werden 7 items103 verder niet meer gebruikt, en werd de 
uiteindelijke analyse van domeinspecifieke determinanten met 26 items gevoerd. 12 van die 
items staan elk voor een aparte determinant, de andere 14 zijn samengevat in de factoren 
innovativiteit, controle/self efficacy en tangibles. 

                                                      
102 In tegenstelling tot de operationalisering van items op het productspecifieke niveau is deze op het 
domeinspecifieke niveau louter op literatuurstudie gebaseerd. Elk van deze operationaliseringen werd reeds in 
eerder onderzoek als operationalisering van de desbetreffende determinant gebruikt. 
103 In onderstaande tabel in rood aangegeven 
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Itemnr Operationalisering Determinant 

1 In het algemeen ben ik bij de eersten in mijn vriendenkring om nieuwe ICT 
te kopen Innovativiteit 

2 Het idee alleen al met de nieuwste ICT-snufjes te werken, bezorgt me een 
ongemakkelijk gevoel Controle/Self-efficacy 

3 Producten van de bekende grote merken zijn doorgaans van betere kwaliteit Marketing 

4 Als ik eerst een handleiding moet doornemen vooraleer ik weet hoe iets 
werkt, dan koop ik het niet 

Complexiteit/Comfort 
Level 

5 In vergelijking met mijn omgeving weet ik veel af van ICT Kennis 
6 In vergelijking met mijn vrienden bezit ik weinig ICT Innovativiteit 

7 Ik zal geen nieuwe ICT-producten kopen als ik ze niet heb kunnen 
uitproberen Trialability 

8 Wat anderen van me denken en verwachten vind ik belangrijk Imago/Prestige 

9 Bij aankoop van nieuwe ICT is het voor mij belangrijk dat ze een leuk design 
hebben Tangibles 

10 Ik koop niet graag nieuwe ICT vooraleer anderen dat gedaan hebben Innovativiteit 

11 Van nieuwe ICT vraag ik me toch steeds af of ze goed en betrouwbaar 
werken Betrouwbaarheid 

12 Technologieën zijn sowieso nooit betrouwbaar Betrouwbaar 

13 Ik heb er geen problemen mee in mijn eentje uit te vissen hoe bepaalde 
dingen werken Controle/Self-efficacy 

14 Over het algemeen ben ik in mijn vriendenkring van de laatsten op de 
hoogte van nieuwe ICT-producten Innovativiteit 

15 Als ik iets nieuws koop, vind ik het belangrijk dat mijn vrienden en kennissen 
ook positief staan ten opzichte van dat product Sociale Beïnvloeding 

16 Ook al ben ik geïnteresseerd in een nieuwe technologie, als het toestel er 
niet mooi uitziet, koop ik het niet Tangibles 

17 Met het internet kan ik perfect overweg Controle/Self-efficacy 

18 Uiterlijke kenmerken zoals kledij, auto, huis, technologie, ... zijn belangrijk 
voor mij, omdat die veel zeggen over een mens, zijn imago en zijn status Observability 

19 Met vrienden en/of kennissen praat ik geregeld over nieuwe technologieën Interpersoonlijke 
communicatie 

20 Ik ben iemand die open staat voor nieuwe zaken en ook steeds nieuwe 
zaken wil proberen Innovativiteit 

21 Ik heb er geen problemen mee aan vrienden te vragen hoe een technologie 
werkt Sociale Beïnvloeding 

22 Als ik kan kiezen tussen verschillende merken of modellen, ga ik meestal voor 
het goedkoopste Kost 

23 Ik vind het vervelend niet te kunnen meepraten als men het over nieuwe 
technologieën heeft Sociale Beïnvloeding 

24 Een gsm is voor mij een makkelijk ding om mee te werken. Ik kan overweg 
met alle functies Controle/Self-efficacy 

25 Mijn aankoopbeslissingen worden wel eens beïnvloed door reclame en 
promoties Marketing 

26 De snelle technologische ontwikkelingen op het vlak van ICT zijn een goede 
zaak Optimisme 

27 Ik speel nogal vlug in op trends Innovativiteit 

28 Bij de aanschaf van ICT is de gebruiksvriendelijkheid voor mij een 
doorslaggevend criterium 

Complexiteit/Comfort 
Level 

29 
Alleen al om niet achterop te raken en mee te kunnen in de maatschappij 
van vandaag, is het noodzakelijk dat men zich nieuwe technologieën 
aanschaft 

Innovativiteit 

30 Nieuwe zaken geven me meestal een gevoel van onzekerheid Optimisme 

31 Op het vlak van ICT word ik wel eens om raad gevraagd door mensen uit 
mijn omgeving Opinion Leadership 

32 Als ik hoor dat er nieuwe ICT beschikbaar zijn, ben ik niet onmiddellijk 
geïnteresseerd om die te kopen Innovativiteit 

33 
Als een bepaalde nieuwe technologie nogal duur lijkt, wacht ik liever een 
poosje met adopteren tot de prijzen wat gezakt zijn. Ook al ben ik zeer 
geïnteresseerd in die technologie 

Kost 

 



Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 

 
Deel 5: Case-studies 

137 

De resultaten van de regressie van deze 15 domeinspecifieke determinanten op het 
productspecifieke adoptiepotentieel zien we in onderstaande tabel samengevat. Naast de 
eerste twee kolommen die het item of de factor en hun nummer duiden, kent deze tabel een 
drietal secties. Naast de Beta-coëfficiënten van de regressie van domeinspecifieke 
determinanten in de tweede ‘sectie’, herhaalt de derde sectie nog eens de Beta-coëfficiënten 
die we voor dezelfde productspecifieke determinanten vonden. Vergelijking van sectie 2 en 3 
laat dan toe een antwoord op hypothese X5 te zoeken. In de eerste sectie van deze tabel 
staan de correlaties van de domeinspecifieke determinanten met het productspecifieke 
adoptiepotentieel weergegeven (ook voor de items die uiteindelijk niet werden 
meegenomen). Het leek ons nuttig ook deze in de tabel weer te geven omdat we de keuze 
tussen de operationaliseringsitems lieten afhangen van de sterkte en logica van hun 
correlatie met het adoptiepotentieel. In vergelijking met de eerder besproken correlaties van 
de productspecifieke determinanten met dit adoptiepotentieel, valt het trouwens ook op dat 
er meer inconsistenties en niet-significante verbanden zijn op dit domeinspecifieke niveau. 
Wat uiteraard ook niet in het voordeel van domeinspecifieke adoptiedeterminanten als 
segmentatiecriterium pleit. 
 

Domeinspecifiek determinantenniveau Productspecifiek 

Correlaties104 met 
adoptiepotentieel 

Gestandaardiseerde 
Beta bij regressie op 

adoptiepotentieel 
Itemnr 

Gestandaardiseerde 
Beta bij regressie op 

adoptiepotentieel Factor Itemnr 
DTV 

2003/4 
3G 

2003/4 
DTV 

2003/4 
3G 

2003/4 
Itemnr DTV 

2003/4 
3G 

2003/4 

Innovativiteit 

1, 6, 10, 
14, 20, 
27, 29, 
32 

-.388*** -.431*** -.207*** -.307*** F -.210*** -.219*** 

Controle/ 
Self-efficacy 

2, 13, 
17, 24 

-.349*** -.324*** -.170*** -.130** 42 .039 -.025 

Tangibles 9, 16 -.156*** -.149*** -.051 (t) -.074** 25 .000 .001 
Kennis 5 -.247*** -.297*** .008 -.020 19 .005 -.001 
Trialability 7 .120*** .093** -.006 -.021 41 -.031 .018 
Imago/Prestige 8 -.129*** -.049 -.077** .008 F .026 .050 
Betrouwbaarheid  12 .160*** .124*** .050 (t) .037 F .004 .014 
Observability 18 -.075 -.035 -.047 (t) .007 12 .064* .067* 
Interpersoonlijke 
communicatie 

19 
-.278*** -.279*** -.074* -.039 16 -.010 -.004 

Kost 22 .100** .068* .067* .037 F .156*** .125*** 
Sociale  
Beïnvloeding 

23 
-.179*** -.213*** -.059* -.122*** F -.066* -.062 

Marketing 25 -.135*** -.106*** -.039 -.033 26 .026 -.004 
Complexiteit 28 .080** -.014 .028 -.032 F .090*** .079** 
Optimisme 30 .237*** .199*** .034 -.018    
Opinion  
Leadership 

31 
-.238*** -.242*** .053 .036 15 .027 -.006 

         
Marketing  3 -.069* -.047      
Complexiteit/ 
Comfort Level 

4 
.107*** .090**      

Betrouwbaarheid 11 .043 .067*      
Sociale Beïnvl. 15 -.083** -.002      
Sociale Beïnvl. 21 -.058* -.040      
Optimisme 26 -.190** -.158***      
Kost 33 .030 .025      

 
Maar in functie van hypothese X5 staat vooral de vergelijking van Beta’s voor de 
domeinspecifieke determinanten en hun productspecifieke equivalenten centraal. Voor een 
determinant als Optimisme was deze vergelijking niet mogelijk omdat deze factor enkel 
domeinspecifiek geformuleerd kon worden (cf. supra Deel 4.B.). De vergelijking van Beta’s op 
de andere 14 determinanten laat ons toe hypothese X5 te aanvaarden. Ook 
domeinspecifieke adoptiedeterminanten laten zich niet automatisch naar het 

                                                      
104 Pearson correlatiecoëfficiënt 
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productspecifieke niveau doorvertalen. Enkel voor ‘innovativiteit’ gebeurt dat op een 
consistente manier: zowel op domeinspecifiek als op productspecifiek niveau blijkt dit in 
beide cases een significante determinant. Twee andere factoren – Controle/Self-efficacy en 
Sociale Beïnvloeding- die zich op domeinspecifiek niveau zowel voor DTV als 3G als 
significante determinant manifesteerden, zijn dat niet meer op productspecifiek niveau. Daar 
is ‘controle/self efficacy’ in geen van beide cases nog significant, en is ‘sociale beïnvloeding’ 
enkel nog in de DTV-case significant. Omgekeerd zijn factoren als Kost en Complexiteit wel 
significant op het productspecifieke niveau in zowel de DTV- als de 3G-case, maar is dat niet 
meer het geval wanneer die determinanten op het domeinspecifieke niveau 
geoperationaliseerd zijn. Verder stellen we ook op het vlak van de determinanten Tangibles, 
Imago/Prestige, Interpersoonlijke communicatie en Observability inconsistenties vast in de 
doorvertaling van domeinspecifiek naar productspecifiek niveau. 
 
Daar waar hypothese X5 nog een aparte evaluatie van determinanten betreft, gaat het met 
hypothese X6 om een evaluatie van die determinanten op een geaggregeerd niveau. Meer 
concreet om een vergelijking van de predictieve kracht van het geheel van domeinspecifieke 
versus het geheel van productspecifieke adoptiedeterminanten. In deze hypothese 
formuleerden we ons vermoeden dat domeinspecifieke determinanten minder predictief zijn 
voor het adoptiepotentieel van een specifieke technologie dan hun productspecifieke 
equivalenten. We onderzoeken dit op een tweetal manieren: enerzijds aan de hand van een 
vergelijking van de proportie verklaarde variantie door domein- en productspecifieke 
determinanten; en anderzijds aan de hand van een vergelijking van een discriminantie-
analyse op basis van beide groepen determinanten. Wat de proportie verklaarde variantie 
(R²) betreft, kunnen we kort zijn. Met een R² van respectievelijk .227 in de 3G-case en .207 in 
de DTV-case, resulteerden de regressie-analyses op het domeinspecifieke niveau in een 
duidelijker lagere proportie verklaarde variantie dan de regressies op het productspecifieke 
niveau (0.554 voor ‘DTV 2003/4’ en 0.484 voor ‘3G 2003/4’). Op basis van deze vergelijking 
van verklaarde varianties (R²) lijken we hypothese X6 alvast te mogen aanvaarden. 
Domeinspecifieke determinanten zijn een stuk minder predictief dan productspecifieke 
determinanten, wat van deze laatste echter nog niet meteen ook goede predictoren maakt. 
Met een R² van om en bij de 50% kan de proportie verklaarde variantie immers nog steeds 
een stuk beter.  
 

 Regressie-analyse Discriminantie-analyse 

 R² 
 

Wilk’s Lambda 
 

Pct Correct 
Classifications 

DTV 2003/4  
Afh: productspecifiek adoptiepotentieel 
Predictoren: domeinspecifieke determinanten 

0.207 0.746 43.81% 

DTV 2003/4  
Afh: productspecifiek adoptiepotentieel 
Predictoren: productspecifieke determinanten 

0.554 0.421 55.74% 

3G 2003/4  
Afh: productspecifiek adoptiepotentieel 
Predictoren: domeinspecifieke determinanten 

0.227 0.753 44.51% 

3G 2003/4  
Afh: productspecifiek adoptiepotentieel 
Predictoren: productspecifieke determinanten 

0.484 0.480 58.64% 

 
Naast de vergelijking van de regressieresultaten van de twee soorten determinanten op het 
productspecifieke adoptiepotentieel, is discriminantie-analyse wellicht nog meer aangewezen 
om de predictieve kracht van domeinspecifieke en productspecifieke determinanten te 
vergelijken. Daarom voerden we in de ‘3G 2003/4’- en de ‘DTV 2003/4’-case ook een 
discriminantie-analyse op basis van de 15 domeinspecifieke determinanten en de 
productspecifieke determinanten. Voor de algemene beoordeling van de predictieve en 
discriminerende kwaliteit reikt deze discriminantie-analyse ons twee parameters aan: het 
‘percentage correct geclassificeerde respondenten’ op basis van het ontwikkelde 
discriminantiemodel en de Wilk’s Lambda. De eerste varieert tussen 0 en 100%; de tweede 
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tussen 0 en 1. Een perfecte classificatie of predictie vinden we terug in 100% correcte 
classificaties en een Wilk’s Lambda van 0. Ook hier leert de vergelijking van deze twee 
parameters op het domein- en productspecifieke niveau ons dat productspecifieke 
determinanten duidelijk predictiever en discriminerender zijn dan domeinspecifieke 
determinanten. Wanneer de domeinspecifieke determinanten de predictoren zijn, zitten we 
met een Wilk’s Lambda van ca. .75 en zo’n 44% correcte classificaties in beide cases. Met 
productspecifieke determinanten als predictoren verbetert die situatie tot een Wilk’s Lambda 
van .42 en 56% correcte classificaties in de DTV-studie, en een Lambda van .48 en 59% 
correcte classificaties in de 3G-case. Op basis van de domeinspecifieke adoptiedeterminanten 
kan dus niet zo goed gediscrimineerd worden tussen adoptersegmenten, dan op basis van 
de productspecifieke adoptiedeterminanten.  
 
Ook deze analyses maken duidelijk dat een productspecifieke benadering van innovativiteit 
en determinanten absoluut de voorkeur verdient ten opzichte van een domeinspecifieke 
benadering. Zowel de R² in de regressie-analyse, als de Wilk’s Lambda en het percentage 
correcte classificaties, bleek telkens een stuk beter voor de productspecifieke determinanten. 
Ook hierbij maken we echter wel meteen de opmerking dat productspecifieke 
determinanten daarom nog niet meteen ook als geschikte criteria voor ‘segmentation 
forecasting’ mogen worden beschouwd. Daarvoor zijn de zopas genoemde parameters (R², 
Lamda, % correct classifications) nog steeds niet goed genoeg.  
 
 

Conclusie 
 
Bij de toelichting van het stuk rond adoptiedeterminanten (deel 4B) viel ons een drietal 
zaken op. (1) In eerste instantie de nood aan een geïntegreerd overzicht, waaraan we met 
de ontwikkeling van een conceptueel determinantenmodel tegemoet trachtten te komen. 
Verder stelden we ook (2) de nood aan een productspecifiekere determinantenscope vast, 
en een (3) toegenomen inconsistentie van de assumpties inzake determinanten. Voor deze 
laatste twee vonden we hier ook bijkomende empirische bevestiging. 
 
De vraag waar we met betrekking tot adoptiedeterminanten vooral een antwoord op 
wensten te krijgen, is de vraag wat deze nog waard zijn als criterium voor ‘segmentation 
forecasting’. Zowel op het gedesaggregeerde itemniveau als het geaggregeerde 
factorniveau gaf een regressie van de productspecifieke adoptiedeterminanten op het 
productspecifieke adoptiepotentieel (PSAP) ons een bevestiging van de ‘dubbele 
inconsistentie’ op determinantenniveau. Lang niet alle ‘theoretisch verwachte’ 
determinanten blijken effectief ook een significante predictiekracht te hebben ten aanzien 
van het adoptiepotentieel voor 3G en DTV, en ook tussen beide technologieën bestaat een 
duidelijke inconsistentie in de significante determinanten. De niet-bevestiging van de impact 
van een aantal determinanten, het te beperkte verklaringsvermogen, alsook het verschil in 
impact tussen technologieën, laten zich vertalen naar een ontoereikende predictiekracht 
van determinanten. 
 
In de globale evaluatie van determinanten als criteria voor ‘segmentation forecasting’ maakt 
dit predictieve of forecasting-vermogen echter nog maar één aspect uit. Een tweede aspect 
is het segmenterende of discriminerende vermogen van deze determinanten. 
Niettegenstaande variantie- en discriminantie-analyse op het eerste zicht lijken aan te geven 
dat zij voldoende toelaten een onderscheid tussen adoptersegmenten te maken, doet 
diepgaander analyse via post hoc-toetsen en een aparte analyse van het 
discriminantievermogen op determinantniveau, ons toch opnieuw tot het tegendeel 
besluiten. Ook het discriminantievermogen van deze determinanten is ontoereikend. 
 
Deze eerste analyse van predictief en discriminerend vermogen van adoptiedeterminanten 
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gebeurde enkel op het productspecifieke niveau, omdat we er van overtuigd zijn dat enkel 
een productspecifieke benadering van innovativiteit en determinanten nog op zijn plaats is 
in de huidige ICT-omgeving (cf. supra, cf. vaststelling 2). Maar is dat wel terecht? Op basis 
van de gevoerde case-studies gingen we daarom ook na of de diepgang tot op het 
productspecifieke niveau effectief noodzakelijk is. Is het met andere woorden effectief zo dat 
domeinspecifieke innovativiteit niet meer naar het productspecifieke niveau kan worden 
doorvertaald? 
 
Eerdere regressie-analyse op adoptiepotentieel gaf op 42 determinanten-items reeds 11 
verschillen aan in significante predictoren voor DTV en 3G. Ook een uitbreiding van deze 
analyse naar een derde technologie (eHUB) bevestigde de inconsistentie in significante 
determinanten voor verschillende technologieën, en daarmee ook de nood aan een 
productspecifiekere scope. In drie prior-to-launch studies, waarin de determinanten op een 
analoge manier bevraagd werden voor drie verschillende technologieën, zijn er teveel 
onderlinge verschillen om een domeinspecifieke determinantenbenadering te blijven 
verrechtvaardigen. Een productspecifieke scope is inderdaad noodzakelijk. 
 
Een productspecifieke focus is dus een must, maar dat maakt van de productspecifieke 
determinanten nog geen betrouwbare basis voor ‘segmentation forecasting’. Daar waar we 
op basis van de ruime determinantenbatterijen van 42 items in de DTV- en 3G-case nog een 
R² van om en bij de 50% vonden, is dat op basis van kleinere itembatterijen (14 items in de 
eHUB-case) nog amper 15%. Enigzins betrouwbare voorspellingen op basis van 
adoptiedeterminanten zijn volgens ons daarom enkel nog mogelijk op basis van ruime en zo 
volledig mogelijke sets van determinantenoperationaliseringen. Maar in de praktijk brengen 
deze dan weer het probleem met zich mee dat zij zelden mogelijk zijn omwille van de 
beperkingen in tijd, geld en ruimte. 
 
Naast het verschil in significante determinanten voor verschillende technologieën, toonden 
we de nood aan een productspecifiekere focus ook aan door op het verschil met de 
traditionele domeinspecifieke focus in te gaan. De kruising van productspecifieke (PSAP) en 
domeinspecifieke (DSI) adoptersegmentaties105 (in 6 cases), maakte bijvoorbeeld duidelijk 
dat domeinspecifieke innovativiteit niet automatisch naar het productspecifieke niveau valt 
door te vertalen.  
 
Dat is niet alleen voor innovativiteit het geval, maar geldt evenzeer voor de andere 
determinanten. Een vergelijking van de significante beta-coëfficiënten van zowel 
domeinspecifiek als productspecifiek geoperationaliseerde determinanten in een regressie 
op productspecifiek adoptiepotentieel (PSAP) toonde bijvoorbeeld een duidelijke 
discrepantie tussen beide determinantenniveaus aan. Ook de vergelijking van het predictief 
(R²) en discriminerend vermogen (Lambda, % correct classifications) van deze domein- en 
productspecifieke determinanten op een geaggregeerd niveau, spreekt duidelijk in het 
voordeel van de laatste categorie. 
 
Alleen een productspecifieke benadering is nog op zijn plaats bij het bestuderen van 
innovativiteit en determinanten. Toch blijft ook dit productspecifieke niveau van 
adoptiedeterminanten zich nog door teveel inconsistenties en onvoldoende predictie- en 
discriminantievermogen kenmerken, om als een betrouwbaar criterium voor ‘segmentation 
forecasting’ te kunnen worden beschouwd.  

                                                      
105 Dezelfde respondenten werden dus 2x gesegmenteerd. 
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5.4.3.2.  Validering determinanten- en adoptiemodellen 

ls uitgangspunt voor het hoofdstuk rond adoptiedeterminanten (deel 4), lieten we ons 
licht op de ‘fundamenten’ van de determinantenliteratuur en een aantal daaruit 

voortvloeiende conceptuele determinantenmodellen schijnen. De veelheid aan 
uiteenlopende modellen en hun hoge ‘fragmentarische karakter’, deden ons de nood aan 
een geïntegreerd determinantenmodel vaststellen. Verder stelden we voor deze 
determinanten (deel 4 en 5) ook een duidelijke inconsistente bevestiging van 
determinantenassumpties vast op het bivariate niveau; en multivariaat wezen regressie- en 
discriminantie-analyse op een ontoereikend predictie- en discriminantievermogen. 
Bevindingen die ons doen vermoeden dat ook de bestaande conceptuele 
determinantenmodellen ontoereikend (geworden) zijn om het adoptiepotentieel in de 
huidige ICT-omgeving te verklaren. 
 
Hypothese X7: Theoretische (bestaande) conceptuele determinantenmodellen zijn  
  ontoereikend voor het verklaren van het ‘productspecifieke adoptiepotentieel’. 
 
In eerste instantie gaan we dit na door twee van de aangehaalde modellen tegen het licht 
van de verzamelde data in de ‘3G 2003/4’- en de ‘DTV 2003/4'-cases te houden. Parallel met 
het onderscheid dat we tussen de ‘fundamenten’ van het diffusionisme en de sociale 
psychologie maakten, kozen we voor elke strekking een representatief model106: de modellen 
van Choi et al. (2003) en van Holak en Lehmann (1990). Het eerste model baseert zich vooral 
op de sociale psychologie, het tweede op het diffusionisme.  
 
Met het model van Choi et al. (2003) gaat het meer concreet om een decompositiemodel van 
de TPB met de adoptie-intentie voor DTV als afhankelijke variabele. De drie latente TPB-
constructen ‘Attitude’, ‘Subjectieve Norm’ en ‘Perceived Behavioral Control’ werden er in 
respectievelijk 5, 2 en 3 items geoperationaliseerd. Op basis van een Koreaanse steekproef (n: 
2291) werd dit model duidelijk bevestigd met goodness-of-fit parameters boven de .90 en 
path-coëfficiënten die allen significant (p<0.01) zijn. Zowel het onderwerp als het doel van 
deze studie lenen zich perfect voor een vergelijking met de door ons verzamelde data. Wat 
het doel betreft, hadden ook Choi et al. (2003: 163) immers het doel met een beter inzicht in 
DTV-adoptiedeterminanten tot het opzetten van betere marketing- en 
communicatiestrategieën te komen. Met het onderwerp van de studie (interactieve digitale 
televisie) zit het onderzoek op eenzelfde golflengte als één van de twee technologieën waar 
wij onderzoek naar voerden. 

 

                                                      
106 In beide gevallen kozen we voor één van de meer uitgebreide modellen. 

A 
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Figuur: Technology adoption model for information appliance (Choi et.al., 2003: 167)107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
107 Alle dubbele of driedubbel omlijnde rechthoeken slaan op ‘latente variabelen’. In Lisrel-symboliek staat dit 
gelijk aan de ovalen. 
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Het model van Holak en Lehmann (1990) daarentegen, is iets minder recent dan dat van 
Choi et al. (2003), en representeert de grote verzameling van modellen en onderzoeken die 
zich meer op het diffusionisme baseerden voor determinantenonderzoek. 
 
Figuur: Path Model of new product evaluation (Holak, Lehmann ,1990: 62) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook in deze studie is de adoptie-intentie de afhankelijke variabele108, en zijn de 
determinanten vooral diegene zoals die door Rogers werden geformuleerd. Naast de vijf 
determinanten ‘relative advantage’, ‘communicability’, ‘complexity’, ‘divisibility’ en 
‘compatibility’ wordt in dit model enkel nog ‘perceived risk’ als zesde determinant 
meegenomen. Interessant aan dit ‘diffusionistisch’ determinantenmodel is dat er ook duidelijk 
onderlinge relaties tussen de determinanten worden gespecifieerd. Ook hier gaan we na in 
welke mate we in de 3G- en DTV-cases van 2003/4 bevestiging kunnen vinden voor dit 
model.  
 
Naast de inconsistentie of het fragmentaire karakter van determinantenmodellen in termen 
van het aantal determinanten en de aard van determinanten die in de modellen worden 
opgenomen, wezen we eerder ook reeds op de inconsistentie in operationalisering van 
determinanten. Eenzelfde determinant wordt in de ene studie soms op een totaal 
verschillende manier geoperationaliseerd dan in een andere studie. Ook de door ons 
gehanteerde operationalisering verschilt dan ook van de gebruikte operationaliseringen in 
de verschillende studies. Toch zijn we op basis van de operationaliseringen in de ‘3G 2003/4’- 
en ‘DTV 2003/4’-cases in staat de originele operationaliseringen in deze modellen voldoende 
te benaderen. In de studie van Choi et al. (2003: 173-174) werden de 10 determinanten en 
3 onderliggende constructen bijvoorbeeld in 32 Likertstatements geoperationaliseerd (cf. 
tabel). Voor een aantal factoren gebruikten we een identieke operationalisering als Choi et 
al.: het item ‘Ik zal de sterktes en zwaktes van X zeker aan anderen meedelen’ als 
operationalisering van de ‘Result Demonstrability’-determinant is bijvoorbeeld een letterlijke 

                                                      
108 In dit onderzoek van Holak en Lehmann (1990 : 65) betrof het geen onderzoek naar de adoptie-intentie ten 
aanzien van één specifieke technologie, maar van 19 technologieën. Het grootste deel daarvan waren ICT. De 19: 
3D Camera, Disc Camera, Sun Camera, Electronic Camera, Slide Copier, Wide Projection TV, Video Component TV, Pocket-Size 
TV, Portable Stereo cassette player, Video Disc Player, VCR, Electronic Music Entertainment, Touch Control Dish Washer, Sentinel 
Refridgerator, Cardread microwave oven, Electronic Triple Timer, Electronic typewriter, Cordless telephone, Portable Personal 
Computer. 
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vertaling van één van de items die Choi et al. voor deze determinant gebruikten. Voor andere 
factoren hadden we geen identieke items; maar liet de gebruikte set ons toch toe om voor 
elk van de constructen in het model van Choi et al. een analoge operationalisering te kiezen. 
In totaal gebruikten we hiervoor 16 items. Niettegenstaande we voor bepaalde 
determinanten reeds op een betrouwbare manier tot samengestelde schalen konden 
concluderen (cf. supra), hielden we ons daar bij de keuze van deze 16 items niet aan vast. We 
streefden naar een zo groot mogelijke analogie met de operationalisering van Choi et al. 
Eerder kwamen we bijvoorbeeld reeds tot een betrouwbare factor ‘relatief voordeel’ (of 
‘perceived usefulness’) op basis van vijf items. Aangezien Choi et al. deze Perceived usefulness 
louter in termen van een verbetering ten opzichte van de huidige situatie 
operationaliseerden, beroepen we ons hier op slechts 2 van die vijf items, nl. de 
productspecifieke items 23 en 36 die de ‘usefulness’ of het ‘relatieve voordeel’ vertaalden in 
de mate waarin ze de zaken aangenamer en makkelijker lijken te maken. De interne 
consistentie (alpha) van deze twee items bedroeg in de 3G- en DTV-case respectievelijk 0.824 
en 0.836. De Trialability-determinant werd door Choi et al. vooral in zijn ‘fysische 
subdimensie’ beschouwd, wat sterk overeen komt met ‘ons’ item 41. Het item  dat we als 
operationalisering van Result Demonstrability gebruiken (item 24), is een letterlijke vertaling 
van het eerste item dat door Choi et al. werd gebruikt; net zoals de twee items die we voor 
Imago gebruikten op deze studie van Choi et al. geïnspireerd zijn. De interne consistentie van 
die twee items was respectievelijk 0.661 en 0.707 in de 3G- en DTV-studie. Ook voor 
Enjoyment hanteerden we twee items (4 en 13) die als een vertaling van de items uit de 
studie van Choi et al. kunnen worden beschouwd. Tegenover ‘I will certainly enjoy IDTV’ 
staat ‘DTV (of 3G) lijkt me gewoon leuk’; en tegenover ‘IDTV will give me a good feeling’ 
hebben we ‘Het gebruik van DTV (of 3G) geeft waarschijnlijk wel een goed gevoel’. De 
interne consistentie van deze twee items bedroeg 0.699 en 0.675 in de DTV- en 3G-case. 
Eerder operationaliseerden we deze enjoyment-determinant echter in 3 items. Naast de items 
3 en 13 hadden we ook het item 14 ‘Het lijkt we wel iets om DTV (of 3G) te hebben’. Een 
item dat misschien wel geen vertaling van de door Choi et al. gebruikte Attitude-items is, 
maar naar onze mening daarom zeker geen minder goede operationalisering van de 
Attitude ten aanzien de innovatie is.  
 
Een ander onderliggend construct is dat van de Subjectieve Norm. Door Choi et al. werd dit 
geoperationaliseerd als de mate waarin de omgeving van de respondent denkt en verwacht 
dat de respondent DTV zal gebruiken. De ‘normatieve’ determinanten leunen daar zeer dicht 
bij aan, nl. de verwachting van respectievelijk familie en vrienden dat de respondent DTV zal 
adopteren en gebruiken. In ‘onze’ operationalisering werd geen onderscheid tussen familie 
en vrienden gemaakt en houden we het op één item (item 10): ‘Mijn directe omgeving zal 
waarschijnlijk van mij verwachten dat ik bij de eersten zal zijn om DTV (3G) aan te schaffen’. 
Niettegenstaande we wel een betrouwbare multi-item-schaal voor ‘sociale beïnvloeding’ 
hebben (cf. supra), gebruiken we enkel dit ene item als operationalisering van de subjectieve 
norm en zijn determinanten omdat deze in de studie van Choi et al. nogal ‘eng’ gedefinieerd 
werd als de verwachtingen van familie en vrienden. Ook voor Perceived Behavioral Control 
en diens determinanten tenslotte, was de operationalisering niet identiek, maar konden we 
toch op voldoende analoge items een beroep doen. De twee items die we voor Perceived 
Behavioral Control en Cost gebruikten, hadden in de 3G-case een respectievelijk interne 
consistentie van 0.697 en 0.645; tegenover 0.684 en 0.646 in de DTV-case. ‘Ease of Use’ 
werd door Choi et al. op basis van drie items gemeten die duidelijk op het gepercipieerde 
gebruiksgemak gericht waren. Het item ‘DTV (3G) lijkt mij een gebruiksvriendelijke 
technologie’ leek ons daarom een goed equivalent. Voor het equivalent van de factor ‘Rapid 
Change in technology and fear of obsolescence’ deden we een beroep op de 
domeinspecfieke determinantenoperationalisering. Meer concreet op item 26 van die 
batterij: ‘De snelle ontwikkelingen op het vlak van ICT zijn een goede zaak’. 
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Determinant Choi et al. (2003: 173) DTV/ 3G 2003/4 

Perceived 
Usefulness 

-Using IDTV will improve my job 
performance 
-IDTV will be useful to my life in general 
-Using IDTV will enhance my effectiveness 
on the job 

-X zou voor mij alvast een aantal zaken 
makkelijker maken 
-X zou voor mij alvast een aantal zaken 
aangenamer maken 

Trialability 

-I will be able to experience IDTV in advance 
through other media 
-I will be able to test IDTV sufficiently before 
deciding to purchase it 
-When I try out IDTV, I will be able to use it 
enough to know what I can do with it 

-Ik wil en kan X toch zelf eerst ergens 
uitproberen vooraleer ik ‘t aanschaf 
 

Result 
Demonstrability 

-I will communicate with others about the 
strengths and weaknesses of IDTV 
-After using IDTV, I will talk to others about 
the effect 

-Ik zal de sterktes en zwaktes van X zeker 
aan anderen meedelen 

Image 

-Using IDTV will enhance my social status 
-Using IDTV will give me more privileges 
than others using ordinary TV 
-I think that using IDTV is a symbol of high 
class society 

-De aanschaf van X zou een positief effect 
hebben op mijn imago en sociale status 
 
-Het hebben van X straalt toch wel een 
zekere klasse uit 

Enjoyment 
-I will certainly enjoy IDTV 
-IDTV will relax my mind 
-IDTV will give me a good feeling 

-X lijkt me gewoon leuk 
-Het gebruik van X geeft waarschijnlijk wel 
een goed gevoel 

Attitude 
-Using IDTV is good 
-I like to use IDTV 
-Using IDTV is interesting 

-Het lijkt me wel iets X te hebben  
 

Subjective Norm 

-People who are important to me will think 
that I should use IDTV 
-People who affect me expect me to use 
IDTV 

Normative Belief 
from (a) family and 
(b) friends 

-My family will think that we should use 
IDTV 
-My friends will think that I should use IDTV 

 
-Mijn directe omgeving zal waarschijnlijk 
van mij verwachten dat ik bij de eersten zal 
zijn om X aan te schaffen 
 

Perceived 
Behavioral Control 

-I can use IDTV without any help 
-With IDTV, I can easily find my favourite TV 
programs and services 
-I will use IDTV perfectly 
-I can control most functions of IDTV 

-Ik vrees dat X nogal ingewikkeld zal zijn om 
mee te werken 
-Ik denk niet dat ik mij makkelijk zou voelen 
indien ik in de toekomst X zou gebruiken 
 

Rapid Change in 
technology and 
fear of 
obsolescence 

-When I buy a set-top-box for IDTV, it will 
soon be an obsolescent model 
-A new model of IDTV will appear soon 
after I buy one now 

-De snelle technologische ontwikkelingen 
op het vlak van ICT zijn een goede zaak 

Cost 

-I will delay purchasing a set-top-box until 
the price becomes lower 
-People will not want to purchase set-top-
box for IDTV because the price is too high 

-X lijkt mij een dure aangelegenheid 
-X zal voor veel mensen waarschijnlijk te 
veel geld kosten 
 

Ease of Use 
-Learning to use IDTV will be easy for me 
-I will be skillful in using IDTV 
-I will find using IDTV easy for me 

-X lijkt mij een gebruiksvriendelijke 
technologie 

 
Aangezien we op het niveau van de normatieve invloed geen onderscheid maakten tussen 
de invloed van vrienden en familie, en deze normatieve invloeden ook niet van de 
subjectieve norm onderscheidden; wijkt het ‘te testen model’ ook lichtelijk af van het 
hierboven beschreven model. De twee manifeste normatieve variabelen en de ene latente 
variabele in bovenstaand model, worden in onderstaand model immers door één manifeste 
variabele vervangen. Op basis van de data in de 3G 2003/4- en DTV 2003/4-case wordt het 
determinantenmodel van Choi et al. (2003) aan de hand van het volgende structurele 
meetmodel getest, met het productspecifieke adoptiepotentieel (PSAP) als afhankelijke 
variabele.  
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Zowel in de DTV-case als in de 3G-case is de Chi² significant (p: 0.000) (in de ‘DTV 2003/4’-
case bedraagt Chi² 517.3; in de ‘3G 2003/4’-case 481.4; in beide gevallen 50 
vrijheidsgraden), maar gezien het grote aantal cases kunnen we daar niet al te veel belang 
aan hechten (Pedhazur, 1982). We baseren ons daarom beter op de goodness-of-fit maten 
(cf tabel). In beide cases liggen de Delta- en Rho-waarden telkens onder de vereiste 0.90-
grens waardoor we zowel voor de DTV- als de 3G-case kunnen concluderen dat het model 
onvoldoende bij de data past.  
 

 Delta1 Rho1 Delta2 Rho2 
DTV 2003/4 0.873 0.802 0.884 0.817 
3G 2003/4 0.880 0.813 0.891 0.830 

 
Ook in vergelijking met de waarden (boven 0.90) die Choi et al. (2003: 177) vonden voor 
DTV in Korea; past dit model minder goed bij de data voor DTV en 3G in Vlaanderen. Met 
‘goodness-of-fit’-waarden tussen 0.80 en 0.90 kunnen we dit model echter ook moeilijk als 
slecht bestempelen. Dit sociaalpsychologische DTPB-model past met andere woorden wel 
behoorlijk goed, maar nog steeds onvoldoende bij de data. Ook de analyse van de path-
coëfficiënten en hun significantie geeft aan dat dit zeker niet als een slecht model kan 
worden bestempeld. Zowel de gestandaardiseerde regressiegewichten als de covarianties 
blijken in beide cases immers significant (CR > ⏐2⏐) te zijn.  
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 DTV 2003/4 3G 2003/4 
 Estimate Std Error Critical 

Ratio 
Std. 

Estimate 
Estimate Std Error Critical 

Ratio 
Std. 

Estimate 
Attit ← Attit Belief 1.222 .045 27.187 .834 1.290 .046 28.047 .853 
PBC ← CtrlBelief -2.024 .269 -7.523 -.577 -1.905 .266 7.151 -.552 
PU ← Attit Belief 1.000   .739 1.000   .739 
Trial ← Attit Belief .149 .041 3.669 .113 .186 .039 4.764 .146 
ResD ← Attit Belief .693 .045 15.281 .468 .757 .045 16.736 .507 
Ima ← Attit Belief .590 .035 16.924 .517 .650 .035 18.681 .565 
Enj ← Attit Belief .984 .037 26.905 .823 1.011 .037 26.980 .813 
Rcha ← Ctrl Belief 1.000   .267 1.000   .271 
Cost ← Ctrl Belief -.968 .150 -.6441 -.339 -.979 .154 6.352 -.360 
EoUse← Ctrl Belief 2.578 .335 7.701 .745 1.914 .268 7.147 .550 
PSAP ← Attit -.393 .025 -15.740 -.417 -.273 .024 11.498 -.316 
PSAP ← SubNorm -.197 .028 -7.027 -.180 -.227 .029 7.935 -.213 
PSAP ← PBC .193 .029 6.574 .166 .229 .028 8.152 .211 
         
Ctrl Belf↔Attit Belf  .134 .019 7.191 .695 .138 .020 7.046 .711 
SNorm↔Attit Belf  .318 .026 12.437 .442 .338 .025 13.637 .495 
SNorm↔Ctrl Belf  .093 .014 6.412 .380 .112 .017 6.601 .471 

 
Net zoals bij de bevindingen van Choi et al. op basis van de Koreaanse data, zijn de path-
coëfficiënten ook hier (zowel voor DTV als voor 3G) significant, waarmee dit model toch 
beter bij de data past dan verwacht. De analogie tussen de path-coëfficiënten voor 3G en 
DTV laat bovendien ook niet toe om tot een bevestiging van de inconsistentie tussen 
technologieën te besluiten. Maar om als een goed model (dat goed bij de data past) te 
kunnen worden beschouwd, is de 0.90-grens nog steeds de algemeen erkende 
aanvaardingsgrens; en dat is hier geen enkele keer het geval. Als we daar ook nog eens de 
R² van de afhankelijke variabele in dit model bij in rekening brengen, besluiten we toch tot 
een aanvaarding van de hypothese: het model het Choi et al. is ontoereikend voor het 
verklaren van het productspecifieke adoptiepotentieel voor zowel DTV als 3G. In de DTV-case 
bedraagt die R² immers slechts 0.348; in de 3G-case is dat nog minder. Daar wordt nog 
slechts 31.4% van de variantie in de PSAP-variabele verklaard door de variabelen in het 

model. Zeker met het oog op de evaluatie 
in functie van ‘segmentation forecasting’ is 
dit onaanvaardbaar.  
 
Om ons er met zekerheid van te 
vergewissen dat het, ondanks de 
behoorlijke fit, wel degelijk zo is dat dit 
model nog ‘onvoldoende verklaart’ en de 
determinanten in dit model onvoldoende 
in staat zijn om de adoptie-intentie of het 
adoptiepotentieel op een betrouwbare 
manier te voorspellen, stelden we een 
meetmodel op waarbij we de 
determinanten in dit model rechtstreeks op 
het adoptiepotentieel (PSAP) plotten, 
zonder daarbij een tussenliggende 
structuur van onderliggende en latente 
variabelen te veronderstellen. We deden 
dit op een tweetal manieren. (a) In eerste 
instantie gebruikten we voor de 
determinanten ‘Perceived usefulness’, 
‘Result Demonstrability’, ‘Trialability’, 
‘Image’, ‘Enjoyment’, ‘Subjectieve Norm’, 

PSAP

Perceived
Usefulness

Result
Demonstrability

Trialability

Image

Enjoyment

Subjective Norm

Rapid Change

Cost

Ease of Use

0;

e1
1



Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 

 
Deel 5: Case-studies 

148 

‘Rapid Change’, ‘Cost’ en ‘Ease of Use’ dezelfde operationalisering zoals we die hierboven 
beschreven in een poging de operationalisering van Choi et al. zo goed als mogelijk te 
benaderen. (b) In tweede instantie gebruikten we voor deze determinanten de 
operationalisering zoals wij die zelf voorzagen. Voor ‘perceived usefullness’ gebruikten we 
dan bijvoorbeeld de volledige factor op basis van vijf items in plaats van de twee items 23 en 
36; en voor ‘subjectieve norm’ de volledige factor ‘sociale beïnvloeding’ (5 items) in plaats 
van het ene item 14. In onderstaande tabel geven we voor beide analyses in de eerste lijn de 
R² op de afhankelijke PSAP-variabele weer, en bevatten de kolommen de gestandaardiseerde 
regressiegewichten of path-coëfficiënten voor elke determinant. De groen gekleurde cellen 
geven de gewichten weer die significant zijn op het 0.01-niveau; geel op het 0.05-niveau en 
de rood gekleurde cellen diegenen die niet significant zijn.  
 
 A B 
 Operat. DTV 

2003/4 3G 2003/4 Operat. DTV 
2003/4 3G 2003/4 

R²   .344 0.401  0.467 0.409 

Perceived 
Usefulness 

2 items (23, 
36) 

.655 .650 5 items (11, 
17, 23, 27, 
36) 

-.193 -.313 

Result 
Demonstrability 

1 item (24) -.219 -.265 1 item (24) -.078 -.041 

Trialability 1 item (41) -.057 -.046 1 item (41) -.008 .042 

Image 2 items (33, 
38) 

-.077 -.073 2 items (33, 
38) 

.046 .066 

Enjoyment 2 items (4, 
13) 

-.426 -.328 3 items (4, 
13, 14) 

-.201 -.058 

Subjective 
Norm 

1 items (14) -.177 -.191 5 items: 
Factor 
Sociale 
Beïnvloeding 
(2, 9, 10, 34, 
37) 

-.117 -.120 

Rapid Change 1 item (26 
domeinspec.) 

-.080 -.090 1 item (26 
domeinspec.) 

-.023 -.010 

Cost 2 items (1, 5) .180 .190 3 items (1, 5, 
22) 

.224 .205 

Ease of Use 

1 item (20) -.173 -.092 4 items: 
Factor 
Complexiteit 
(8, 18, 20, 
29) 

.116 .119 

 
Zowel op het vlak van proportie verklaarde variantie, als op het vlak van de significantie van 
de regressiegewichten of path-coëfficiënten geeft dit toch een verschillend resultaat als in de 
voorgaande analyse. Een rechtstreekse plot (A) van de determinanten in dezelfde 
operationalisering als hierboven geeft weinig verschillen met de test van originele model. 
Alle path-coëfficiënten zijn significant, maar de R² blijft zwak. Enkel voor 3G zien stellen we 
een lichte toename van de proportie verklaarde variantie (R²) vast van 0.314 naar 0.401.  
 
Wanneer we ons op ‘onze operationalisering’ (B) baseren is voor zowel DTV als 3G een 
duidelijke toename in R² waar te nemen, en stellen we ook meer verschillen vast in de 
significantie van regressiegewichten. Niet alle determinanten zijn nog significant en we 
stellen ook een inconsistentie tussen de technologieën vast. Niettegenstaande de R² in deze 
analyses wel een verbetering van de proportie verklaarde variantie impliceert, blijft deze R² 
echter veel te laag om de determinanten in dit model als betrouwbare criteria voor 
segmentation forecasting te kunnen beschouwen. In het beste geval bekomen we een R² 
van 0.467 en 0.409, maar dat blijft onvoldoende. 
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Hoe zit dat dan met het diffusionistische model? Voor het tweede te testen model, dat van 
Holak en Lehmann (1990), werden ‘slechts’ zes determinanten in rekening gebracht: de 
klassieke vijf diffusionistische determinanten Relative Advantage, Communicability, 
Complexity, Compatibility en Divisibility; aangevuld met een zesde item Perceived Risk. Een 
exacte operationalisering van determinanten werd in het artikel van Holak en Lehmann niet 
meegegeven, maar men stelde wel duidelijk dat men zich daarvoor op het werk van Rogers 
en Bauer heeft gebaseerd. Dit laatste liet ons toe het model van Holak en Lehmann op basis 
van de volgende operationalisering te testen: 
 
Purchase Intention PSAP 

Relative Advantage Samengestelde variabele (Alpha van 0.829 en 0.819 in 3G- en DTV-
case) van 5 items (11, 17, 23, 27, 36) 

Communicability Item 24: Ik zal de sterktes en zwaktes van X zeker aan anderen 
meedelen 

Complexity Samengestelde variabele (Alpha van 0.676 en 0.751 in 3G en DTV-case) 
van 4 items (8, 18, 20, 29) 

Compatibility Item 7: X past binnen mijn manier van leven 

Divisibility Item 41: Ik wil en kan X toch eerst zelf ergens uitproberen vooraleer ik 
het aanschaf 

Perceived Risk Item 1 (Kost): X lijkt mij een dure aangelegenheid 
 
Het werk van Rogers en Bauer en ook het artikel van Holak en Lehmann maken bijvoorbeeld 
duidelijk dat Compatibility vooral in zijn lifestyle-betekenis wordt gezien, en de Divisibility 
(Trialability)-determinant in zijn fysische betekenis. Daarom houden we het respectievelijk op 
de items 7 en 41 als operationalisering van deze items. Aangezien Holak en Lehmann zich 
duidelijk op het ‘communicability’-aspect focusten (en niet op observability of visibility) 
volstond voor deze determinant ook het item 24 uit onze productspecifieke itembatterij. 
Omdat ‘relatief voordeel’ of ‘perceived usefulness’ iets ruimer wordt gezien als in het 
onderzoek van Choi et al. gebruiken we de eerder beschreven samengestelde variabele als 
operationalisering voor deze determinant. Ook voor Complexity gebruiken we in 
tegenstelling tot bovenstaande analyse de eerder beschreven samengestelde variabele, 
omdat deze determinant hier als meer dan alleen maar het gepercipieerde gebruiksgemak 
wordt omschreven. Aangezien het verdere gepercipieerde risico vooral als het ‘waar voor 
mijn geld’-risico wordt ingevuld, nemen we item 1 als operationalisering van het 
gepercipieerde (financiële) risico.  
 
Het testen van dit model leverde voor de ‘3G 2003/4’- en de ‘DTV 2003/4’-cases de volgende 
‘goodness-of-fit’-maten op.  
 

 Delta1 Rho1 Delta2 Rho2 
DTV 2003/4 0.824 0.176 0.826 0.179 
3G 2003/4 0.821 0.164 0.823 0.166 

 
Ook voor dit model halen we nooit de vereiste 0.90-grens, waardoor we ook voor het meer 
‘diffusionistische’ determinantenmodel van Holak en Lehmann concluderen dat het 
onvoldoende bij de data past. De ‘path-coëfficiënten’ geven we voor beide cases op het 
model weer. De groen ingekleurde coëfficiënten zijn daarbij significant op het 0.01-niveau, 
de geel ingekleurde op het 0.05-niveau; en de rood ingekleurde zijn niet significant. 
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Figuur: Path Model voor DTV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het gros van de veronderstelde verbanden tussen determinanten in dit model, levert de 
toets van Holak en Lehmann’s model dus een bevestiging in de DTV 2003/4-case. Enkel de 
veronderstelde negatieve impact van communicability op perceived risk werd niet bevestigd. 
De relaties tussen complexity en divisibility enerzijds en tussen relative advantage en 
perceived risk anderzijds, werden slechts bevestigd op het 0.05-niveau. Voor twee relaties 
werd de significantie van de relatie misschien wel bevestigd, maar was het teken 
tegengesteld aan de veronderstelling. Holak en Lehmann veronderstelden tussen 
complexiteit en divisibility/trialability bijvoorbeeld een negatief verband, terwijl wij een 
positieve relatie vonden. Voor de relatie tussen divisibility en perceived risk is dat net 
omgekeerd. Net zoals dat voor het model van Choi et al. het geval was lijkt ook dit model 
behoorlijk goed te fitten op de data van de DTV-case, maar naast de ontoereikende Delta en 
Rho-waarden (<0.90), kunnen we ook hier de te lage R² op de ‘purchase intention’ (PSAP) 
aanhalen om ook voor dit diffusionistische determinantenmodel de hypothese te 
aanvaarden en te concluderen dat de determinanten in dit model ontoereikend zijn als 
criterium voor segmentation forecasting. Voor de toepassing van dit model van Holak en 
Lehmann op deze DTV-case bedroeg die R² immers 0.382.  
 
Ook de toepassing van Holak en Lehmann’s model op de 3G-case brengt ons tot de 
conclusie dat het model, en meer specifiek de determinanten in dat model niet kunnen 
volstaan als criteria voor segmentation forecasting. Dezelfde relaties als in de DTV-case blijken 
hier omgekeerd of niet significant, en in plaats van twee relaties die slechts op het 0.05-
niveau significant zijn, zijn er dat hier vijf. De proportie verklaarde variantie tenslotte in de 
afhankelijke variabele ‘purchase intention’ (PSAP) bedroeg hier slechts 0.353. Opnieuw 
onvoldoende dus.  
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Figuur: Path Model voor 3G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zowel de goodness-of-fit maten als de R² doen ons tot een bevestiging van de hypothese 
concluderen; maar net zoals we dat ook voor het model van Choi et al. deden, vragen we 
ons ook hier af in welke mate we tot eenzelfde conclusie komen wanneer we de variabelen 
uit dit ‘diffusionistische’ determinantenmodel rechtstreeks op de afhankelijke 
intentievariabele plotten. In onderstaande tabel zien we daarvan de R² en de 
gestandaardiseerde regressie- of pathcoëfficiënten weergegeven.  
 

 DTV 2003/4 3G 2003/4 

R² 0.442 0.407 

Relative Advantage -.310 -.338 
Communicability -.100 -.054 
Complexity .109 .114 
Compatibility -.233 -.198 
Divisibility -.009 .042 
Perceived Risk .137 .129 

 
In vergelijking met de toetsing van het originele determinantenmodel, leidt ook deze 
rechtstreekse plot van de adoptiedeterminanten uit het model van Holak en Lehmann tot 
eenzelfde conclusie als diegene die we voor het model van Choi et al. maakten. In eerste 
resulteert het in een toename van de R², maar blijft die onvoldoende om de determinanten in 
dit model als betrouwbare segmentation forecast-criteria te kunnen beschouwen. Voor DTV 
stijgt die proportie verklaarde variantie van 0.382 naar 0.442; voor 3G van 0.353 naar 0.407. 
In tegenstelling tot de toetsing van het originele model, geeft deze rechtstreekse plot ook 
nog een inconsistentie tussen technologieën109. Daar waar Divisibility wel nog significant is 
voor 3G, is het dat niet meer voor DTV.  
 

                                                      
109 Bij de onrechtstreeks plot van determinanten bleken (behalve aantal kleine verschillen in significantieniveau 
(0.01 vs 0.05)) opnieuw (net als bij test van model van Choi et al.) nauwelijks verschillen in de significante 
determinanten voor 3G en DTV; wat er toch op wijst dat de ‘inconsistentie tussen technologieën’ niet al te hard 
mag worden doorgetrokken. 
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Inzake determinanten onderscheidden we dus twee grote theoretische fundamenten -de 
sociale psychologie en het diffusionisme-, waarvoor we van beide een ‘typisch 
determinantenmodel’ tegen het licht van de door ons verzamelde data hielden. Tegen de 
verwachtingen in, bleek elk van deze modellen een behoorlijk goede verklaring van 
adoptiepotentieel of adoptie-intentie te kunnen geven. De meeste path-coëfficiënten bleken 
significant en de goodness-of-fit maten situeerden zich tussen 0.80 en 0.90. Behoorlijk hoog, 
maar nog steeds onvoldoende om als een echt goed verklarend model te kunnen worden 
beschouwd. Bijkomende analyse van de proportie verklaarde variantie (R²) en een 
rechtstreekse modellering van de determinanten op de adoptie-intentie, sterkten ons in de 
aanvaarding van de hypothese dat deze modellen niet meer volstaan voor het verklaren van 
het productspecifieke adoptiepotentieel, en de determinanten in deze modellen daarom ook 
moeilijk nog als betrouwbare criteria voor ‘segmentation forecasting’ kunnen worden 
beschouwd.  
 
De vaststelling van een ‘beperkte verklaringskracht’ van deze modellen verwondert ons ook 
niet. Eerder haalden we immers het hoge ‘fragmentarische karakter’ van al deze 
determinantenmodellen aan: elk determinantenmodel baseert zich op andere 
determinanten, en geen enkel model lijkt het ‘geheel aan determinanten’ te coveren. 
Volledigheid inzake deze determinanten is wellicht een utopie, maar in deze vaststelling van 
fragmentatie vonden wij toch de motivatie een samenvattend model van 
adoptiedeterminanten voor ICT op te stellen. In eerste instantie als een bijdrage tot de 
literatuur onder de vorm van een samenvatting van de bestaande ‘fragmentarische’ 
determinantenliteratuur. In tweede instantie ook om na te gaan in welke mate 
determinantenmodellen ‘verklarender’ worden naarmate ze ‘vollediger’ zijn (hypothese X8). 
In functie van dit laatste maken we de vergelijking tussen een aantal meetmodellen die we 
op basis van onze 2003/4-cases (DTV en 3G) opstelden. (1) Het basis-meetmodel dat we voor 
beide cases vergeleken was het model waarbij we de adoptie-intentie voor een nieuwe 
technologie louter op basis van de ‘klassieke vijf diffusionistische determinanten’ proberen 
verklaren. (2) Ook het zopas aangehaalde model van Holak en Lehmann (1990) baseerde 
zich op dit diffusionisme, maar voegde daar een zesde risico-determinant aan toe. Andere 
determinantenmodellen breidden dit basismodel van determinanten met nog meer 
determinanten uit, en gingen daarvoor in de meeste gevallen bij de sociale psychologie te 
rade. (3) Het model van Plouffe, Vandenbosch en Hulland (2001) bijvoorbeeld, voegt aan de 
‘klassieke vijf’ onder meer ‘imago’ en ‘voluntariness’ toe en maakt ook een duidelijk 
onderscheid tussen ‘visibility’ en ‘result demonstrability’. (4) Ook het model van Choi et al. 
(2003) ging als ‘decomposed DTPB’ duidelijk bij de sociale psychologie te rade. In vergelijking 
met de eerste twee modellen van respectievelijk 5 en 6 determinanten, kennen deze laatste 
twee er al 8 en 9. (5) Het conceptuele model dat we als samenvatting van de 
gefragmenteerde literatuur inzake ICT-adoptiedeterminanten opstelden, testen we tenslotte 
aan de hand van een operationalisering van 22 determinanten. 
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1 Basismodel 5 determinanten Relatief voordeel, Complexiteit, Trialability, 
Compatibiliteit, Observability 

2 Holak, Lehmann 
(1990) 

6 determinanten 
Relatief Voordeel, Complexiteit, Divisibility, 
Compatibiliteit, Communicability, 
Gepercipieerd Risico 

3 Plouffe, 
Vandenbosch, 
Hulland (2001) 

8 determinanten 
Relatief Voordeel, Compatibiliteit, Trialability, 
Complexiteit (Ease of Use), Visibiliteit, Result 
Demonstrability, Imago, Voluntariness 

4 

Choi et al. (2003) 9 determinanten 

Relatief Voordeel, Result Demonstrability, 
Trialability, Imago, Enjoyment, Subjectieve 
Norm, Rapid Change, Cost, Complexiteit (Ease 
of Use) 

5 

Ons 
determinantenmodel 

22 
determinanten110 

Compatibiliteit (2), Kost, Tangibles, Relatief 
Voordeel, Trialability (2), Visibility, Result 
Demonstrability, Enjoyment, Complexiteit, 
Betrouwbaarheid, Innovativiteit, Opinion 
Leadership, Kennis, Optimisme (2), Imago, 
WTP, Controle/Voluntariness, Sociale 
Beïnvloeding 

 

                                                      
110 Niettegenstaande we ons model als een model met 19 hoofddeterminanten omschreven, toetsten we dit 
model toch met 22 determinanten. De oorzaak hiervoor ligt in een ‘ontdubbeling’ van een aantal determinanten 
in subdimensies. Trialability wordt bijvoorbeeld ontdubbeld in ‘fysische trialability’ en ‘vicarious trialability’; 
Compatibiliteit in ‘lifestyle compatibiliteit’ en ‘technische compatibiliteit’, en ook voor de Optimisme-determinant 
hanteerden we twee items, nl. enerzijds het domeinspecifieke item waarmee we in het model van Choi et al. 
‘Rapid Change’ operationaliseerden (De snelle technologische ontwikkelingen op het vlak van ICT zijn een goede 
zaak), en anderzijds een item dat naar de onzekerheid ten aanzien van de technologie peilde (Nieuwe zaken 
geven me meestal een gevoel van onzekerheid). 
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Deze bijgevoegde figuren geven grafisch de 
vijf meetmodellen weer die we voor zowel 
de 3G 2003/4- als de DTV 2003/4-case 
toetsten. Telkens was de adoptie-intentie of 
het adoptiepotentieel (PSAP) de afhankelijke 
variabele. De operationalisering van elk van 
deze determinanten lichtten we eerder reeds 
toe (cf. supra). In elk van deze modellen 
brachten we ook de covarianties tussen elk 
paar van determinanten in rekening, omdat 
we er - om evidente redenen - van uit gaan 
dat deze niet onafhankelijk van elkaar zijn. 
Zowel deze grafieken als bovenstaande 
tabel maken duidelijk dat deze modellen in 
opgaande volgorde telkens meer 
determinanten omvatten. De vergelijking 
van deze modellen, en meer specifiek de 
vergelijking van de proportie verklaarde 
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variantie (R²) in de afhankelijk variabele PSAP, laat ons toe na te gaan in welke mate een 
toename van adoptiedeterminanten ook een toename in R² impliceert. Onderstaande tabel 
vat deze vergelijking voor de vijf modellen samen:  
 

  DTV 2003/4 
R² 

3G 2003/4 
R² 

1 Basismodel 0.419 0.390 

2 Holak, Lehmann 
(1990) 0.442 0.407 

3 
Plouffe, 
Vandenbosch, 
Hulland (2001) 

0.436 0.394 

4 Choi et al. (2003) 0.467 0.409 

5 Ons 
determinantenmodel 0.513 0.451 

 
Deze tabel bevestigt het vermoeden van toename van de proportie verklaarde variantie in 
adoptiepotentieel met de toename van het aantal adoptiedeterminanten. We zien een 
duidelijk linear verband in deze R², zowel voor 3G als voor DTV. Bij DTV stijgt deze R² van 
41.9% verklaarde variantie voor het basismodel tot 51.3% verklaarde variantie voor het 
samenvattende determinantenmodel. In tegenstelling tot deze stijging van 10% bij DTV, gaat 
het bij 3G om een stijging van ‘slechts’ 6% van 39% bij het basismodel tot 45.1% bij het 
samenvattende model. De grootste toename in R² valt telkens waar te nemen bij de sprong 
naar het samenvattende model. Tussen de eerste vier modellen (variërend tussen 5 en 9 
determinanten) zit niet zo’n groot verschil, zeker niet bij 3G. Het samenvattende model met 
19 hoofddeterminanten heeft dus zeker zijn meerwaarde ten opzichte van de bestaande 
fragmentaire modellen, maar ook van dit model blijft de R² ontoereikend, om het geheel van 
determinanten in dit model als een betrouwbare set van criteria voor segmentation 
forecasting te beschouwen.  
 

Conclusie 
 
Voor twee van de drie vaststellingen111 waar we inzake adoptiedeterminanten toe kwamen 
in deel 4B, vonden we eerder in dit hoofdstuk reeds een bijkomende empirische 
onderbouwing. In bovenstaande paragrafen stonden we stil bij de resterende ‘vaststelling’ 
van de nood aan een geïntegreerd overzicht aan adoptiedeterminanten, en onze poging 
om daar met de ontwikkeling van een ‘synthese’-determinantenmodel aan tegemoet te 
komen.  
 
De ontwikkeling van dit model kwam er omwille van de inconsistente en fragmentarische 
aard van de bestaande determinantenmodellen. Daar we eerder reeds de inconsistentie van 
determinantenassumpties, en op een geaggregeerd niveau ook een beperkt predictie- en 
discriminantievermogen konden vaststellen voor deze determinanten, gingen we er ook 
voor deze bestaande modellen (en hun determinanten) van uit dat zij ontoereikend zijn als 
verklaringsgrond voor het productspecifieke adoptiepotentieel, en als basis voor 
‘segmentation forecasting’. In eerste instantie gingen we daarom na hoe goed twee van die 
modellen bij de data van de DTV 2003/4- en de 3G 2003/4-case pasten. In tweede instantie 
vergeleken we de predictieve kwaliteit van deze bestaande modellen met het door ons 
ontwikkelde ‘geïntegreerde model’. 
 
Voor de eerste analyse kozen we twee modellen die representatief zijn voor de twee grote 
stromingen in de determinantenliteratuur: het model van Choi et al. (2003) voor de 

                                                      
111 (1) De nood aan een betere integratie van determinantenassumpties en –modellen, (2) de nood aan een 
productspecifiekere scope, en (3) de toegenomen inconsistentie op het vlak van adoptiedeterminanten. 
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sociaalpsychologische stroming, en het model van Holak en Lehmann (1990) voor de 
diffusionistische stroming. Enigzins tegen de verwachtingen in bleken deze modellen beter 
dan verwacht bij de data te passen. De path-coëfficiënten bleken significant voor het 
merendeel de relaties, en de goodness-of-fit-maten lagen doorgaans tussen 0.80 en 0.90. 
Deze laatste zijn hoog, maar nog steeds niet voldoende om van echt goed verklarende 
modellen te kunnen spreken. Bijkomende analyse van de proportie verklaarde variantie (R²) 
en een rechtstreekse modellering van de determinanten op het adoptiepotentieel, sterkten 
ons in onze conclusie om de hypothese te aanvaarden dat de bestaande 
determinantenmodellen niet meer volstaan voor het verklaren van het productspecifieke 
adoptiepotentieel.  
 
Net zoals de getestte modellen beter dan verwacht bij de data pasten, was het eveneens 
‘onverwacht’ dat er bij deze analyse nauwelijks een verschil tussen de DTV- en de 3G-cases 
viel waar te nemen. Om onze stelling van de ‘inconsistentie van het tweede niveau’ - de 
inconsistentie tussen technologieën inzake significante determinanten - kracht bij te zetten is 
dus op zijn minst bijkomend onderzoek gewenst. 
 
Bestaande determinantenmodellen volstaan dus niet als verklaringsgrond voor het 
productspecifieke adoptiepotentieel, maar dat verwonderde ons ook niet gezien de eerdere 
empirische vaststellingen en de inconsistente en fragmentarische aard van deze modellen. 
Omdat we ons afvroegen in welke mate determinantenmodellen ‘verklarender’ worden 
naarmate ze ‘vollediger’ zijn, gingen we ook na in welke mate het door ons ontwikkelde 
synthese- of geïntegreerde model een betere verklaringsgrond bood dan de bestaande 
modellen. We maakten de vergelijking met vier andere modellen met in aflopende volgorde 
9, 8, 6 en 5 determinanten112. Zowel in de DTV 2003/4- als de 3G 2003/4-case vonden we 
een duidelijke toename van de proportie verklaarde variantie in het adoptiepotentieel 
naarmate het aantal determinanten in het model toenam. Met zijn 22 determinanten bleek 
ons synthesemodel het meeste verklaringskracht te bieden. Ondanks het sterkere 
verklaringsvermogen, bleef ook het geheel van adoptiedeterminanten in dit model (met 
respectievelijk 51% en 45% verklaarde variantie voor DTV en 3G) echter ontoereikend. En 
ook al zou de R² van dit model nog een stuk hoger gelegen hebben, blijft er het ‘praktische 
bezwaar’ dat het model te groot is om in de praktijk in een ‘werkbaar meetinstrument’ uit te 
werken. 
 
Ook deze conclusie wijst dus op de noodzaak om naar andere criteria en methodes voor 
segmentation forecasting uit te kijken. Als basis voor segmentation forecasting heeft het 
synthesemodel geen meerwaarde. Maar dat doet niets af van de synthetiserende bijdrage 
die het model aan de fragmentaristische determinantenliteratuur te bieden heeft.  

 
 

                                                                                                                                                                      
112 Ons model kende 19 hoofddeterminanten. In deze analyse werden drie daarvan ‘ontdubbeld’ zodat we op 22 
uitkwamen. 
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5.5. Conclusie 

 
n dit vijfde empirische deel van deze scriptie, stonden twee grote lijnen of doelstellingen 
centraal: (a) de validering van de PSAP-methode (doelstelling 5.B), en (b) de validering van 

wat we de traditionele assumpties en segmentatiecriteria (doelstellingen 1.B. en 1.C./2.B.) 
noemden.  
 
(a) Voor de eerste doelstelling checkten we eerst de betrouwbaarheid van de PSAP-methode 
als noodzakelijke voorwaarde voor de validiteit. Met een onderscheid tussen contruct 
validiteit, nomologische validiteit, ‘face validity’ en predictieve validiteit zochten we met de 
validering van de PSAP-schaal als methode voor ‘segmentation forecasting’ een antwoord op 
een drietal vragen: (1) ‘Meet de methode effectief wel het bedoelde construct 
productspecifieke innovativiteit?’, (2) ‘Is de resulterende segmentatie ook logisch; zowel op 
basis van het gezond verstand (face) als theorie (nomologisch)?’; en (3) ‘In hoeverre kloppen 
de PSAP-voorspellingen nog wanneer we die post-launch verifiëren?’.  
 
(b) De tweede doelstelling had dan betrekking op de gangbare assumpties inzake 
determinanten en karakteristieken van adoptersegmenten, en hun relatie met het 
innovativiteitsconcept. Omdat die zowel in theorie als praktijk nog steeds een veel gebruikte 
basis voor de benadering van adoptie- en diffusievraagstukken zijn, vroegen we ons af of we 
(naast het literatuuronderzoek in deel 4) ook op basis van empirisch onderzoek tot eenzelfde 
antwoord komen op de vraag of deze nog steeds gelden in de sterk veranderde ICT-
omgeving, en wat zij bijgevolg nog waard zijn als criteria voor de ‘segmentation forecasting’. 
Ook in dit vijfde deel maken we het onderscheid tussen de belangrijkste assumpties 
betreffende sociodemografica en het bezit en gebruik van (media)technologieën aan de ene 
kant (SEGM1, doelstelling 1.B.), en de adoptiedeterminanten aan de andere kant (SEGM2, 
doelstelling 1.C./2.B.).  
 
Samen lieten deze doelstellingen (PSAP en SEGM, of doelstellingen 5.B., 1.B., 1.C. en 2.B.) zich 
in 33 concrete vraagstellingen of hypothesen vertalen. 
 
Validering PSAP-methode en –segmentatie (PSAP / doelstelling 5.B.) 
Betrouwbaarheid van de PSAP-schaal Bevestigd 
Construct Validiteit 
H1 Significant, maar matige negatieve correlatie tussen DSI en PSAP Bevestigd 
H2 Op basis van een vergelijking van de interesses in applicaties resulteert de PSAP-
methode in een extern heterogener segmentatie dan de DSI-methode 

Bevestigd 

H3 Significant negatieve correlatie tussen PSAP en Technology Readiness Bevestigd 
H4a Significant negatieve correlatie tussen PSAP en expectancy*value modellering Bevestigd 
H4b Onderling significant verschillende expectancy*value-scores tussen de 
verschillende adoptersegmenten 

Gedeeltelijke 
Bevestiging 

Nomologische validiteit en ‘face validity’ 
H5 Logische samenhang tussen benefitsegmentatie en PSAP-segmentatie Bevestigd 
H6 Consistentie in de verschillende PSAP-‘segmentation forecasts’ voor 3G en DTV Bevestigd 
H7 Logische ‘negatieve’ correlatie tussen PSAP en wtp Bevestigd 
H8 Logische samenhang tussen PSAP-segmentatie en attitude ten aanzien van het 
internet (in breedband 2003-case) 

Bevestigd 

H9 Logische samenhang tussen PSAP-segmentatie en huidig gsm-gebruik (in 3G 
2003/4-case) 

Bevestigd 

H10 Logische correlatie met productspecifieke adoptiedeterminanten Bevestigd 
Predictieve validiteit 
H11 Logische correlatie tussen ‘segmentation forecast voor 3G’ (3G 2002/3) en 
effectieve 2.5G-adoptie (september 2003) 

Bevestigd 

H12 Logische correlatie tussen ‘segmentation forecast voor DTV (DTV 2003/4) en 
effectieve DTV-adoptie (maart/april 2006) 

Bevestigd 

I 
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H13 Logische correlatie tussen ‘segmentation forecast voor 3G (3G 2003/4) en 
effectieve 3G-adoptie (maart/april 2006) 

Bevestigd 

Validering segmentatiecriteria (SEGM) 
Sociodemografische en –economische variabelen (SEGM1, doelstelling 1.B.) 
HA1 Inconsistente bevestiging van de assumpties inzake de verbanden tussen 
innovativiteit enerzijds en sociodemografische en –economische variabelen 
anderzijds. 

Gedeeltelijke 
Bevestiging 

HA2 Inconsistentie tussen technologieën inzake de significante verbanden Gedeeltelijke 
Bevestiging 

HB Sociodemografische en –economische variabelen hebben te weinig predictief 
en discriminerend vermogen in functie van ‘segmentation forecasting’ 

Bevestigd 

Bezit en gebruik van (media)technologieën (SEGM1, doelstelling 1.B.) 
HD1 Innovatievere segmenten bezitten meer technologieën dan de minder 
innovatieve segmenten 

Bevestigd 

HD2 Innovatievere segmenten bezitten meer ‘similar technologies’ dan de minder 
innovatieve segmenten 

Bevestigd 

HE1 Innovatievere segmenten onderscheiden zich van de minder innovatieve 
segmenten door een grotere massamediaconsumptie 

Verworpen 

HE2 Innovatievere segmenten onderscheiden zich van de minder innovatieve 
segmenten door een groter gebruik van ‘similar technologies’ 

Bevestigd 

Determinanten (SEGM2, doelstelling 1.C./2.B.) 
HX1 Productspecifieke adoptiedeterminanten hebben een significante 
predictiekracht ten opzichte van het productspecifieke adoptiepotentieel 

Verworpen 

HX2 Productspecifieke adoptiedeterminanten hebben een sterk discriminerend 
vermogen in functie van het onderscheiden van de verschillende adopters voor een 
specifieke innovatie 

 

HX2a Significant verschil (p<0.05) op productspecifieke determinanten tussen de vijf 
PSAP-adoptersegmenten 

Bevestigd 

HX2b Minimum 7 van de 10 onderlinge post-hoc verschillen zijn significant Verworpen 
HX2c Productspecifieke determinanten zijn significante disciminatoren Bevestigd 
HX2d De onderlinge afstanden tussen de adoptersegmenten zijn significant Gedeeltelijke 

Bevestiging 
HX3 Inconsistentie in significante determinanten voor 3G, DTV en eHUB Bevestigd 
HX4 Domeinspecifieke innovativiteit laat zich niet automatisch naar 
productspecifieke innovativiteit doorvertalen 

Bevestigd 

HX5 Domeinspecifieke adoptiedeterminanten laten zich niet zomaar doorvertalen 
naar productspecifieke adoptiedeterminanten 

Bevestigd 

HX6 Domeinspecifieke adoptiedeterminanten zijn minder predictief voor het 
adoptiepotentieel van een bepaalde technologie dan hun productspecifieke 
equivalenten 

Bevestigd 

HX7 (Bestaande) theoretische conceptuele determinantenmodellen zijn 
ontoereikend voor het verklaren van het ‘productspecifieke adoptiepotentieel’ 

Bevestigd 

HX8 Sterkere verklaringskracht van synthesemodel Bevestigd 
 
Het testen van deze hypothesen gebeurde op basis van een negental case-studies, waarbij in 
de periode 2001-2005 in totaal 9569 verschillende respondenten werden bevraagd, en 
waarin ‘segmentation forecasts’ voor 5 verschillende ICT (DTV, 3G, breedband, eHUB, flat TV) 
werden gemaakt.  
 
Laten we beginnen met de SEGM-doelstellingen. Op het vlak van sociodemografische en –
economische variabelen testten we de assumpties voor negen variabelen (‘leeftijd’, ‘geslacht’, 
‘opleiding’, ‘inkomen’, drie niveaus van de ‘drukte van het huishouden’, ‘beroepstatus’ en de 
woonplaats in termen van ‘stad vs. platteland’) in de DTV- en 3G-studies. Slechts voor twee 
van deze variabelen (leeftijd en vrije tijd) wordt de assumptie nog op een consistentie manier 
bevestigd voor beide technologieën. In de andere gevallen wordt de theoretische assumptie 
niet meer of nog slechts gedeeltelijk bevestigd en/of is er ook een verschil in de bevestiging 
voor DTV en 3G. Op het vlak van bezit en gebruik van (media)technologieën worden de 
traditionele assumpties wel nog grotendeels bevestigd, maar blijken er geen (sets van) 
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technologieën die de innovatievere segmenten voor één technologie van de meest 
innovatieven voor een andere technologie kunnen onderscheiden. Multivariaat (regressie, 
discriminantie) kwam het beperkte predictieve en discriminerende vermogen van beide 
blokken van variabelen duidelijk tot uiting. Met betrekking tot doelstelling 1.B. (SEGM1) luidt 
de conclusie dat deze traditionele segmentprofileringsassumpties in termen van 
sociodemografische en -economische variabelen en het bezit en gebruik van 
(media)technologieën niet betrouwbaar genoeg meer zijn om in de huidige ICT-omgeving 
nog als criterium voor segmentation forecasting te dienen. Specifiek voor het diffusionisme 
betekent dat dat de traditionele assumpties op het vlak van segmentprofileringen niet altijd 
meer opgaan in de hedendaagse ICT-omgeving. Zeker de sociodemografische en -
economische assumpties kunnen moeilijk nog veralgemeend worden. Op de vraag hoe die 
assumpties dan eventueel moeten worden bijgesteld kan moeilijk een antwoord gegeven 
worden, omdat die product- en case-afhankelijk zijn. Het enige waar we zeker van zijn is dat 
de traditionele domeinspecifiek (ICT) geformuleerde assumpties niet meer opgaan in de 
hedendaagse ICT-omgeving. 
 
Tot eenzelfde conclusie leidden ook de analyses in functie van doelstelling 1.C./2.B. (SEGM2). 
Ook de assumpties inzake adoptiedeterminanten  worden lang niet altijd allemaal bevestigd, 
en tussen verschillende technologieën bestaan duidelijke verschillen; waardoor die in de 
huidige ICT-omgeving moeilijk nog als een betrouwbaar criterium voor ‘segmentation 
forecasting’ kunnen worden aangenomen. Zowel op het gedesaggregeerde itemniveau als 
het geaggregeerde factorniveau kwamen we ook voor deze determinanten tot een 
bevestiging van de ‘dubbele inconsistentie’, en wezen regressie-, variantie- en discriminantie-
analyse ook hier op het beperkte predictieve en discriminerende vermogen van 
adoptiedeterminanten. Indien deze determinanten toch als basis voor ‘segmentation 
forecasting’ zouden worden overwogen, dienen deze zeker op het productspecifieke niveau 
gespecifieerd zijn, en baseert men zich het best op een zo groot mogelijke set van 
determinanten. Tussen verschillende technologieën bestaan immers teveel verschillen in 
significante determinanten om een domeinspecifieke determinantenbenadering te blijven 
verrechtvaardigen; en in een vergelijking van het predictie- en discriminantievermogen in 
functie van productspecifiek adoptiepotentieel halen de op het productspecifieke niveau 
geformuleerde determinanten duidelijk betere resultaten dan de op het domeinspecifieke 
niveau geformuleerde determinanten. Een vergelijking van het ontwikkelde integratie- of 
synthese-determinantenmodel met vier bestaande modellen met respectievelijk 5, 6, 8 en 9 
determinanten, illustreerde dat determinantenmodellen ‘verklarender’ worden naarmate ze 
‘vollediger’ zijn. ‘Klassieke innovativiteitschalen’ zoals de DSI-schaal - kort en op 
domeinspecifiek niveau -, beschouwen we dus als niet meer geschikt voor segmentation 
forecasting. Dat betekent daarom nog niet dat meer uitgebreide schalen op het 
productspecifieke niveau dat wel zijn. De proportie verklaarde variantie (R²) van ons 
‘synthese’-model haalt immers nauwelijks meer dan 50%, en de operationalisering van 
dergelijke uitgebreide determinantensets is in de praktijk haast onwerkbaar.  
 
Hiermee kwamen we ook via empirische weg tot een bevestiging van wat we op basis van 
de literatuurstudie reeds vermoedden: nl. een dubbele inconsistentie, zowel op het vlak van 
determinanten, als op het vlak van profileringsvariabelen. Beide categorieën van variabelen 
kunnen in de huidige ICT-omgeving niet meer fungeren als betrouwbare criteria voor 
‘segmentation forecasting’, wat ons voor dit laatste naar nieuwe methodes deed uitkijken. 
Met de ontwikkeling van de PSAP-schaal trachtten we hiervoor een oplossing aan te reiken, 
waarmee we bij de tweede doelstelling (5.B.) van dit vijfde ‘empirische’ deel zijn 
aangekomen, nl. de validering van dit nieuwe meetinstrument. We maakten daarbij het 
onderscheid tussen een betrouwbaarheidsanalyse en een validering op een drietal niveaus 
(construct, logisch (nomologisch en face) en predictief). Elk van deze analyses gaf aan dat we 
de PSAP- methode wel degelijk als een valide instrument voor ‘segmentation forecasting’ 
kunnen beschouwen. 
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In eerste instantie testten we de betrouwbaarheid van de schaal, als een noodzakelijke 
voorwaarde voor diens validiteit. Daar het met de PSAP-schaal om een cumulatief 
hiërarchische afkalvingsmethode voor interessepeilingen gaat, deden we dit aan de hand 
van de ‘coëfficiënt of reproducibility’ en ‘Mokkenanalyse’. Beide maten wezen duidelijk op de 
betrouwbaarheid van deze intentie-gebaseerde afkalvingsheuristiek. Voor de analyse van de 
‘construct validiteit’ hadden we de ‘handicap’ geen betrouwbare en valide schalen voor 
hetzelfde construct ‘productspecifieke innovativiteit’ voorhanden te hadden. We gingen 
daarom eerst de samenhang met de valide domeinspecifieke DSI-schaal van Goldsmith en 
Hofacker na. De significante, maar matige correlatie tussenbeide bevestigt dat beide 
instrumenten eenzelfde construct innovativiteit meten, maar op een verschillend niveau. In 
een vergelijking van de PSAP- en DSI-segmentatie op de interesse in productspecifieke 
applicaties, vonden we dan de bevestiging dat de PSAP-schaal dat op een productspecifieker 
niveau doet. Ook de vergelijking met een expectancy*value-modellering op het 
productspecifieke niveau bevestigde dat we met de PSAP-methode wel degelijk het construct 
‘productspecifieke innovativiteit’ meten.  
 
Maar ook op basis van de ‘logica’ vond de PSAP-methode en de daarop gebaseerde 
adoptersegmentatie zijn validering. We maakten een onderscheid tussen twee vormen van 
‘logische validiteit’: enerzijds de ‘face validity’ die meer op het ‘gezond verstand’ is geënt, en 
anderzijds de meer theoretisch onderbouwde nomologische validering. Met zowel de 
logische en consistente samenhang in opeenvolgende ‘segmentation forecasts’ voor 
eenzelfde technologie, de logische samenhang met productspecifieke benefitsegmentaties 
op applicatieniveau, alsook met concepten als ‘willingness-to pay’ en ‘attitude ten aanzien 
van de technologie’ vonden we voldoende argumenten om de ‘face validity’ van de PSAP-
segmentatie te onderschrijven. Maar ook argumenten die die logica meer theoretisch 
onderbouwden, ontbraken niet. Zowel de logische correlatie met theoretische assumpties op 
het vlak van bezit en gebruik van ‘similar technologies’, als de logische correlaties met 
determinanten, onderbouwen de logica van de PSAP-segmentatie.  
 
Predictief tenslotte hadden we wel een eerste ‘proxy’-validering van de PSAP-methode in 
september 2003; maar waren we pas in het voorjaar van 2006 voor het eerst in staat een 
‘beperkte’ vorm van predictieve validering uit te voeren op basis van de DTV 2003/4 en 3G 
2003/4-cases. Op dat moment waren DTV en 3G immers zo’n half jaar op de markt in 
Vlaanderen. De ‘beperking’ van deze vroege predictieve validering is dat er op dit moment 
nog maar enkel adoptie van innovators en een deel early adopters verwacht kan worden. 
Toch waren we op basis van een hercontactering van random samples van 150 
respondenten voldoende in staat tot een behoorlijke predictieve validiteit van de PSAP-
methode te concluderen. Bijna alle effectieve adopters uit de post-launch meting (maart/april 
2006) waren door de PSAP-methode ook effectief als innovator of early adopter voorspeld (in 
2004). En ook met de groep van mensen die nog niet adopteerde maar dat wel overwoog in 
de nabije toekomst, vonden we telkens een logisch dalend verband naarmate we van de 
innovators naar early adopters verschuiven. Een vergelijking van ‘logische’ met ‘onlogische’ 
cellen leert dat we echter ook met een deel foute voorspellingen van de PSAP-methode 
rekening moeten houden. Voorlopig schatten we de foutenmarge van PSAP-voorspellingen 
op zo’n 20%; maar de eerder aangehaalde beperking van deze vroege validering, maakt dat 
er voor deze predictieve validiteit zeker bijkomend onderzoek vereist is. Toch menen we 
reeds voldoende indicaties van de predictieve validiteit te hebben, waarmee de PSAP-
methode alvast veelbelovende perspectieven biedt in het licht van bevindingen zoals die van 
Roehrich (2004: 675) die op de vaak ontgoochelende predictieve validiteit van bestaande 
innovativiteitsschalen wees. Ook de vergelijking met de traditionele manier van intentie-
gebaseerde forecasting op basis van één algemeen geformuleerde intentievraag, leerde dat 
de predictieve validiteit van de PSAP-methode duidelijk hoger lag.  
 
Naast deze validering op drie niveaus, dienen we de PSAP-methode volledigheidshalve ook 
tegen het licht van een aantal, reeds eerder geformuleerde criteria of vereisten te houden. In 
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eerste instantie hebben we het dan over de vereisten die we concreet voor de PSAP-schaal 
formuleerden. In tweede instantie over de klassiek geldende voorwaarden voor een goede 
segmentatie.  
 
Bij de vaststelling van de nood aan een nieuw te ontwikkelen methode voor ‘segmentation 
forecasting’ formuleerden we in deel 4 ook een aantal voorwaarden of criteria waaraan die 
moest voldoen. De herhaaldelijke toepassing in de aangehaalde case-studies illustreert dat de 
ontwikkelde PSAP-methode dat ook effectief doet. De methode is makkelijk 
implementeerbaar in prior-to-launch survey-onderzoek, zolang de bevraging maar op een 
begeleide manier gebeurt. In vergelijking met heel wat andere forecastingmethodes vergt de 
implementatie zowel voor onderzoeker als interviewer geen speciale kwalificaties. Het 
beperkte aantal vragen waarop de segmentatie gebeurt, maakt dat de methode ook duidelijk 
het label ‘parsimonious’ verdient. De methode laat inderdaad op een betrouwbare en valide 
manier ‘segmentation forecasts’ of voorspellingen in adoptersegmenten toe, en doet dat ook 
op het vereiste productspecifieke niveau. Daar de resulterende voorspellingen van 
adoptiecurves zich ook niet aan de ‘diffusionistische’ klokvorm vasthouden, en de 
segmentatie op geen enkele manier op traditionele diffusionistische assumpties gebaseerd is, 
is met de PSAP-methode tenslotte ook duidelijk tegemoet gekomen aan de vereiste om los te 
komen van de traditionele diffusionistische segmentatiebenadering. 
 
Met betrekking tot de voorwaarden voor een goede segmentatie hebben we het over de 
criteria die we eerder als ‘measurable’, ‘substantial’, ‘accessible’, ‘differentiable’, ‘actionable’ en 
‘stable’ omschreven (cf. supra). In verband met deze laatste stabiliteitsvoorwaarde verwijzen 
we naar de consistentie die we in de drievoudige ‘segmentation forecast’ voor zowel 3G als 
DTV terug vonden. Op basis van drie jaarlijks opeenvolgende steekproeven uit eenzelfde 
populatie, resulteerde de PSAP-methode in stabiele en parallelle segmentation forecasts. Ook 
voor de vereiste dat het om duidelijk differentieerbare segmenten moet gaan, kunnen we 
naar de analyse in het kader van de ‘logische validering’ verwijzen. Zowel op het vlak van 
interesse in applicaties, willingness-to-pay, als attitude vonden we bevestiging van de 
onderlinge heterogeniteit en differentieerbaarheid van de segmenten. Met betrekking tot de 
‘meetbaarheid’ wezen we reeds op het feit dat het met de PSAP-methode om een makkelijk 
te implementeren segmentatiemethode gaat die tegemoet komt aan de vereiste om de 
segmentatie op een zo beperkt mogelijk aantal variabelen te baseren, en maakt de 
toepassing in bovenstaande negen studies duidelijk dat het de bedoelde adoptersegmenten 
(innovators tot en met laggards) effectief goed meetbaar maakt. Behalve van het 
innovatorsegment voor hetwelk de kleine omvang normaal is, maakt de toepassing in deze 
case-studies ook duidelijk dat de PSAP-methode in segmenten van substantiële grootte 
resulteert. Voor de onderbouwing van de resterende twee voorwaarden ‘accessible’ en 
‘actionable’, verwijzen we naar het volgende hoofdstuk. De targetingprofielen die van deze 
segmenten worden opgezet, maken duidelijk dat deze perfect benaderbaar of toegankelijk 
zijn, en de implementatie van de segmentatie-resultaten en -profielen in de BPM-strategie 
bewijst dat het om een zeer ‘actionable’ segmentatie gaat. 
 
In termen van relevantie gaat het met deze ‘actionability’ eerder om een ‘managerial 
relevance’. Dit vijfde deel heeft zijn bijdrage of relevantie echter vooral op het 
methodologische en het theoretische vlak. Op theoretisch vlak toont het gevoerde 
onderzoek bijvoorbeeld aan dat heel wat assumpties uit diffusionistische en 
determinantenliteratuur, en meer concreet profiel- en determinantenassumpties en hun 
relatie tot innovativiteit, niet meer opgaan in de hedendaagse ICT-omgeving. We vonden 
voldoende empirische ondersteuning voor wat we de ‘dubbele inconsistentie’ noemden: de 
in theorie vooropgestelde assumpties worden lang niet allemaal meer bevestigd 
(inconsistentie 1), en ook tussen de technologieën onderling blijkt een duidelijk verschil in de 
bevestigde assumpties (inconsistentie 2).  
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De inconsistentie op dit tweede niveau bekrachtigde onze stelling dat adopterprofilering en 
determinanten enkel nog maar op het productspecifieke niveau kan gebeuren113, en dat er 
moet worden afgestapt van de domeinspecifieke benadering waarvan men zich zowel in 
theorievorming als onderzoek nog al te vaak bedient (zeker in functie van ‘segmentation 
forecasting’. Generieke profielen van adoptersegmenten zoals de jongere, mannelijke en 
hoger opgeleide innovator met het betere inkomen kunnen niet meer veralgemeend 
worden voor verschillende technologieën, net zoals men a priori niet meer van vaste 
positieve of negatieve relaties tussen determinanten en innovativiteit voor eender welke ICT-
innovatie kan uitgaan. Het tweede niveau van inconsistentie leert dat er op theoretisch vlak 
dus moet worden afgestapt van een domeinspecifieke generalisering van profiel- en 
determinantenassumpties, en heeft daarmee ook zijn methodologische implicaties. Heel wat 
van de tot op de dag van vandaag gebruikte innovativiteitsschalen zijn immers nog steeds op 
dit domeinspecifieke niveau geoperationaliseerd. Op methodologisch vlak betekent dat dat 
domeinspecifieke schalen (DSI, TR, ...) niet betrouwbaar genoeg meer zijn voor 
productspecifiek onderzoek. 
 
Maar ook innovativiteitsschalen die een operationalisering van determinanten op het 
productspecifieke niveau zouden zijn, lijken ons niet meer geschikt wegens de inconsistentie 
op het eerste niveau (en een te lage predictieve verklaringskracht). Op voorhand is het 
immers niet duidelijk welke de relevante determinanten zijn voor het specifieke 
adoptiepotentieel; en een instrument dat alle determinanten operationaliseert, is wegens de 
exponentiële toename van determinanten quasi onhaalbaar geworden. Er moest dus naar 
een andere manier van productspecifieke segmentation forecasting worden uitgekeken, en 
daarvoor ontwikkelden we de PSAP-methode; waarmee ook de grootste methodologische 
en theoretische relevantie van dit vijfde deel is aangereikt. Met het aantonen van de 
betrouwbaarheid en de validiteit (construct, nomologisch, face en predictief) van deze PSAP-
methode hebben we proberen aantonen dat de PSAP-methode wel degelijk een verrijking is 
voor het bestaande forecastarsenaal, en meer bepaald de categorie van intentie-gebaseerde 
forecastmethodes. 
 
In de marge van de validering van de PSAP-methode, heeft de analyse in functie van de 
construct validiteit ook de bijkomende methodologische relevantie dat we konden aantonen 
dat de DSI-schaal in de toekomst wellicht beter op basis van vijf in plaats van 6 items wordt 
toegepast (eliminatie item 5).  
 
 
 

                                                      
113 Vandaar dat we enkel kunnen stellen dat de traditionele (domeinspecifieke) assumpties niet meer opgaan in 
de hedendaagse ICT-omgeving, maar dat we geen antwoord kunnen geven op de vraag hoe die assumpties dan 
wel geheroriënteerd moeten worden. Dat is technologie- en case-afhankelijk. 
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6.1.  Inleiding 

et toenemend aantal falende ICT-innovaties vormt het uitgangspunt voor deze scriptie, 
en als oorzaken daarvoor wezen we vooral op het gebrek aan accuraat prior-to-launch 

gebruikersinzicht en de falende introductiestrategieën. Met de ontwikkeling van de PSAP-
schaal trachtten we een instrument aan te reiken om prior-to-launch tot een beter inzicht in 
adoptiepotentieel te komen. Binnen het bestek van dit zesde en laatste deel gaan we de 
tweede uitdaging aan: de uitdaging om tot een blauwdruk te komen van een strategie die 
toelaat ICT-innovaties op een meer efficiënte en meer gebruikersgerichte manier in de markt 
te zetten (doelstelling 6). De ‘strategische visie’ die we daartoe aanreiken mag wel niet als 
een ‘totaaloplossing’ worden beschouwd. Als we de globale introductiestrategie voor ICT-
innovaties als een puzzel beschouwen, trachten we hier louter een aantal essentiële 
puzzelstukjes samen te brengen die de strategie vanuit communicatie(wetenschappelijk) 
standpunt een stuk efficiënter moeten helpen maken. In eerste instantie is er de beperking in 
de ‘tijd’: we beogen een bijdrage van dewelke de optimale toepassing beperkt is tot het 
eerste deel van het diffusieproces of de PLC. Het hoofddoel is de innovatie ‘zo goed mogelijk 
in de markt te zetten’. Gecontinueerd onderzoek blijft noodzakelijk om de geformuleerde 
strategie bij te sturen. In tweede instantie is de bijdrage ook beperkt in termen van 
marketingmix-invulling. Vanuit onze communicatiewetenschappelijke invalshoek gaat de 
aandacht vooral naar het beter communiceren, positioneren en targeten van de innovatie.  
 
Naar analogie met de bron waarbij we de ‘mosterd’ haalden, nl. Geoffrey Moore, noemen 
we deze strategie het BPM of Bowling Pin Model. Dat betekent echter niet dat we ook 
zomaar de filosofie achter het model van Moore overnemen. In tegenstelling tot Moore 
geven wij het BPM een duidelijk andere invulling. Na de ‘chasm’ onderscheidde Moore 
immers een fase die hij de ‘Bowling Alley’ noemde, en waarin hij het BPM als de ideale 
manier zag om via ‘adjacent’ of naburige segmenten de doorbraak naar de massamarkt te 
forceren. Wij hanteren de Bowling-metafoor echter voor een strategie die reeds bij de 
innovators start en niet alleen in de ‘post-chasm’-periode functioneert. In onze invulling gaat 
het met het BPM om een strategie die alle adoptersegmenten zowel vóór als ná de chasm 
voor ogen houdt, met de bedoeling deze laatste zo snel en zo goed mogelijk te overbruggen. 

H 

” For the high-tech manufacturer, possibly the biggest 
challenge lies in finding cost-effective ways of disseminating 
information about product innovations to the right markets.”  

(Blythe, 1999: 42) 

” Successful commercialisation of new technologies is the riskiest 
and most rewarding form of new product development activity.”  

(Ziamou, 2002: 365) 

” Now, more than ever, managers need guidance in assessing 
new technologies, and if appropriate, formulating an effective 

introduction strategy.”  
(Fichman, 1992: 16) 

” Often, it is difficult to know what direction to take for an emerging 
technology on the path of commercialisation as an innovative new product.”  

(Veryzer, 2003: 845) 

” Brand owners often wrestle with how best successfully 
to introduce new product or services to the market.”  

(Oxley, Nancorrow, 2003: 40) 
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Een andere invulling dus, die perfect de integratie van een aantal fundamentele pijlers 
toelaat, en waarvoor een PSAP-segmentatie een ideale voedingsbodem kan zijn.  
 
Dat laatste is trouwens een voorwaarde om van een goede segmentatie te kunnen spreken, 
leerden we nog uit het vorige hoofdstuk. We kunnen pas van een goede segmentatie 
spreken als die ook ‘accessible’ en vooral ‘actionable’ is. De resulterende segmenten moeten 
goed toegankelijk en benaderbaar zijn, en moeten het mogelijk maken effectieve strategieën 
uit te werken. In eerste instantie stellen we ons in dit zesde deel de vraag hoe die ‘effectieve 
strategieën’ er precies moeten uitzien. Zoals we eerder reeds konden vaststellen (cf. deel 2), 
en ook door bovenstaande citaten wordt duidelijk gemaakt, is de aanpak van deze 
strategieën nog heel vaak voor verbetering vatbaar en vormt het opzetten van een accurate 
introductiestrategie voor ICT-innovaties één van de grootste uitdagingen voor hedendaagse 
ICT-managers. We gaan daarom eerst op zoek naar de voornaamste pijlers waaraan 
introductiestrategieën voor ICT-innovaties vandaag de dag moeten voldoen (6.3.), en 
vervolgens ook naar een blauwdruk waarin die pijlers verenigbaar zijn (6.4.). Pas in tweede 
instantie (6.5.) tonen we aan hoe ‘actionable’ de PSAP-segmentatie is, en illustreren we hoe 
de PSAP-methode een geschikte basis vormt voor de invulling van deze blauwdruk en diens 
pijlers (cf. BPM-doelstelling of doelstelling 6). Ook hiervoor baseren we ons op de negen 
gevoerde case-studies, maar zijn we omwille van de eerder aangehaalde 
‘vertrouwelijkheidsredenen’ beperkt in het gebruik van de informatie. 
 
Verwijzend naar bovenstaande greep citaten, kunnen we het doel van dit zesde deel 
formuleren als de ontwikkeling van een blauwdruk van een strategie die aanbieders van ICT-
innovaties de nodige ‘guidance’ (~Fichman) of ‘houvast’ biedt bij het bepalen van de juiste 
richting (~Veryzer) voor commercialisering van hun innovatie, en het zo effectief mogelijk 
communiceren van de juiste informatie naar de juiste segmenten (~Blythe). Een strategie die 
het risico van de laatste NPD-fase van commercialisering verlaagt (~Ziamou) door de ‘one 
shot opportunity’ die een dergelijke strategie is, met beide handen te grijpen en meteen op 
de meest succesvolle manier in te vullen (~Oxley, Nancorrow). Met succesvol bedoelen we 
dan een strategie die de ‘wetmatigheden’ van de productlevenscyclus of het diffusieproces 
niet zomaar ondergaat, maar daar voldoende op anticipeert. McBurney, Parsons en Green 
(2002: 230) wijzen er dan ook niet voor niets op dat ‘a key challenge for the marketing team 
is to manage the product life cycle, rather than be managed by it’.  

6.2.  De nood aan betere introductiestrategieën voor ICT-innovaties 

“We have seen, however, that a high proportion of new products fail in the market. It is the 
marketing domain that has the task of reducing these high levels of failure …”  

(Dodgson, 2000: 188) 
 

at het wel degelijk nodig is bij de ontwikkeling van betere introductiestrategieën voor 
ICT-innovaties stil te staan, wordt vanuit verschillende hoeken beaamd (Schuler, 2003; 

Chan-Olmsted, Gershon, 2001: 281; Thölke, Hultink, Robben, 2001: 4; Thomson, 2001c: 12, 
Jankowski, Van Selm, 2001: 222; Dodgson, 2000: 188; Frissen, 2000: 73; Rosen, Schroeder, 
Purinton, 1999: 2-3; Moore, 1999a: 4; Brown, 1999: 78; Ganesh, 1998: 32; Janowiak, 1994: 
42). Veelal gebeurt dat vanuit de vaststelling dat innovaties falen omwille van een gebrekkige 
introductie- of marketingstrategie, en de moeilijkheden die men daarbij ondervindt. Rosen, 
Schroeder en Purinton (1999: 2-3) concludeerden dit bijvoorbeeld op basis van een analyse 
van gefaalde ICT-innovaties als de Betamax, Apple’s Newton, en de CD-I. Felder en Liu (1999: 
115) na een testmarkt voor video-on-demand. De roep om betere introductiestrategieën is 
dus veelal ingegeven door een falende adoptie of ‘take-up’. Naast deze ‘diffusionistische 
vaststelling’, wordt de nood ook evenzeer vanuit een ‘social shaping’-oogpunt benadrukt. 
ICT-marketingstrategieën blijken immers niet alleen tekort te schieten in het stimuleren van 
de adoptiebeslissing (de focus van het diffusionisme, adoptie-diffusie), maar ook in het 

D 
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stimuleren van het gebruik van die innovatie (de ‘social shaping’-focus, gebruiksdiffusie). Zo 
wijst Frissen (2000: 73) er bijvoorbeeld op dat ‘marketing strategies tend to be shortsighted: 
they often focus on the first stage of incorporation of technologies in the home (what are the 
reasons for buying something new) and too little on the reasons for actually using these 
ICTs’. Binnen de uitgezette lijnen van de ‘adoptie-diffusie’-afbakening, hebben we echter niet 
de intentie ook voor deze laatste ‘kortzichtigheid’ een oplossing aan te reiken. Onze 
aandacht gaat uitsluitend naar een optimalisering van introductiestrategieën in functie van 
adoptiediffusie. ‘Chronologisch’ heeft het ook weinig zin om de strategie in functie van 
gebruiksdiffusie te optimaliseren, als dat nog niet gebeurd is voor adoptiediffusie. Pas 
wanneer iemand een adoptiebeslissing heeft genomen, kan die ook gestimuleerd worden in 
het gebruik van de innovatie. Baldwin, Stevens McVoy en Steinfield (1996: 222) maken in dit 
verband het onderscheid tussen drie chronologische fases in ICT-marketing: (1) ‘Acquisistion 
Marketing’, (2) ‘Retention Marketing’ en (3) ‘Consumption Marketing’. Met de eerste fase gaat 
het om de marketing in functie van adoptie-diffusie, met de fasen 2 en 3 om de marketing in 
functie van de gebruiksdiffusie. Met consumptiemarketing gaat het om de blijvende 
marketinginspanning die nodig is voor diensten (bv. telefonie of VOD) waarvan het succes 
afhankelijk is van het gebruik. Retentiemarketing behelst de marketing die nodig is om 
klanten (tevreden) te houden. Twee broodnodige vormen van marketing, maar twee zaken 
ook die pas relevant worden wanneer de eerste vorm van marketing – de 
acquisistiemarketing- op een goede manier gebeurde. We hebben het dan over de vorm van 
marketing die gericht is op het verwerven van klanten, en het overtuigen en bewegen van 
mensen tot een adoptiebeslissing. Marketing in functie van adoptiediffusie met andere 
woorden, en dat is ook de vorm van marketing waarbinnen we onze bijdrage wensen af te 
bakenen. In termen van Baldwin, Stevens McVoy en Steinfield (1996) focussen we ons dus 
enkel op de optimalisering van de acquisitiemarketing voor ICT-innovaties. Hierbij lijkt het ons 
ook nodig het onderscheid te maken tussen (a) de acquisitie op ‘braakliggend terrein’, versus 
de (b) acquisitie op ‘vijandig terrein’. Met het eerste bedoelen we prior-to-launch op te stellen 
acquisitiestrategieën voor onontgonnen markten waarop nog geen concurrentie bestaat. 
Met het tweede hebben we het over strategieën die post-launch worden opgesteld voor een 
acquisitie van adopters in markten waarin de innovatie reeds geïntroduceerd is en er wel 
reeds sprake is van concurrentie. In beide gevallen menen we met de PSAP-methode en BPM-
strategie een waardevolle bijdrage te kunnen leveren. 
 
Naast de concrete vaststelling van een falende introductie- of marketingstrategie voor 
bepaalde ICT-innovaties, kunnen we de nood aan efficiëntere introductiestrategieën ook 
kaderen als een onrechtstreeks gevolg van een aantal karakteristieken of trends van de 
huidige ICT-omgeving. In deel 2 en 3 lichtten we bijvoorbeeld reeds toe dat deze ICT-
omgeving zich door een toegenomen concurrentie114 en kortere productlevenscyclussen 
kenmerkt. Gevolg daarvan is dat alsmaar meer fasen in het NPD-proces worden 
overgeslagen, en dat de diffusieprocessen en marketing/introductiestrategieën alsmaar meer 
onder druk komen te staan. Vandaar dat de onderontwikkeling van de laatste NPD-fase 
(‘launch’) ook alsmaar meer betreurd wordt de laatste jaren (Di Benedetto, 2004-06-22; 

                                                      
114 De toegenomen concurrentie brengt bijvoorbeeld een ‘innovatiespiraal’ op gang die er voor zorgt dat alsmaar 
meer innovaties elkaar aan een alsmaar sneller tempo opvolgen, maar waardoor er ook alsmaar meer druk op de 
marketingstrategieën komt te liggen om zich van de concurrentie te onderscheiden. Door deze innovatiespiraal 
worden ook de productlevenscyclussen korter en ziet men zich genoodzaakt de R&D-investeringen op een 
kortere termijn terug te winnen. Ook dit maakt dat een strategie om zo snel mogelijk de chasm te overbruggen, 
een absolute noodzaak is geworden.  
Als een gevolg van de toegenomen concurrentie kenmerkt de ICT-omgeving zich ook door een toegenomen 
aantal fusies en samenwerkingsverbanden. Henten, Falch en Tadayoni (2004: 131) wijzen er in dit verband ook 
op dat innovatieprocessen in de telecommarkt vroeger meer verticaal georganiseerd waren in monopolistische 
systemen, terwijl dat vandaag de dag meer evolueert naar een minder verticale integratie en nieuwe relaties 
tussen operatoren en ‘equipment manufacturers’. Eén van de gevolgen daarvan is dat operatoren zich minder op 
‘lange termijn R&D’ gaan focussen en meer en meer dezelfde systemen gaan implementeren. Hierdoor wordt de 
concurrentie nog meer dan voorheen op prijs, kwaliteit, service en marketingcampagnes gevoerd (Henten, Falch, 
Tadayoni, 2004: 132), en wijst ook deze evolutie onrechtstreeks op de toegenomen nood aan efficiëntere 
introductiestrategieën. 
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Hadjimanolis, 2003: 559; Thölke, Hultink, Robben, 2001: 4, 12; Storey, 2000: 347; Di 
Benedetto, 1999: 530; Mishra, Kim, Lee, 1996: 530): Although the launch strategy is critical, 
this stage is largely neglected in the business press and academic literature on high-tech 
marketing’ (Easingwood, Koustelos, 2000: 61). Verder vindt de aandacht voor deze ‘launch’ 
ook een legitimatie in de vaststelling dat de traditionele marketingprincipes en –strategieën 
niet altijd even goed meer aangepast zijn aan de hedendaagse ICT-omgeving (Hultink et al., 
1999: 159; Sowter, 2000: 143-144). Higgins en Shanklin (1992: 10) stelden dan ook dat ‘for 
marketing highly complex technical consumer products, there is a need for more precise 
strategy’. Tvede en Ohnemus (2001: 9-11) gingen daar zelfs dieper op in, en onderstreepten 
dat de traditionele marketingscholen als de ‘commodity school’, ‘functional school’, ‘regional 
school’, ‘institutional school’, ‘managerial school’ en ‘buyer behavior school’ op diverse 
vlakken ontoereikend zijn geworden, waardoor zich een nieuwe marketingschool opdrong. 
Auteurs als George Gilder115, Robert Metcalf116, Gordon Moore117, Stan Davis en Bill 
Davidson118, Alvin Toffler119, Paul Romer120, Paul Saffo121, en uiteraard ook Geoffrey Moore 
(cf. infra), beschouwen zij als grondleggers van die school die zij de ‘Digital School’ noemden. 
In tegenstelling tot de traditionele marketingscholen die geen rekening houden met de 
karakterisitieken van de hedendaagse ICT-omgeving122, leveren deze auteurs volgens Tvede 
en Ohnemus (2001: 11) stuk voor stuk bijdragen om daar wel rekening mee te houden. Tot 
een integratie van bijdragen binnen deze Digital School kwam het evenwel nog niet. Eén 
van de auteurs die daar –binnen de communicatiegerichte invalshoek- volgens ons nog het 
best in slaagde was Geoffrey Moore.  
 
De introductiestrategie is dus van kapitaal belang voor een goede diffusie van innovaties, 
maar een eerste voorwaarde blijft uiteraard een sterk product of een sterke ICT-innovatie. Pas 
wanneer de innovatie een meerwaarde of relatief voordeel kan betekenen voor bepaalde 
mensen, heeft het een zeker potentieel en wordt de introductiestrategie een ‘issue’. Een 
goed product volstaat niet (meer) als garantie op een succesvolle diffusie. Daarvoor moet de 
innovatie ook op de juiste manier in de markt worden gezet, en moet de meerwaarde ook op 
de juiste manier worden gecommuniceerd. Van de ‘push’-overtuiging dat een superieur 
product zichzelf verkoopt, moet dus worden afgestapt. De introductie van (technologisch) 
superieure producten, en ook van minder superieure producten, kan pas succesvol zijn als 
die met de juiste marketing gepaard gaat: ‘... although we are perfectly willing to admit that it 
may take a superior product to win market acceptance, product superiority does not 
guarantee acceptance; further, it is possible to gain market acceptance with a less-than-
superior product that is marketed effectively ...’ (Cahill, Thach, Warshawsky, 1994: 337). In de 
praktijk berust de introductie en marketing van ICT-innovaties echter nog teveel op die 
‘productsuperioriteit’. Davies en Brush (1997: 12) hebben het in dit verband over de high-
tech industrie die veel te lang een myopische visie heeft (gehad) op marketingstrategieën in 
termen van productsuperioriteit. Veel te lang stond het product, of de ontwikkeling van een 
technologisch superieure innovatie centraal in de high-tech marketingstrategieën, en 
werden de andere P’s verwaarloosd. We kunnen hierbij ook verwijzen naar de eerdere 
toelichting van innovatie-ontwikkelings- en stage-gateprocessen. Als er in die processen al 
van een ‘user-centric’ benadering sprake was, was dat vooral in functie van de eigenlijke 
ontwikkeling van het (superieure) product, en niet in functie van de invulling van de andere 
                                                      
115 Cf supra: analoog met Moore’s Law wees Gilder op de jaarlijkse verdrievoudiging van bandbreedte. 
116 Ging dieper in op de typische impact en werking van netwerkexternaliteiten. 
117 Cf Wet van Moore. 
118 Waren de eersten om marktsegmenten van n=1 te beschrijven, waarmee ze aan de basis van de ‘mass 
customisation’ en ‘one-on-one marketing’ lagen. 
119 Introduceerde de term ‘prosumer’, om de nieuwe rol van de consument te duiden in de huidige digitale 
economie. De consument maakt meer en meer deel uit van het productieproces in samenwerkingsverbanden met 
producenten. 
120 Introduceerde nieuwe theorieën en modellen rond de digitale economie. 
121 Suggereerde dat de traditionele idee van de ‘value chain’ achterhaald is. 
122 De enorme digitale netwerken die mensen, bedrijven en computers met elkaar verbinden, de toegenomen 
snelheid van productontwikkeling, de toegenomen fragmentatie en nood aan gesegmenteerde marktbenadering 
en targeting, ... 
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P’s van de marketingstrategie. In de huidige ICT-omgeving van hoogtechnologische 
innovaties, fusies, integratie, convergentie, ... volstaat een dergelijke strategie niet meer, en 
dringt er zich een meer gesofisticeerde marketingstrategie op (Davies, Brush, 1997: 1). Een 
strategie waarbij de traditionele ‘managerial focus’ gericht op technologische superioriteit 
achterwege gelaten wordt ten voordele van een nog meer uitgesproken ‘customer’ of ‘user-
centric approach’ (Rosen, Schroeder, Purinton, 1999: 4). Een strategie ook die we eerder als 
een ‘one shot opportunity’ omschreven, en waarbij zich meer dan voorheen de uitdaging 
stelt ‘onmiddellijk de juiste boodschap op de juiste manier naar de juiste segmenten te 
communiceren’. Rosen, Schroeder en Purinton (1999: 6) hebben het over ‘only a brief 
opportunity to be introduced and become established in the marketplace’. Beard en 
Easingwood (1996: 87) en Easingwood en Koustelos (2000: 27) stellen het als volgt: ‘for 
high-tech products, the commercialization stage offers only a brief opportunity during which 
the product must be introduced and established … There is usually one shot at the market, 
and this makes the launch stage critical.’  
 
Om deze ‘one shot opportunity’ met beide handen te grijpen, respecteert de strategie het 
best een aantal fundamentele pijlers: een introductiestrategie voor ICT-innovaties moet 
bijvoorbeeld van een gesegmenteerde marktbenadering getuigen, het onderscheid tussen 
overtuigende en informerende communicatie respecteren, en van meet af aan de juiste 
positionering hanteren. Het belang van deze positionering kende bijvoorbeeld een recht 
evenredige toename met het alsmaar toenemende en sneller evoluerende aanbod, en het 
toenemende ‘multi-featured’-karakter van ICT-innovaties. Deze maken het voor de gebruiker 
immers alsmaar moeilijker om volgen. Hij/zij wordt met een ‘information overload’ inzake ICT-
innovaties geconfronteerd, en daarvan kan men slechts bepaalde stukken onthouden en 
verwerken. Als we nog even bij dit ene principe van de positionering blijven stilstaan, houdt 
dit voor de introductie van een ICT-innovatie een ‘dubbel gevaar’ in voor de aanbieder. Een 
eerste gevaar is dat die aanbieder meteen zo veel mogelijk van zijn multi-featured innovatie 
in de verf wil zetten, met het risico de consument met ‘too much too soon’ te overladen, en 
geen duidelijke positionering bij die consument achter te laten. Eerder haalden we de Nokia 
N-Gage aan als voorbeeld van een technologie waarvoor men bij de introductiestrategie in 
deze val trapte. Noch voor de verdelers, noch voor de gebruikers, was het duidelijk of het 
dan wel om een telefoon, een spelconsole of nog iets anders ging. Een recent voorbeeld van 
hoe het dan wel moet, vinden we bij de introductie van de Sony PSP (september 2005). Een 
schoolvoorbeeld van een convergentieproduct123 nochtans, dat in zijn basisvorm duidelijk als 
een draagbare spelconsole is gepositioneerd, waarbij dan diverse graduele uitbreidingen 
mogelijk zijn (cf. infra). Bij de toelichting van een ander te respecteren principe; dat van de 
graduele introductie, lichten we dat nader toe.  
 
‘Ok, maar met welke applicaties moet deze graduele introductie dan worden aangevat?’, 
vraagt de aanbieder van de ‘multi-featured’ innovatie zich dan af. Een bedenking die ons bij 
het tweede positioneringsgevaar brengt: men kan er dan wel van overtuigd zijn dat de 
initiële positionering niet te overdonderend mag zijn, en dat er niet ‘too much too soon’ mag 
worden gecommuniceerd; men loopt nog steeds het risico de verkeerde applicaties te 
benadrukken. In de huidige ICT-omgeving waarin alsmaar meer gedifferentieerd wordt op 
featureniveau, hangt het succes van innovaties alsmeer meer af van een juiste selectie van de 
juiste features op het juiste moment (Thölke, Hultink, Robben, 2001: 3). Men kan bijvoorbeeld 
de fout maken teveel op applicaties of features te positioneren die enkel de innovators en 
early adopters aanspreken. Dergelijke positioneringen zullen als ‘te gesofisticeerd’ en weinig 
aantrekkelijk overkomen voor de majority, waardoor de adoptie tot de earlier adopters of de 
chasm beperkt dreigt te blijven. De uitdaging ligt er dus in meteen de juiste zaken te 
benadrukken die niet alleen deze earlier adopters aanspreken, maar ook de minder 
innovatieve segmenten, en zo toelaten om de chasm te overbruggen. Recentelijk zagen we 
deze uitdaging nog geformuleerd in een artikel naar aanleiding van de introductie van 

                                                      
123 De Playstation Portable is immers zowel een spelconsole, een fotoviewer, een DVD-speler als een muziekspeler. 
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digitale televisie in Vlaanderen: “Het echte markpotentieel zit bij de groep gebruikers die iets 
slomer is op gebied van nieuwe technologie. Beide operatoren (Telenet en Belgacom) 
moeten dus een element naar voren brengen waarmee ze de consument achter die groep 
early adopters kunnen binnenhalen.” (Meeus, 2005-09-03: 3). Concreet stelt zich dus voor 
zowel Telenet als Belgacom de uitdaging met een positionering van start te gaan die dat 
‘element’ bevat. Is dat dan het voetbal (content)? Of VOD? Of gewoon de positionering dat 
DTV eenzelfde TV-gebruik met een groter gebruikscomfort garandeert (epg, ...)? Belgacom 
maakte de keuze om op content te spelen, en het ‘voetbal’ nadrukkelijk uit te spelen in de 
initiële positionering van zijn digitale televisie-aanbod. Of dat ook de juiste keuze was, zal de 
toekomst uiteraard moeten uitwijzen, maar persoonlijk hebben wij daar alvast onze twijfels 
bij. Deze positionering zal ongetwijfeld zijn innovators en early adopters aantrekken, maar 
een succesvolle diffusie staat of valt met de daarop volgende stappen. De bal moet met 
andere woorden blijven rollen. Deze innovators en early adopters moeten ook een kritische 
massa zijn voor de volgende ‘potentiële adopters’, de early en de late majority. En niet elke 
positionering heeft op dat vlak een even groot kopieerpotentieel. Bij de initiële positionering 
en het initiële aanbod van een innovatie is het niet zozeer zaak de potentiële innovators en 
early adopters zoveel mogelijk te imponeren en aan te spreken; het komt er vooral op aan 
ook een voet tussen de deur van de minder innovatieve segmenten te krijgen. De initiële 
positionering moet dus niet zozeer superaantrekkelijk zijn voor de innovators en early 
adopters, maar moet vooral ook nog in zekere mate interessant zijn voor de majority-
segmenten. De adoptie en het gebruik door innovators en early adopters moet met andere 
woorden ook nog voor de majority de moeite waard zijn om te ‘kopiëren’. En precies daar zal 
het schoentje naar ons aanvoelen knellen voor Belgacom. Binnen de alsmaar breder 
wordende waaier aan toepassingen, applicaties, features, ... is het dus van cruciaal belang 
geworden op basis van ‘kopieerpotentieel’ een onderverdeling te maken, als basis voor een 
graduele uitbouw van het aanbod. In onderstaande paragrafen lichten we deze pijlers nader 
toe ... 

6.3.  Pijlers voor een betere introductiestrategie voor ICT-innovaties 

ntroductiestrategieën voor ICT-innovaties moeten dus anders en beter. Anders ten opzichte 
van traditionele marketingprincipes en aanpak, en beter in termen van een verminderde 

kans op falen en een zo goed en zo snel mogelijk overbruggen van de chasm. Vooraleer 
dieper op deze introductiestrategie in te gaan, lijkt het ons raadzaam te verduidelijken wat 
we daar precies onder verstaan. De onduidelijkheid en nood aan ‘guidance’ (cf. supra) op het 
vlak van deze strategieën is wellicht voor een deel ook te wijten aan het gebrek aan 
éénduidigheid omtrent de definiëring van wat een ‘launch strategy’ of introductiestrategie 
precies is (Hultink, Schoormans, 1995: 230). Voor sommigen gaat het louter om de initiële 
positionering van een innovatie, terwijl anderen dat ruimer zien en een onderscheid tussen 
strategische en tactische ‘launch decisions’ gaan maken, of zich op de specifieke invulling van 
de 4 P’s of aspecten als timing van de introductie gaan focussen. Zelf omschrijven Hultink en 
Schoormans (1995: 230) deze ‘launch strategy’ als een ‘particular combination of launch 
tactics’, en beschouwen zij ‘prijszetting’, ‘promotie’, ‘competitief voordeel’ en de breedte van 
het productassortiment als de vier voornaamste ‘launch tactics’. Bij innovatie-ontwikkeling of 
NPD (New Product Development) draait het in hoofdzaak om een vijftal zaken: ‘what to 
launch’, ‘where to launch’, ‘when to launch’, ‘why to launch’ en ‘how to launch’ (Hultink et 
al., 1998: 269-270). De beslissingen die op de eerste vier domeinen worden genomen, 
worden doorgaans als strategische beslissingen beschouwd, terwijl de beslissingen met 
betrekking tot de manier waarop de innovatie moet gelanceerd worden, eerder tactische 
beslissingen zijn (Guiltinan, 1999; Di Benedetto, 1999: 531; Hultink et al., 1997: 243; 1998: 
271; 1999: 155; 2000: 7; De Rijcke, 2000: 240-241)124. Strategische beslissingen (innovativiteit 

                                                      
124Op basis van een 18-tal eerder uitgevoerde studies omtrent ‘launch strategies’ komen Hultink et al. (1997: 246; 
1999: 156-157) tot de volgende inventaris van tactische en strategische beslissingen. De zaken die cursief in groen 
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van het product, afbakening doelmarkt, algemene positionering125) worden vóór de 
tactische beslissingen genomen, en deze laatste hebben dan vooral te maken met 
marketingmixbeslissingen (product, branding, prijszetting, reclame/communicatie/promotie, 
distributie). In tegenstelling tot strategische beslissingen zijn de tactische wel nog aanpasbaar 
doorheen het NPD-proces (Di Benedetto, 1999: 531; Hultink et al., 1997: 245). Voor de 
invulling van wat wij precies onder ‘introductiestrategieën voor ICT-innovaties’ verstaan, 
sluiten we ons bij deze definiëring in termen van ‘launch tactics’ aan. Voor de invulling van 
de voornaamste ‘tactische beslissingen’ die hieronder ressorteren, wijken we wel lichtelijk af 
van de visie van Hultink en co. Wij situeren die vooral op de volgende vier domeinen: (1) een 
gesegmenteerde marktbenadering, (2) een graduele uitbouw van het aanbod, (3) rekening 
houden met het principe van het kopieergedrag, en (4) een goede positionering met het 
accent op het onderscheid tussen informerende en overtuigende communicatie. Ook voor 
de omschrijving van het doel van een introductiestrategie kunnen we ons achter de visie van 
Hultink scharen. Samen met Robben omschreef hij die als ‘A launch strategy consists of those 
marketing decisions that are necessary to present a product to its target market and begin to 
generate income from sales of the new product’ (Hultink, Robben, 1999: 547).  
 
De tactische pijlers waar we ons voor deze ‘nieuwe’ strategische aanpak op baseren, zijn 
zowel vanuit praktisch als theoretisch oogpunt niet nieuw, maar raakten tot op de dag van 
vandaag onvoldoende geïntegreerd in één introductiestrategie. Voor deze integratie 
baseren we ons, zoals eerder gezegd, op Geoffrey Moore’s BPM-idee (6.4). Voor de pijlers 
wordt voor een deel naar het diffusionisme terug gegrepen (Chen, Yu, 2002: 2; Dekimpe, 
Parker, Sarvary, 2000: 39; Moore, 1999a: 10; Windahl, Signitzer, Olson, 1992: 57; Rosen, 
Schroeder, Purinton, 1999: 2-3; Mahajan, Muller, Bass, 1990: 1; Gatignon, Robertson, 1985: 

                                                                                                                                                                      
vermeld staan zijn aspecten die er in een artikel van twee jaar later (in 1999) zijn bijgekomen. In 1999 werd bij de 
strategische beslissingen ook ‘Competitive Stance’ opgenomen onder ‘Market Strategy’ 
 

Strategische Aspecten Tactische beslissingen 
Product Strategy 

- Product Innovativeness 
- Relative product newness 
- Cycle time (niet in 1999) 
- Quality 

Market Strategy 
- Breadth of the segments served (targeting) 
- Stage of the product in itsPLC 
- Target market growth 

Competitive Stance 
- Number of competitors 
- Product Advantage 

Firm Strategy 
- Innovation strategy 
- Driver (niet in 1999) 
- Degree of forward and backward integration 
- Size of product scale entry 

Product 
- Breadth of the product line 
- Direct manufacturing costs 
- Services 

Promotion 
- Advertising 
- Promotion 

Pricing 
- Pricing: skim or penetrate? 

Distribution 
- Distribution Intensity 
- Sales force effort 

 
Guiltinan (1999: 15) splitste deze strategische en tactische beslissingen als volgt uit: 
 

Strategische Aspecten Tactische beslissingen 
 
Target Market 
 Niche vs. Mass 
 
Leadership 
 Lead vs. Follow 
 
Relative innovativeness 

Product 
- Breadth of assortment 
- Branding 

Promotion Activities 
- Advertising 
- Coupons 
- Publicity/educational campaigns 
- Sampling 
- Reference test sites 

Pricing 
- Introductory price: skimming vs penetration 
- Price administration 

Sales and Distribution Support 
- Shows and demonstrations 
- Technical support 
- Distribution structure 
- Intensity of coverage 
- Distribution incentives 

Timing 
- Fast vs slow deletion of old products 
- Whether to pre-announce 

 
125 De keuze van de algemene positionering is grotendeels een strategische aangelegenheid. De invulling en 
communicatie van die positionering, is eerder tactisch. 
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863). Onder meer Windahl, Signitzer en Olson (1992: 57) beklemtoonden het belang van 
deze theoretische stroming in functie van communicatiestrategieën voor innovaties: ‘The 
purpose of communication planning is often promotion of an innovation ... For a 
communication planner, few approaches to the field of communication are as valuable as 
those suggested by the theories that surround the process of diffusion of innovations’. 
Ondanks de dankbare bron van inspiratie die dit diffusionisme voor deze pijlers vormt, is de 
implementatie in de praktijk vaak niet zo evident. Met een verwijzing naar Onkvist en Shaw 
(1989) gaven Frambach en Hillebrand (1994: 37) dit als volgt aan: ‘although the diffusion 
theory has gained a great deal of acceptance by marketing scholars, it has not necessarily 
done so among marketing practitioners’. Refererend naar ons ‘metadoel’ om bruggen te 
slaan tussen voorheen minder verbonden domeinen, hebben we in dit hoofdstuk dan ook 
het doel om de diffusionistische pijlers nauwer te doen aansluiten op in de praktijk 
implementeerbare introductiestrategieën. Ook Beard en Easingwood (1996: 87) wezen op 
het probleem dat er over de praktische implementatie van introductiestrategieën voor high-
tech innovaties niet zoveel bestaat in de literatuur, waardoor de marketingmanagers in de 
praktijk vaak niet zo goed weten hoe met de introductie van technologische innovaties om te 
gaan. Met dit zesde deel hopen we dat voor een stuk te verhelpen. 
 
Naast het diffusionisme, ligt de inspiratie voor deze ‘pijlers’ uiteraard ook voor een deel in 
marketingeconomische hoek. Net zoals anderen (Hultink et al., 1999: 169; Higgins, Shanklin, 
1992: 10) dat reeds suggereerden, zijn Parasuraman en Colby (2001: xi) er vanuit deze hoek 
bijvoorbeeld van overtuigd dat de marketing van nieuwe technologieën beter niet altijd 
meer op de algemene klassieke marketingprincipes is gestoeld, maar volgens een aantal 
eigen typische principes dient te gebeuren: ‘The marketing of technology-based products 
and services, however, is by and large being guided by traditional principles that may not be 
as effective for high-tech offerings ...’. De mark(e)t(ing) van technologische innovaties, en de 
adoptie ervan, onderscheidt zich immers op verschillende vlakken van de mark(e)t(ing) van 
andere producten en innovaties. Zo is er in het geval van technologie-adoptie bijvoorbeeld 
een veel bredere waaier aan determinanten in het spel (Parasuraman en Colby, 2001: 5), en 
moet er meer aandacht worden besteed aan de grotere nood aan ondersteunende, 
educatieve en informatieve communicatie, het belang om zo snel mogelijk een voldoende 
grote kritische massa te verwerven, etc. (Ibid: 6-7). Parasuraman en Colby (2001) pleiten 
daarmee voor specifieke introductiestrategieën voor ICT-innovaties, die gebaseerd zijn op 
principes die zijn aangepast aan de (markt)karakteristieken van hoogtechnologische 
innovaties als ICT. Zij hebben het dan ook concreet over een specifieke ‘Techno-Ready 
Marketing’. Vooraleer dieper in te gaan op de door ons afgebakende ‘Techno-ready 
marketing’-pijlers, lichten we kort een aantal algemene visies zoals die van Parasuraman en 
Colby toe ...  

6.3.0.  Algemene visies 

ls er geklaagd wordt over de ‘onderontwikkeling’ van literatuur en onderzoek in functie 
van launch of introductiestrategieën (cf. supra), dan betekent dat niet dat die literatuur 

onbestaande is. In de meer recente marketingliteratuur vallen zelfs meer en meer 
inspanningen vast te stellen om concrete ‘tactische’ richtlijnen voor adoptie- en 
diffusiestimulerende strategieën uit te zetten. Meestal gaat het om zeer algemene visies, maar 
bij sommigen zijn deze richtlijnen ook gelinkt aan de diffusionistische adoptersegmentatie of 
verschillende fases in het diffusieproces. We gaan kort in op de visies van Parasuraman en 
Colby (2001), Kotler (2003), Easingwood en Harrington (2002) en Montaguti, Kuester en 
Robertson (2002). 
 
In de ‘Techno-Ready Marketing’-visie van Parasuraman en Colby (2001) worden in de 
normaal verdeelde diffusiecurve de klassieke vier fasen onderscheiden van (1) vroege 
adoptie, (2) snelle groei, (3) groeipiek, en (4) terugval in de groei; en splitsen zij dat ook uit 

A 
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naar de daarbijhorende adoptersegmenten. Weliswaar met een andere benaming, maar 
analoog met de diffusionistische adoptersegmentatie onderscheiden zij ‘explorers’, ‘pioneers’, 
‘skeptics’, ‘paranoids’ en ‘laggards’. Afhankelijk van de fase in het adoptieproces achten 
Parasuraman en Colby (2001: 65) een aangepaste marketingstrategie of marktbenadering 
opportuun.  
 
Figuur: The shifting focus of a technology-based product or service (Parasuraman, Colby; 2001: 65) 
 
Stage of  
Development Early Adoption Accelerating 

Growth Peak Growth Declining Growth 

Dominant  
Segment 

Explorer 
(innovators) 

Pioneer 
(early 

adopters) 

Skeptic 
(early 

majority) 

Paranoid 
(late 

majority) 

Laggard 
(laggard) 

Market Themes 
 

Innovation Discomfort 
and insecurity 

Low 
optimism 

Discomfort 
and 

insecurity 

Market maturity and 
resistance by ‘hold-

outs’ 

Strategy 

Target 
innovators, 

make products 
future-ready, 
and build a 
market base 

Focus on 
usability and 
reassurance 

Promote 
product 
benefits 

Increase 
focus on 
usability 

and 
reassurance 

Focus on retention 
and innovations 

 
In de eerste fase van ‘early adoption’ moet de inspanning vooral op de meest innovatieven 
gericht zijn (accent op technologische superioriteit) om hen op korte termijn zo snel mogelijk 
tot adoptie te bewegen en zo een eerste kritische massa geïnstalleerd te krijgen 
(Parasuraman, Colby, 2001: 64-65). Voor de verdere groei van de diffusiecurve is het volgens 
hen zeer belangrijk dat deze eerste adopters tot ‘evangelisten’ voor de nieuwe technologie 
worden omgeturnd. In de tweede fase van ‘accelerating growth’ wordt de focus op het 
nieuwe en het innovatieve minder belangrijk voor de potentiële adopter, en moet die 
verschuiven naar behoeften waaraan de innovatie tegemoet kan komen. Vanaf deze fase 
moet het aanbod volgens Parasuraman en Colby (2001: 65) echt op de consument 
georiënteerd zijn. Eén van de zaken die hierbij zeker centraal moet komen te staan, is 
gebruiksgemak (Ibid.: 66). De consument moet ook worden gerustgesteld dat alles ok, veilig 
en gebruiksvriendelijk is. Ook ‘tangibles’ of de ‘look and feel’ van de technologie zijn 
belangrijk in de fase van ‘snelle groei’ (Ibid.: 66). In de ‘peak growth’ stelt zich dan de 
uitdaging om potentiële adopters onder de skeptics en vervolgens ook paranoids op de juiste 
manier van het relatieve voordeel van de technologie te overtuigen (Ibid.: 67). De 
‘geruststellende’ communicatie en het accent op de gebruiksvriendelijkheid mogen hier nog 
worden opgedreven. In de fase van terugvallende groei tenslotte, is de focus op onder meer 
‘customer loyalty’ dan weer belangrijker (Ibid.: 69). 
 
 
Als we het over algemene marketingvisies hebben, kunnen we uiteraard ook niet om Kotler 
(2003) heen. Net als Parasuraman en Colby (2001), structureert ook Kotler (2003: 340) zijn 
richtlijnen volgens de klassieke vier fases in het normaal verdeelde diffusiepatroon en de 
daaraan verbonden opdeling in adoptersegmenten. De na te streven ‘marketing objectives’ 
die hij voor elk van die fases voorop stelt, zijn uiteraard rond ‘zijn’ 4 P’s gestructureerd: 
Product, Prijs, Plaats (distributie) en Promotie (Advertising, Sales Promotion). 
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 Introduction Growth Maturity Decline 

Characteristics 
Sales Low Sales Rapidly rising 

sales 
Peak Sales Declining sales 

Costs High Cost per 
customer 

Average cost per 
customer 

Low Cost per 
customer 

Low cost per 
customer 

Profits Negative Rising profits High profits Declining profits 
Customers Innovators Early adopters Middle majority Laggards 
Competitors Few Growing Number Stable number 

beginning to 
decline 

Declining number 

Marketing Objectives 
 Create product 

awareness and 
trial 

Maximize market 
share 

Maximize profit 
while defending 
market share 

Reduce 
expenditure and 
milk the brand 

Strategies 
Product Offer a basic 

product  
Offer product 
extensions, 
service, warranty 

Diversify brands 
of items and 
models 

Phase out weak 

Price Charge cost-plus Price to penetrate 
market 

Price to match or 
best competitors 

Cut price 

Distribution Build selective 
distribution 

Build intensive 
distribution 

Build more 
intensive 
distribution 

Go selective: 
phase out 
unprofitable 
outlets 

Advertising Build product 
awareness 
among early 
adopters and 
dealers 

Build awareness 
and interest in the 
mass-market 

Stress brand 
differences and 
benefits 

Reduce to level 
needed to retain 
hard-core loyals 

Sales Promotion Use heavy sales 
promotion to 
entice trial 

Reduce to take 
advantage of 
heavy consumer 
demand 

Increase to 
encourage brand 
switching  

Reduce to 
minimal level 

 
Niettegenstaande deze visie van Kotler niet specifiek voor ICT-innovaties of de marketing van 
ICT-innovaties is opgesteld, vallen toch onmiddellijk een aantal raakpunten op met de pijlers 
die wij voor ICT-marketing voorop stellen. Naast de gesegmenteerde marktbenadering in 
termen van de diffusionistische adoptersegmenten, herkennen we bij de ‘Product’-richtlijnen 
bijvoorbeeld duidelijk het advies voor een graduele uitbouw van het aanbod en het starten 
met een initieel basisproduct. Verder heeft bovenstaande tabel wellicht weinig toelichting 
nodig, en gaan we verder ook niet dieper in op deze visie van Kotler, daar het niet specifiek 
om richtlijnen voor technologie-marketing gaat.  
 
 
Een ‘algemene visie’ die daarentegen wel wat meer toelichting vraagt, is die van Easingwood 
en Harrington (2002); een visie die zijn voorgangers kent in het werk dat Easingwood eerder 
met Beard (1996) en Koustelos (2000) voerde. In tegenstelling tot de vorige twee visies, 
hielden zij zich minder aan een opdeling van strategische richtlijnen per adoptersegment of 
fase in het diffusieproces. Easingwood en Harrington (2002) gaan immers van één groot 
scharniermoment uit, de ‘chasm’. Vooral voor het succesvol overbruggen van deze ‘period of 
transition’ of ‘chasm’ (Easingwood, Harrington, 2002: 657) achten zij het dan ook 
noodzakelijk het strategische geweer van schouder te veranderen. Na de initiële lancering 
van het product (market launch), moet het product bij wijze van spreken nog eens 
geherlanceerd worden (re-launch) om de chasm succesvol te overbruggen. Zowel in de 
‘launch’ en de ‘relaunch’ worden een viertal stappen onderscheiden: (1) markvoorbereiding, 
(2) targeting, (3) positionering en (4) uitvoering. (Easingwood, Harrington, 2002: 658).  
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In de ‘Market Launch’, de fase die vooral op innovators en early adopters is gericht, ligt de 
aandacht vooral op technologische argumenten en features: 
 
a. Market Preparation: fase waarin de markt moet worden voorbereid in termen van 
awareness-creatie en het opbouwen van relaties. Een drietal zaken moeten daarbij voorop 
staan (Easingwood en Harrington, 2002: 658). Gezien onze aandacht vooral naar het 
communicatieve luik van de introductiestrategie gaat, is het eerste van deze drie voor ons 
minder relevant:   

1. Het vormen van allianties en samenwerkingsverbanden en licentiëring van de 
technologie aan andere OEM’s (Original Equipment Manufacturers). IBM ontwikkelde 
bijvoorbeeld twee krachtige hard disk drives, TravelStar 8GS en 3GN voor zijn eigen 
ThinkPad notebooks, maar besliste om deze toch niet voor zichzelf te houden, en deze 
ook in licentie te geven aan Acer, Gateway 2000, Dell, etc... zodat ook die de harde 
schijven konden inbouwen (Easingwood, Harrington, 2002: 659; Easingwood, Koustelos, 
2000: 28). De technologie blijft zo onder de eigen controle, terwijl de afzetmarkt gevoelig 
verhoogt. 
2. Het verschaffen van ‘pre-launch information’. Rekening houdend met het doelpubliek in 
deze eerste launch-fase kan dat via de technologische vakbladen gebeuren, maar ook via 
(gelekte) persberichten. Hierbij kan zeer gedetailleerd worden ingegaan op de kern van 
de technologie of de timing van de introductie (Beard, Easingwood, 1996: 91). In 
tegenstelling tot de meeste andere auteurs die op de noodzaak van deze informerende 
pre-launch information wijzen, hameren Easingwood en Harrington (2002: 659), 
evenzeer op het belang van een goede informerende communicatie naar het 
tussenliggende niveau van de retailers en het verkoopspersoneel.  
3. ‘Educate the market’: het ‘opleiden’ van de markt, als specifieke vorm van pre-
announcement. 

 
b. Targeting: een gesegmenteerde targetingstrategie waarbij de benadering is aangepast 
aan de segmentspecifieke noden en behoeften (Easingwood, Harrington, 2002: 659; Beard, 
Easingwood, 1996: 91; Easingwood, Koustelos, 2000: 29). Ze verwijzen hier onder meer naar 
eerder onderzoek waarin Easingwood en Lunn (1992) specifiek voor telecommunicatie-
innovaties aantoonden dat ‘targeted products diffuse more rapidly than non-targeted 
products’.  

1. In deze fase spreekt het voor zich dat de targeting zich beperkt tot een targeting van 
innovators en early adopters. Easingwood en Harrington (2002: 660) wijzen ook op het 
essentiële verschil tussen beide segmenten dat de innovators vooral op het 
technologische gefocust zijn, terwijl de early adopters/visionaries echt het potentieel en 
de voordelen van de technologie moeten ontdekken vooraleer ze tot adoptie overgaan. 
Innovators zijn geïntrigeerd door de technologie, vissen maar wat graag zelf uit hoe de 
technologie werkt, en zijn dan ook diegenen die tot adoptie overgaan zonder dat ze het 
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product ‘up and running’ hebben gezien. Bij de early adopters komt het er op neer op de 
juiste manier de juiste ‘compelling application’ te kunnen aanreiken (Easingwood, 
Koustelos, 2000: 29).  
2. In deze fase van targeting kan het voor grote bedrijven ook handig zijn om in de vijver 
van de reeds bestaande klanten te gaan vissen om een nieuwe, soms complementaire, 
innovatie te gaan targeten. Men mag er immers van uitgaan dat er dan reeds een soort 
situatie van ‘mutual trust’ bestaat tussen beide groepen. 

 
c. Positioning: Hier zijn uiteraard verschillende mogelijkheden, maar Easingwood en 
Harrington (2002: 660) gaan er van uit dat de positionering op basis van ‘technologische 
superioriteit’ nog steeds de belangrijkste is in deze fase. Velen maken hierbij wel de foutieve 
veronderstelling dat de potentiële gebruikers een zeker niveau van (technologische) kennis 
hebben. Vooraleer een positionering op technologische superioriteit zijn effect kan hebben, 
moet er een voldoende niveau van kennis zijn om die positionering te begrijpen en te 
appreciëren (Beard, Easingwood, 1996: 94; Easingwood, Koustelos, 2000: 31). De nadruk op 
deze technologische superioriteit mag ook niet te sterk zijn, omdat dat het gevaar inhoudt de 
echte voordelen wat onduidelijk op de achtergrond te doen verdwijnen (Beard, Easingwood, 
1996: 94; Easingwood, Koustelos, 2000: 31). 
 
d. Execution: belangrijk hierbij is dat men zich als een ‘winner’, als de ‘nummer één’ een 
imago aanmeet en positioneert (Ibid.: 661). Dat maakt je aantrekkelijk voor de meest 
innovatieven, en ook voor diegenen die een beetje overdonderd zijn door het ‘too much too 
soon’-aanbod is de keuze voor de marktleider de meest evidente en veilige keuze 
(Easingwood, Koustelos, 2000: 32). Voor de invulling van de informerende en educatieve 
informatie moeten de juiste argumenten gevonden worden, en via het gebruik van 
opinieleiders en referenties moet men zo snel mogelijk een ‘kritische massa’ zien te installeren 
binnen de beoogde segmenten van innovators en early adopters.  
 
De ‘Re-launch’-fase is dan de fase van de herintroductie van de innovatie voor de minder 
innovatieve segmenten van early en late majority en laggards. Een fase die volgens 
Easingwood en Harrington (2002) volgende heroriëntering van de strategie vraagt:  
 
a. Market Preparation:  

1. Interne voorbereiding: om het verkoopspersoneel voor te bereiden op de totaal andere 
groep van consumenten waarop men zich nu richt, en het andere accent in termen van uit 
te spelen benefits en argumenten. 
2. Externe voorbereiding: openheid en conform zijn met standaarden is hier belangrijk 
(open standaarden), alsook de keuze van distributiekanalen. In een re-launch fase voor de 
massamarkt, worden VAR’s of Value-Added-Resellers heel belangrijk: mensen die het 
product niet alleen kunnen leveren, maar ook installeren (Ibid.: 662).  
3. Ook hier blijven samenwerkingsverbanden, allianties en licentiëringen belangrijk: onder 
meer om de eigen technologie als standaard te proberen vestigen. Psion, Motorola, 
Ericsson en Nokia verenigden zich bijvoorbeeld in de Symbian-groep rond het EPOC-
besturingssysteem van Psion voor draadloze communicatietoestellen, als tegengewicht 
voor het Windows CE besturingsysteem.  

 
b. Targeting 

1. Naar analogie met de bowlingmetafoor van Moore (cf. infra) verwijzen Easingwood en 
Harrington (2002: 662) op het cruciale belang van het detecteren en goed targeten van 
het zogenaamde ‘kingpin’ segment126. Dit kingpin segment is het segment dat als 
uitvalsbasis moet gaan dienen om de andere segmenten te gaan veroveren. Easingwood 
en Harrington (2002: 663) wijzen in dit verband op de cruciale rol voor goede 

                                                      
126 Ook Easingwood en Harrington (2002) zien de bowlingstrategie dus als een strategie die pas ‘aan de orde’ 
komt in de ‘post-chasm’- of ‘re-launch’. 
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marktonderzoeksmethoden127: ‘the market research in order to choose this segment and 
prepare the whole product is probably the most important the company will do. If the 
target market is not chosen correctly, the whole product will be built on sub-optimal 
assumptions’. In vergelijking met de targeting vóór de chasm, zal het vanaf de early 
majority of ‘pragmatists’ ook nodig zijn de nodige ‘zekerheid’ aan te reiken via 
standaarden, bekende merken, en ‘well-established references’ (Easingwood, Koustelos, 
2000: 30). 
2. Easingwood en Harrington (2002: 663) beklemtonen in deze fase ook het belang om de 
klanten van de concurrentie te gaan targeten. In deze fase is de innovatie immers aan 
reputatie aan het winnen, en is de tijd rijp om ook op het terrein van de concurrentie 
marktaandeel te proberen gaan winnen. Ook wat we eerder ‘acquisitiesegmentatie’ 
noemden, moet hier dus het doel zijn. Tegelijkertijd mag men echter de ‘bestaande 
klanten’ niet uit het oog verliezen. Zeker in snel evoluerende markten als die van de ICT zijn 
die immers ook gegeerde targets voor de concurrentie (Easingwood, Koustelos, 2000: 31; 
Beard, Easingwood, 1996: 94) 

 
c. Positionering. In deze fase moet een onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten 
van positionering: enerzijds de positionering van het product, en anderzijds de positionering 
van het bedrijf (Easingwood, Harrington, 2002: 664). Wat de positionering van het product 
betreft, komt het er voor de introductie van nieuwe technologieën bij een niet-technologisch 
gebruikerspubliek vooral op aan de juiste specifieke applicaties te benadrukken (Beard, 
Easingwood, 1996: 94; Easingwood, Koustelos, 2000: 31). Voor bedrijven die reeds stevig in 
de markt ‘gebeiteld’ zitten, is de positionering van het product als een ‘safe bet’ een aan te 
raden optie. Dit geeft immers het vertrouwen waar de minder innovatieve consument in 
deze fase van het diffusieproces naar op zoek is. IBM en Dell kiezen daar bijvoorbeeld voor. 
Wanneer je als producent niet zo ‘well-established’ bent of niet zo’n sterk imago hebt, ga je 
beter voor een exclusiviteitspositionering. 
 
d. Execution. Ook hier blijven de relaties met VARs, het opbouwen van referenties, 
ondersteuning van mond-tot-mond, en de creatie van een winnersimago zeer belangrijk. 
(Easingwood, Harrington, 2002: 664). Dit laatste om de onzekerheid bij de minder 
innovatieve segmenten weg te nemen. Andere ‘execution’-strategieën die hierbij kunnen 
helpen zijn het stimuleren van ‘trialability’ via ‘lend’ of ‘lease arrangements’ (Beard, 
Easingwood, 1996: 95). Ook voor de promotie naar het retailniveau dienen specifieke acties 
te worden uitgewerkt (Beard, Easingwood, 1996: 95). 
 
 
De visie van Montaguti, Kuester en Robertson (2002) tenslotte, is een voorbeeld van een visie 
waarin de notie van aanpassingen aan diffusiefases of adoptersegmenten al helemaal 
afwezig is, en waarbij de focus uitsluitend op de motivatie ligt de ‘time to takeoff’ of de 
incubatietijd zo veel mogelijk te verkorten. De behoefte om die takeoff zo snel mogelijk 
gerealiseerd te zien kan in de praktijk vanuit verschillende behoeften zijn ingegeven. De 
takeoff is sowieso nodig om voor bepaalde segmenten het nodige ‘kritische massa’-niveau te 
halen (Montaguti, Kuester, Robertson, 2002: 23), terwijl andere managers die take-off zo 
vroeg mogelijk willen omdat patenten maar een beperkte periode gelden, om competenties 
verzilverd te zien vooraleer ze gekopieerd worden, om de standaard te zetten, of om het ‘first 
mover advantage’ te hebben of te houden.  
 
Naar analogie met Gatignon en Robertson (1991) gaan Montaguti, Kuester en Robertson 
(2002: 24-25) uit van een conceptueel model waarin adoptievoorkeuren, of 
adoptiebeslissingen door drie factoren bepaald worden: nl. ‘awareness’, ‘willingness-to-pay’ 
en ‘product availability’. 

                                                      
127 Met de PSAP-methode menen we zo’n methode te hebben aangereikt.  
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Figuur: Conceptueel model voor het verschil in effectiviteit van introductiestrategieën 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op basis van literatuuronderzoek en empirisch onderzoek en praktijkervaring stellen zij dat 
de beste strategie om een snelle takeoff te bewerkstelligen op de volgende vier pijlers berust: 
 
1. Het volgen van een penetratiestrategie qua prijszetting. 
2. Het nastreven van compatibiliteit met bestaande producten. 
3. Aan ‘preannouncement’ doen op het communicatieve vlak. 
4. Een externe route naar de markt nastreven op distributievlak. 
 
Het kiezen voor penetratie in plaats van skimming vindt zijn motivatie in het zo snel mogelijk 
bereiken van de noodzakelijke ‘kritische massa’ en in het ontmoedigen van de concurrentie 
(Montaguti, Kuester, Robertson, 2002: 24). Het nastreven van compatibiliteit met bestaande 
technologieën verdient de voorkeur omwille van het onzekerheidsverlagend effect (Ibid. : 
25), terwijl ‘preannouncing’ of het op voorhand communiceren omtrent ‘nog te introduceren 
innovaties’, ook gedreven kan zijn vanuit de motivatie concurrenten te ontmoedigen, op 
voorhand ‘awareness’ te creëren, het verlagen van de onzekerheid of het aanzwengelen van 
de ‘willingness-to-pay’. Omdat een snelle takeoff en een goede diffusie nu eenmaal een 
zekere ‘availability’ of beschikbaarheid vereisen, en de suppliers daar niet altijd de nodige 
competenties voor hebben, wordt er van uitgegaan dat de distributie beter via externe 
kanalen gebeurt.  
 
Niet in alle omstandigheden zijn deze vier pijlers echter even geschikt. Het effect van 
introductiestrategieën wordt immers gedetermineerd door een drietal blokken van factoren: 
(a) karakteristieken van de technologie waaronder netwerkexternaliteiten en ‘appropriability’ 
worden verstaan; (b) karakteristieken van de competitieve omgeving waaronder ‘industry 
concentration’ en ‘level of incumbency’ ressorteren; en (c) bedrijfspecifieke factoren als 
reputatie en ‘order of entry’. Voor meer over deze blokken van determinanten verwijzen we 
naar het originele artikel van Montaguti, Kuester en Robertson (2002), of naar het hoofdstuk 
over determinanten (cf. supra). De manier waarop deze determinanten(blokken) het effect 
van de ‘ideale introductiestrategie’ determineren kan in de volgende krachtlijnen worden 
samengevat:

Entry Strategy 
- Penetration strategy 
- Compatibility 
- Preannouncing 
- External Routes to 
Market 

Firm-Specific Factors 
- Reputation 
- Order of Entry 

Competitive Environment 
- Industry Concentration 
- Level of Incumbency 

Technology Characteristics 
- Network Externalities 
- Appropriability 

- Awareness 
- Willingness-to-pay 
- Availability 

Time to 
takeoff 
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 Impact on effectiveness of entry strategy 
 Penetration strategy Product  

Compatibility 
Preannouncing External route to 

market 
Technology Characteristics 
Network  
Externalities 

+ + + + 

Appropriability128 + + - + 
Competitive Environment 
Industry  
Concentration 

 + - + 

Level of Incumbency + + - - 
Firm-specific Factors 
Reputation + - + - 
Order of Entry - - - - 
 
We lezen deze tabel als volgt. In geval van sterke netwerkexternaliteiten, wordt de keuze 
voor zowel een penetratiestrategie, product compatibiliteit, ‘preannouncing’ als het gebruik 
van externe distributiekanalen effectief geacht (Montaguti, Kuester, Robertson, 2002: 29). In 
geval van ‘appropriability’ stijgt de effectiviteit van productcompatibiliteit, en het gebruik van 
externe distributiekanalen, maar daalt de effectiviteit van ‘preannouncing’ (Ibid.: 31). 
Wanneer die ‘appropriability’ niet evident is, en imitatie door concurrenten onvermijdelijk is 
(niet ondenkbaar voor de ICT-markt), kan ook een skimming-strategie gericht op specifieke 
niches, op zijn plaats zijn. In de markt van de flat-screen tv-toestellen zagen we dat recentelijk 
nog gebeuren. 
 
Samen met de literatuur waarin slechts één element van de marketingmix of 
introductiestrategieën werd belicht, vormden dergelijke ‘algemene visies’ rechtstreeks of 
onrechtstreeks een dankbare input voor de onderbouwing van de vier pijlers die we centraal 
stellen voor een introductiestrategie voor ICT-innovaties.  

6.3.1.  Gesegmenteerde marktbenadering 

‘A key concept in communication planning is segmentation’  
(Windahl, Signitzer, Olson, 1992: 181) 

 
‘By disaggregating the marketplace, marketers are likely to develop more effective strategies 

for innovative services such as in-home video offering, …’  
(Greco, Fields, 1991: 20) 

 
enerieke marktbenaderingen moeten reeds langer dan vandaag plaats maken voor 
benaderingen op maat van specifieke segmenten of ‘groups of customers who share a 

similar set of wants’ (Kotler, 2002: 280). In de praktijk laat die evolutie zich evenwel nog niet 
altijd even goed vertalen. In de praktijk is de communicatie nog te vaak op verschillende 
segmenten ineens gericht (Sowter, 2000: 143-144) en is het nog teveel ‘common practice’ ‘to 
adopt a mass market approach of immediately seeking to gain widespread distribution for a 
new product and to underpin the launch with heavy promotional spending’ (Chaston, 1999: 
93).  
 
De idee van een ‘gesegmenteerde marktbenadering’ is in ieder geval niet nieuw. Voor Tvede 
en Ohnemus (2002: 39) liggen de wortels van deze idee ergens in de jaren ‘50/’60; voor 
anderen (Schultz, Tannenbaum, Lauterborn, 1993: 5) moet de opmars van de 
gesegmenteerde marktbenadering in het begin van de jaren ’90 gesitueerd worden bij de 
overgang van industriële naar informatiesamenleving, of bij de overgang naar wat we eerder 

                                                      
128 Situatie waarin de supplier zich door middel van wettelijke mogelijkheden zoals patenten, of omwille van 
geheimhouding van kennis, min of meer veilig kan stellen voor de concurrentie. 

G 
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de ICT-omgeving noemden. Het principe van de ‘traditionele massamarketing’ kwam hierbij 
op de helling te staan: ‘… the mass market is dead. The old assumptions, strategies, and tactics 
for reaching a broad base of people with a single selling message delivered by mass media 
are no longer valid.’ (Shultz, Tannenbaum, Lauterborn, 1993: xi)’. Wat dan de uitdaging met 
zich mee bracht ‘… to segment a faceless populace into a number of clearly different and 
highly relevant target markets’ (Schultz, Tannenbaum, Lauterborn, 1993: xi) en elk van die 
segmenten met een ‘tailored message’ te targeten (Ibid.: xiii). De huidige ICT-omgeving mag 
niet meer als één universeel geheel worden beschouwd, maar moet als een gesegmenteerd 
geheel van delen worden beschouwd, en ook als dusdanig worden benaderd (Klein, Karger, 
Sinclair, 2004: 6; Samuelsson, 1996: 27; McBurney, Parsons, Green, 2002: 230; Brown, 1992: 
63). Zeker in een omgeving die zich ook nog eens door steeds korter wordende PLC’s 
kenmerkt, wordt het alsmaar belangrijker zo efficiënt mogelijk te kunnen gaan targeten: ‘... 
different stages of adopters have different requirements. Combining these different 
requirements with the emphasis on shorter development cycles and shorter life cycles 
prevalent in high tech markets makes correctly targeting each adopter category critical’ 
(Rosen, Schroeder, Purinton, 1999: 6). Ook Rogers (2003: 378) wees recent nog op het groter 
geworden belang van een ‘audience segmentation’ als basis voor betere targeting en 
communicatiestrategieën. Zeker in zijn laatste ‘Diffusion of Innovations’-versie beklemtoonde 
hij de nood aan een goede targeting en omschreef die als ‘the process of customizing the 
design and delivery of a communication program on the basis of the characteristics of an 
intented audience segment’ (Rogers, 2003: 400).  
 
Met de opkomst van het internet en de toegenomen bereikbaarheid van de consument 
wordt deze idee van gesegmenteerde targeting zelfs al als achterhaald beschouwd vanuit 
bepaalde hoeken, en ziet men de toekomst binnen wat men ‘mass customisation’, ‘one-on-
one’ of een gepersonaliseerde targeting/marketing noemt (Kotler, 2002: 282; Tvede, 
Ohnemus, 2001: 40; Mole et al., 2000: 10; Ashton, 2000: 24; Crawford, Di Benedetto, 2000: 
365; Guiltinan, 1999: 517; Gilmore, Pine, 1997: 94; MarketingOnline, 2002-06-21). 
Voorbeelden als Dell, dat er prat op gaat ieder individu zijn eigen computerconfiguratie te 
laten samenstellen (Tvede, Ohnemus, 2001: 40), illustreren dat deze evolutie zich ook naar de 
ICT-sector doortrekt. Maar voorlopig lijkt het ons nog steeds het meest opportuun op zoek te 
gaan naar een antwoord op de vraag hoe een gesegmenteerde markbenadering het best 
kan worden aangepakt.  
 
Een gesegmenteerde marktbenadering voor ICT-innovaties is dus zeker niet nieuw, en ook 
de aard van segmentatie is dat niet. Van de verschillende ‘insteken’ die hiervoor worden 
aangereikt, sluiten we ons aan bij diegenen die zich van de ‘diffusionistische’ segmentatie in 
innovators tot en met laggards bedienen (Oxley, Nancorrow, 2003: 41; Parasuraman, Colby, 
2001, Vrechopoulos, Siomkos, Doukidis, 2001: 2; Tvede, Ohnemus, 2001; Kotler, 2002, 
Easingwood, Harrington, 2002; MarketingOnline, 2002-03-27; Dekimpe, Parker, Sarvary, 
2000; Chaston, 1999: 93; Hulsebos, 1998; Cestre, Darmon, 1998; Beard, Easingwood, 1996: 
91, Windahl, Signitzer, Olson, 1992: 63; Greco, Fields, 1991: 20). De motivatie daarvoor ligt 
voor de hand. Het is een ‘temporele’ segmentatie die rekening houdt met het feit dat niet 
iedereen op eenzelfde moment even klaar is voor een innovatie, en dat er verschillende 
segmenten kunnen worden onderscheiden op basis van innovativiteit en/of behoeften ten 
aanzien van de technologie: ‘It is impossible to construct a single message that will meet the 
needs of both the basic and sophisticated segments’ (Sowter, 2000: 36). Wat maakt dat deze 
innovativiteitssegmenten ook als dusdanig moeten benaderd worden: : ‘... different adopter 
categories are influenced by different types of messages and arguments. The innovators may 
be tempered by messages emphasizing the newness and actuality of the innovation, 
whereas the laggards react positively to arguments that the innovation is being used 
successfully by a great number of people, many of whom are similar to the laggards 
themselves.’ (Windahl, Signitzer, Olson, 1992: 63). Het pleidooi voor een meer 
gesegmenteerde aanpak geldt dus vooral voor de communicatiestrategie en de te 
communiceren argumenten in die strategie: ‘A key concept in communication planning is 
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segmentation’ (Windahl, Signitzer, Olson, 1992: 181). Een goede segmentatie moet er 
immers voor zorgen dat de markt a priori in een aantal relevante en ‘actionable’ (cf. supra) 
segmenten kan worden ingedeeld, met een sterke onderlinge heterogeniteit in 
mediagedrag, aankoopgedrag, interesses, behoeften, .... zodat de targeting en 
segmentspecifieke communicatie op een accurate manier kan worden aangepakt (Oxley, 
Nancorrow, 2003: 41; Fildes, Kumar, 2002: 499; Moore, 1999a: 12; Chaston, 1999: 94).  
 
Door zich op de temporele adoptersegmentatie van het diffusionisme te baseren zorgt men 
er ook voor dat deze segmentspecifieke targeting op het juiste moment gebeurt. Een 
parallelle targeting van de verschillende adoptersegmenten heeft immers geen zin, gezien 
hun verschil in innovativiteit of adoptiepotentieel. Het targeten van de early majority heeft 
bijvoorbeeld pas zin wanneer reeds een voldoende grote kritische massa van innovators en 
early adopters tot adoptie van de innovatie overging. Afhankelijk van het moment in het 
diffusieproces dienen de accenten in de marketingstrategie mee te evolueren met de 
karakteristieken van de potentiële adopters van dat moment, en voor dergelijke dynamische 
marketingstrategieën is de temporele adoptersegmentatie van het diffusionisme dan ook een 
geschikte basis (Dekimpe, Parker, Sarvary, 2000: 39). Los van de te gebruiken argumenten die 
uit onderzoek moeten blijken, worden voor elk van de adoptersegmenten vaak ook 
(generieke) richtlijnen naar voor geschoven voor die segmentspecifieke aanpak. De meeste 
auteurs specifiëren die richtlijnen vooral voor een targeting van innovators en early adopters. 
Steeds terugkerend is de richtlijn om de nieuwheid en het innovatieve sterk in de verf te 
zetten voor deze segmenten (Rosen, Schroeder, Purinton, 1999: 14; Chaston, 1999: 95; 
Cestre, Darmon, 1998). Sommigen (Easingwood, Harrington, 2002: 659, 662) maken daarbij 
nog eens een onderscheid tussen innovators en early adopters, waarbij het accent voor de 
eersten alleen op het technologisch innovatieve mag liggen, maar waarbij de early adopters 
ook al van de relatieve voordelen zullen moeten worden overtuigd. Met de early adopters 
moet men ook in een zekere vorm van dialoog zien te treden om hen nog steeds met een 
technologisch superieur, maar tegelijk ook ‘tailor-made’ product te kunnen bedienen 
(Chaston, 1999: 95). Zeker voor de innovators kan de klemtoon niet genoeg op ‘uniqueness 
seeking’ en ‘sensation seeking’ gericht zijn (Burns, Krampf, 1992: 235).  
 
Het targeten van deze innovators en early adopters wordt vooral belangrijk geacht omwille 
van het ‘opinion leadership’ en de ‘gatekeeper-functie’ van deze segmenten (Oxley, 
Nancorrow, 2003: 40, 43; Sandberg, 2002: 190; Thevissen, 2003); of omwille van hun 
potentiële interpersoonlijke invloed op (het kopieergedrag van) minder innovatieve 
segmenten als early en late majority (Chaston, 1999: 95; Rosen, Schroeder, Purinton, 1999: 7; 
Hulsebos, 1998: 44; Mahajan, Muller, 1998: 488; Fidler, 1997: 14). Anderen beklemtonen de 
targeting van earlier adopters omdat zij de eerste noodzakelijke cash flow genereren, omdat 
zij doorgaans de grootste gebruikers zijn en omwille van hun technologische kennis vaak 
ook nuttig zijn om het product verder op punt te stellen (McDonald, Alpert, 1999: 2-5).  
 
Het valt op dat de segmentspecifieke richtlijnen en motivaties voor een segmentspecifieke 
benadering vaak ook beperkt blijven tot deze innovators en early adopters. In hun pleidooi 
voor een dynamische marketing deden Dekimpe, Parker en Sarvary (2000: 39) dat 
bijvoorbeeld vanuit de overtuiging dat een gesegmenteerde benadering vooral in het begin 
van het diffusieproces efficiënt is, en dat die efficiëntie afneemt naarmate het diffusieproces 
vordert. Mahajan en Muller (1998: 494) wijzen er echter op dat ‘there is sufficient concern 
among industries about blindly following the strategy of targeting innovators at the expense 
of the majority’. Ook de andere segmenten, early en late majority en ook de laggards, 
verdienen dus minstens evenveel aandacht als de innovators en early adopters. Rogers 
(1995: 432) gaf zelf reeds aan dat een ‘uneven distribution of information and lack of 
communications can widen the gaps between audience segments’. Met een gerichte 
targeting van vooral de minder innovatieve consumenten en non-adopters, kan die kloof 
gedicht worden (Lee, Lee, Schumann, 2002: 22). Ook Midgley en Dowling (1993, in Lee, Lee, 
Schumann, 2002: 22) beklemtoonden dat niet-innovatieven in een vroeg stadium van het 
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diffusieproces zelfs nog tot adoptie van een nieuwe technologie te bewegen zijn, indien zij 
‘getargeted’ worden met de juiste communicatie. Voor Moore (1999b: 1999) is een goede 
targeting van deze minder innovatieve segmenten dan weer belangrijk om een zekere 
‘customer intimacy’ te kunnen bereiken. Tegenover de innovatievere segmenten wordt wel 
vaak aangegeven dat de minder innovatieve segmenten meer gerust gesteld moeten 
worden inzake risico’s en gebruiksgemak (Rosen, Schroeder, Purinton, 1999: 14, Cestre, 
Darmon, 1998), maar verder worden zelden concretere richtlijnen voor deze segmenten 
gespecifieerd. Chaston (1999: 95) doet dat in zekere zin wel nog door te wijzen op de 
pragmatische attitude van de ‘early majority’. Daar waar zij nog vatbaar zijn voor een 
communicatie waarin de superieure voordelen van de innovatie worden benadrukt, kan dat 
niet meer voor de late majority en laggards. Bij de early majority kan je nog aantonen dat de 
innovatie beter is dan zijn alternatieven, maar bij de late majority en laggards moet vooral 
aangetoond worden dat de innovatie zijn kunnen en kwaliteit reeds heeft bewezen 
(Chaston, 1999: 96). In sommige gevallen is het volgens Mahajan en Muller (1998) zelfs 
aangewezen om meteen de minder innovatieve majority-segmenten te gaan targeten in 
plaats van de inspanningen eerst op de innovators en early adopters te gaan richten. In 
situaties van een snelle afname van het mond-tot-mond-effect van innovators op majority 
(Mahajan, Muller, 1998: 492) bijvoorbeeld, of situaties van een heel klein innovatorsegment 
ten opzichte van de majority (Ibid.: 493).  
 
Hoe dan ook, louter gespecifieerd voor innovators en early adopters, of ook voor de minder 
innovatieve segmenten, blijft het telkens om zeer generieke richtlijnen te gaan. Voor een 
goede targeting en segmentspecifieke communicatie is degelijk prior-to-launch inzicht 
onontbeerlijk (Sandberg, 2002: 184; Parasuraman, Colby, 2001: 180-184; Rosen, Schroeder, 
Purinton, 1999: 14; Cestre, Darmon, 1998: 123). Maar precies daar blijkt het schoentje in de 
praktijk te wringen: ‘Unfortunately a simple, reliable method of identifying consumer 
innovators prior to the launch of an innovation presently does not exist’ (McDonald, Alpert, 
1999: 2). Teveel berust deze segmentering nog op kennis en ervaring van 
verkoopspersoneel, of op de traditionele profielen van die segmenten (Beard, Easingwood, 
1996: 92). Tot op de dag vandaag slaagde men er niet in op een betrouwbare manier tot een 
inschatting van de innovators, early adopters, etc. voor een bepaalde innovatie te komen; 
waardoor er ook geen introductiestrategieën konden worden opgezet die op deze 
segmentatie gebaseerd waren. Met de PSAP-methode menen we een methode te hebben 
aangereikt die die inschatting wel kan maken. 
 
Een segmentspecifieke benadering voor ICT-introducties is dus zeker niet nieuw, en wordt 
ook veelvuldig toegepast in de praktijk. Motorola maakt in zijn mobiele telefoongamma 
bijvoorbeeld een onderscheid tussen vier verschillende productsegmenten voor vier 
verschillende lifestyle- en behoeftesegmenten. De ‘Accompli’ is er voor diegenen die de 
‘leading edge wireless technology’ nastreven: de telefoons met de state-of-the-art features. 
De Java-gebaseerde ‘Timeport’ met internet browsing software en desktop organizer is er 
eerder voor de business-gebruiker. De ‘V.’ richt zich eerder op de status-gerichte gebruiker en 
de ‘Talkabout’ is voor de gebruiker die de telefoon gewoon gebruikt voor dagelijkse 
telefoontjes. Apple onderscheidt op zijn beurt ook de kleinere broertjes iPod Nano, de iPod 
Shuffle, naast zijn volwaardige iPod-product voor doelgroepen als sporters, reizigers, ... , en 
onderscheidt binnen het gamma van de echte iPod ook nog eens verschillende productlijnen 
voor verschillende behoefte- (bv. met fotoviewer, met dictafoon, ...) en lifestylesegmenten 
(bv. U2-editie, de verschillende kleuren). Ook Sony wordt geroemd om het succes van zijn 
gesegmenteerde strategieën. Voor de Sony Walkman was er bijvoorbeeld de ‘Sports 
Walkman’ voor het segment van de ‘outdoor lifestyles’, voor de ‘audiofielen’ was er de 
‘WMD6C’, voor de kinderen de ‘My First Sony’, etc. ... (Sanderson, Uzumeri, 1995). Elk van 
deze voorbeelden maakt duidelijk dat een segmentspecifieke marktbenadering in de praktijk 
doorgaans een parallelle benadering (met aangepaste producten) van verschillende 
behoefte- en lifestylesegmenten inhoudt. Dat is op zich geen slecht gegeven, maar in de 
praktijk ontbreekt het nog teveel aan een gesegmenteerde benadering die ook rekening 
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houdt met het ‘tempo van de markt(segmenten)’ en de verschillende mate van innovativiteit 
van die segmenten. Niet iedereen is immers op hetzelfde moment even klaar voor een 
innovatie, waardoor de introducties van ICT-innovaties op zijn minst ook op een temporele 
segmentatie moeten gebaseerd zijn. Dat kan perfect gecombineerd worden met een 
parallelle segmentatie op basis van lifestyle of behoeften, maar per product moet er gestreefd 
worden naar een strategie die dynamischer is in termen van aanpasbaarheid aan de 
opeenvolging van innovators, early adopters, early en late majority en laggards. 
 
Bij wijze van overgang naar de volgende pijlers, bedienen we ons van een citaat van Waarts, 
Van Everdingen en Van Hilligersberg (2002: 413) in het kader van de nood aan een betere 
gesegmenteerde marktbenadering: “Strategies must change to leverage the specific 
requirements and behaviors of different groups along the diffusion curve. Product offerings 
may have to be adjusted over time and different adopter groups have to be told different 
stories about the benefits of the innovation.”. Het maakt immers duidelijk dat een 
adoptersegmentatie ook een noodzakelijke voorwaarde is voor een pijler als de ‘graduele 
uitbouw en aanpassing van het aanbod’ en een ‘segmentspecifieke invulling van de 
overtuigende communicatie’ ...  
 

Conclusie 
 
De idee van de generieke massamarktbenadering is ‘dood’. De voornaamste uitdaging voor 
hedendaagse ICT-marketers bestaat er in die markt te gaan segmenteren om die 
verschillende segmenten met een aangepast aanbod en dito boodschap te kunnen 
targeten.  
 
Voor die segmentatie bestaan verschillende mogelijkheden, maar voor de introductie van 
ICT-innovaties lijkt de temporele adoptersegmentatie van het diffusionisme ons de meest 
opportune. Deze baseert zich op de afnemende innovativiteit van consumenten en laat 
daarmee een dynamische marktbenadering toe waarbij de segmentspecifieke targeting van 
aanbod en boodschap ook op het juiste moment gebeuren. Ieder segment heeft zijn eigen 
specifieke noden, drempels en drijfveren waaraan aanbod en boodschap moeten worden 
aangepast; maar omwille van het verschil in innovativiteit in termen van ‘timing van adoptie’ 
is het niet om het even op welk moment deze targeting gebeurt.  
 
Bij de invulling van deze gesegmenteerde marktbenadering mag men niet de fout maken de 
aandacht uitsluitend op de meest innovatieve segmenten van innovators en early adopters 
te focussen. De minder innovatieve majority en laggards verdienen minstens evenveel, of 
zelfs meer aandacht.  

6.3.2.  Gradueel en sequentieel karakter 

 
Onder de vlag van deze tweede pijler van een graduele introductiestrategie gaan twee 
dimensies schuil. De eerste is een direct gevolg van de temporeel gesegmenteerde 
marktbenadering; de tweede heeft betrekking op de graduele uitbouw van het aanbod.  
 
In eerste instantie is een goede introductiestrategie voor ICT-innovaties dus op de temporele 
adoptersegmentatie van het diffusionisme gestoeld. Dat uit zich in een strategie die niet de 
intentie heeft de ganse markt ineens te ‘veroveren’, maar dat slechts gradueel te doen 
volgens het tempo van de markt. In deze graduele strategie ligt de focus eerst op een adoptie 
door de innovators, dan pas door de early adopters, en vervolgens ook door de early en late 
majority en eventueel ook de laggards: ‘Launch planners can first start with innovators, then 
roll off to early adopters shortly after launch, then gradually add the early majority and so on 



Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 

 
Deel 6:Introductiestrategie voor ICT-innovaties 

182 

...’ (Crawford, Di Benedetto, 2000: 369). Wanneer een introductiestrategie een dynamische 
opbouw op basis van een temporele adoptersegmentatie kent, kenmerkt die strategie zich 
automatisch ook door een gradueel karakter. Het gaat dan immers niet om een parallelle 
benadering van statische marktsegmenten (Klein, Karger, Sinclair, 2004: 6), maar om een 
dynamische en evoluerende benadering van de markt (Dekimpe, Parker, Sarvary, 2000: 39): 
“Because consumers vary in their technology readiness, the technology marketer should 
build a campaign that successively reaches explorers, pioneers, and further groups with 
different appels (Kotler, 2002: 374)”. In tegenstelling tot een parallelle gesegmenteerde 
marktbenadering dienen de ‘segment-tailored’ boodschappen elkaar in de tijd op te volgen. 
Het commercialiseringsproces van ICT-innovaties dient dus als een continu en ‘evolving’ 
proces te worden benaderd (Chandy, 2001: 2, Dodgson, 2000: 205; Sowter, 2000: 73-74; 
Mole et al., 2000: 18; Rosen, Schroeder, Purinton, 1999: 14), waarbij de targeting continu 
wordt aangepast aan de evoluerende markt(segment)karakteristieken (Bouwman et al., 
2000: 77; Chan-Olmsted, Gershon, 2001: 290): ‘Understanding that the requirements of 
customers change as the product moves through the product life cycle dictates that 
consideration must be given to different marketing strategies for different stages’ (Rosen, 
Schroeder, Purinton, 1999: 15). Meer dan andere producten, vereist de introductie van ICT-
innovaties een adaptieve targeting (Chandy, 2001: 2; Sowter, 2000: 73-74), waarvan de 
verschillen met de klassieke manier van targeten in onderstaande tabel staan samengevat:  
 
Figuur: target marketing in technology markets: a different kettle of fish (Chandy, 2001: 2) 
 

Cross-sectional Targeting Adaptive Targeting 

- voor mature markten, waarin segmenten redelijk 
stabiel zijn doorheen de tijd 

- voor turbulente markten, waarin segmenten zich 
snel ontwikkelen en veranderen (~evolving 
market segments) 

- targeting is cross-sectioneel: same segments are 
penetrated deeper over time 

- targeting is intertemporeel: different segments 
are sequentially penetrated over time 

- Consistente ‘value proposition’ voor stabiele 
doelsegmenten 

- de ‘value proposition’ moet op een dynamische 
manier worden aangepast aan de veranderende 
adoptersegmenten 

- voornaamste marketinguitdaging: ‘fit’ behouden 
tussen ‘value proposition’ en targetsegmenten  

- voornaamste marketinguitdaging: management 
van snelle transities tussen verschillende 
doelsegmenten  

-Find a good fishing spot and find a good lure. 
Follow the same school of fish downstream 

- Find a stream, then a lake, and then the ocean to 
fish in. Keep changing the lure and the tackle 

 
In tweede en voornaamste instantie doelen we met deze pijler van een graduele 
introductiestrategie op een graduele uitbouw van het aanbod. De onderliggende motivatie 
hiervoor ligt in het toenemende multi-featured karakter van innovaties in de hedendaagse 
ICT-omgeving. Daar waar een bepaalde technologie nog niet zo lang geleden slechts één of 
een paar functionaliteiten diende, is dat door de toegenomen convergentie een veelvoud 
geworden dat voor de consument niet altijd even goed meer te vatten is. Daar waar een 
mobiele telefoon een aantal jaar terug louter mobiel bellen en SMS’en was, maakt de mobiele 
telefoon van de derde en vierde generatie tientallen toepassingen mogelijk die voorheen tot 
het exclusieve domein van de computer, spelconsole, muziekspeler of televisie behoorden. 
Daar waar een spelconsole nog niet zo lang geleden louter het spelen van spelletjes via een 
televisietoestel mogelijk maakte, dient die nu ook als DVD-speler en -recorder, modem, 
opslagapparaat voor digitale foto’s en muziekspeler. Analoog met het concept van de 
‘information overload’, riskeert de consument bij de introductie van deze multi-featured ICT-
innovaties daardoor met een ‘application overload’ geconfronteerd te worden. Enkel de 
meest innovatieven (innovators en early adopters) kunnen dit aan. Minder innovatieve 
segmenten als de majority riskeren hierdoor afgeschrikt te worden met het gevolg dat de 
innovatie in kwestie niet voorbij de ‘chasm’ geraakt. Om dergelijke ‘too much too soon’-
scenario’s te vermijden, verdient een gradueel uitgebouwde introductiestrategie de 
voorkeur. In plaats van de markt meteen met het ganse scala aan applicaties te overvallen en 



Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 

 
Deel 6:Introductiestrategie voor ICT-innovaties 

183 

overdonderen (Samuelsson, 1996: 24), wordt er beter met een ‘basisaanbod’ van start 
gegaan, om dat na verloop van tijd gradueel uit te breiden tot het volledige ‘multi-featured 
aanbod’ (Kotler, 2002: 340). Op die manier wordt iedere consument de tijd en gelegenheid 
gelaten om ieder op zijn eigen tempo vertrouwd te raken met het nieuwe en het onbekende 
van een innovatie (Schneider et al., 1991: 199). Vertrekkend vanuit een basisaanbod loopt 
men ook minder het risico te gaan overdonderen, en blijft men de weg open houden voor 
‘uitbreiding’ voor wie dat wenst. Onderzoek toont immers aan dat gebruikers aanvankelijk 
vaak slechts één applicatie interessant genoeg vinden en technologieën daarom aanvankelijk 
ook slechts omwille van één specifieke applicatie adopteren. In heel wat gevallen raken die 
dan na verloop van tijd ook geïnteresseerd in applicaties die hen in eerste instantie niet 
aantrekkelijk leken (Eastin, 2002: 251; Mante-Meijer, Ling, 2001: 8)129. Eind jaren ‘80/begin 
jaren ’90 reeds, omschreef Pacific Bell de positionering van zijn ‘voice-mail’-innovatie 
bijvoorbeeld vanuit deze optiek: ‘Position the service as adding value over the current 
product. As customers become more familiar with how the service works, continue to roll out 
new features that are not available on the existing product.’ (Harris, 1994: 108).  
 
Concreet onderscheiden we voor deze graduele uitbouw van het aanbod twee wegen 
waarop die gradualiteit zich kan manifesteren: (a) enerzijds een graduele uitbouw in termen 
van ‘fysische’ uitbreidingen, upgrades of add-ons; (b) anderzijds een graduele uitbouw van 
het aanbod op communicatief vlak. 
 
(a) Wat de graduele uitbreiding van het aanbod in zijn ‘fysische vorm’ betreft, hebben we het 
over een marktbenadering die we ook bij de algemene visie van Easingwood en Harrington 
(2002: 658) terugvinden: na de eerste introductiefase bij de innovators en early adopters 
pleiten zij immers voor de ontwikkeling van het ruimere ‘whole product’: een graduele 
uitbreiding van het basisproduct met allerlei hardware, software of diensten zodat ook de 
massamarkt met een minimum aan kosten, inspanningen risico ‘op maat’ bediend kan 
worden (Easingwood, Harrington, 2002: 661). Recentelijk (najaar 2005) vonden we daarvan 
een mooi voorbeeld in de introductiestrategie voor de Playstation Portable (PSP) van Sony. In 
plaats van het ganse product met al zijn toepassingen en tegen volle prijs op de markt te 
brengen, koos men voor een strategie waarbij met een goedkoper basisproduct gestart 
werd, dat dan voor verschillende toepassingen gradueel uitbreidbaar is. Concreet ging het 
met het basispakket om een draagbare spelconsole die voor €249 op de markt werd 
gebracht, en achtereenvolgens ook uit te breiden valt met photoviewer, DVD-player, 
playstation console en iPod Shuffle aan de respectievelijke prijzen van €255, €275, €425 en 
€475. In termen van applicaties werd het aanbod in 2006 ook uitgebreid met functies als 
meertalige woordenboeken (RMe, 2006-01-16: 6). Indien men meteen met een ‘totaalpakket’ 
van €475 op de markt was gekomen, zou Sony meer het risico lopen bij de segmenten van 
innovators en early adopters te blijven steken. Voor de minder innovatieve segmenten zou 
een dergelijk aanbod wellicht te duur of ‘too much too soon’ zijn. Met het basisaanbod van 
€249 zullen deze minder innovatieve segmenten adoptie eerder gaan overwegen, en na 
verloop van tijd misschien ook rijp worden voor een upgrade ...  
 
Naast het voordeel dat een dergelijke aanpak de markt de kans laat op zijn/haar eigen tempo 
met de technologie vertrouwd te raken, heeft het ook het voordeel op de voor ICT-diffusie 
belangrijke impact van netwerkexternaliteiten in te spelen (Padmanabhan, Rajiv, Srinivasan, 
1997: 457). Een strategie waarbij de initiële innovatie-introductie door bijkomende upgrades 
en nieuwe releases gevolgd wordt, stuurt immers sterke signalen de wereld in omtrent het 
adoptiepotentieel, en dus ook de netwerkexternaliteiten van de technologie. Met een 
graduele of sequentiële introductiestrategie stimuleert men overigens ook de noodzakelijke 
kettingreacties via mond-tot-mond-communicatie (Moore, 1999a: 28).  
 

                                                      
129 Ook Mante-Meijer en Ling (2001: 8) toonden aan dat het hebben van een mobiele telefoon de adoptie van 
nieuwe diensten stimuleert via dat medium. 
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Naast deze ontwikkeling van een basisproduct met graduele uitbreidingen, kan men er ook 
voor opteren om voor diverse behoeften/benefits/lifestyles verschillende basisproducten of 
productversies naast elkaar te ontwikkelen (Padmanabhan, Rajiv, Srinivasan, 1997: 457; 
Urban, Hauser, 1980: 235), zonder dat die upgrades van één product zijn. In de eHUB-studie 
(Philips) hadden we zo bijvoorbeeld zes verschillende concepten naast elkaar. Dit verschilt op 
het eerste zicht misschien niet van de verschillende Walkman-concepten of iPod-concepten, 
maar ook in het geval van ‘verschillende fysische basisproducten naast elkaar’ stelt zich in de 
huidige ICT-omgeving meer en meer de uitdaging om die niet allemaal ineens (parallel) aan 
een bepaalde markt te promoten, maar dat in de juiste graduele volgorde te doen. De 
volgorde of gradatie in productversies wordt dan bepaald op basis van waardering door de 
verschillende segmenten (Moorthy, Png, 1992 in Padmanabhan, Rajiv, Srinivasan, 1997: 457), 
of meer concreet het adoptie- en kopieerpotentieel (cf. infra).  
 
Een juiste sequentialiteit in de introductie van verschillende productversies, is in de huidige 
ICT-omgeving ook nodig om het toegenomen kannibalisatiegevaar tegen te gaan. 
Toegenomen concurrentie en korter wordende productlevenscyclussen brengen immers een 
alsmaar snellere opeenvolging van vaak nauwelijks van elkaar verschillende innovaties met 
zich mee. Voor de innovaties van eenzelfde producent houdt dat echter een 
kannibalisatiegevaar in: door een volgend model te vroeg op de markt brengen, kan dat de 
winstmaximalisatie op het vorige model immers serieus hypothekeren. Chen en Yu (2002: 2) 
lichtten dat recentelijk nog toe aan de hand van de markt van de mobiele telefonie, waarin 
Ericsson nauwelijks vijf maanden na de in juni ’98 geïntroduceerde SH888 reeds zijn S868 op 
de markt bracht (beide modellen verschilden louter in hun infraroodtransmissie). Een goed 
opgezette sequentiële introductiestrategie nu, kan dit kannibalisatiegevaar helpen reduceren 
(Chen, Yu, 2002: 2; Moorthy, Png, 1992: 358). De eerste te introduceren versie van de 
innovatie moet dan het concept met de hoogste ‘unit profitability’ zijn (Bv. €50 per verkocht 
exemplaar van mobiele telefoon X1). Indien type X2 (bv. €20 winst per exemplaar) 
tegelijkertijd op de markt zou zijn, loopt men het kannibalisatiegevaar dat meer mensen 
meteen type X2 zouden kopen, waardoor men meer ‘winst’ misloopt. Een sequentiële 
introductiestrategie kan op die manier een oplossing bieden in functie van 
kannibalisatieproblemen en winstmaximalisatie130, maar bij de invulling van die strategie 
wensen we toch te benadrukken dat er meer dan alleen maar financiële overwegingen 
dienen te worden gemaakt. Indien type X1 bijvoorbeeld een veel beperkter kopieerpotentieel 
(cf. infra) heeft dan type X2 heeft het geen zin X1 eerder te introduceren. Op langere termijn 
zou dit zelfs een nefast effect hebben op de winstgevendheid. 
 
(b) Een ‘fysische’ graduele uitbouw van het aanbod is echter niet altijd mogelijk of nodig. In 
heel wat gevallen zal het volstaan de communicatieve weg van een gradueel aanbod te 
volgen. Voor 3G of DTV is het bijvoorbeeld weinig opportuun in termen van ‘fysische 
upgrades’ te gaan denken. ‘Fysisch’ moet er in beide gevallen slechts éénmaal een product 
(de 3G-telefoon of de set-top-box) gekocht worden dat dan een brede waaier aan diensten 
of applicaties mogelijk maakt. Het graduele karakter moet zich in deze gevallen in het 
aanbod van de diensten en een goede ‘bundling’ van applicaties of features (McBurney, 
Parsons, Green, 2002: 230) uiten, en niet in de aanschaf van andere of bijkomende 
hardware. Zowel voor 3G als voor DTV maakt de nieuwe technologie tientallen applicaties 
mogelijk, maar ook hier geldt het ‘too much too soon’-gevaar heel wat mensen te gaan 
afschrikken wanneer die allemaal ineens zouden worden gepromoot. Teveel mensen zouden 
zich overdonderd voelen, het gevoel hebben dat het merendeel van de applicaties niets voor 
hen is, of het gevoel hebben dat ze te weinig waar krijgen voor hun geld. In functie van een 
zo breed mogelijke marktaanvaarding van de innovatie, is daarom ook in deze gevallen een 
graduele marktbenadering aangewezen. In eerste instantie komt de klemtoon in de 
communicatie dan op een basispakket van diensten te liggen waarvoor het adoptie- en 
kopieerpotentieel (cf infra) het grootst is. De prijs blijft best bescheiden, zodat ook dit geen 
                                                      
130 Logisch nadeel is dan wel dat een deel van de opbrengsten (op de later geïntroduceerde modellen) worden 
uitgesteld.  
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drempel kan vormen voor de minder innovatieve segmenten. Na verloop van tijd kan het 
accent in de communicatie uitbreiden naar de promotie van een aantal bijkomende 
applicaties (die uiteraard ook een meerprijs impliceren). De minder innovatieven voor wie dit 
niet aantrekkelijk is, houden het bij het goedkope basisaanbod, anderen maken de upgrade.  
 
Voor de aanbieders is het in de praktijk echter niet altijd evident om zo’n graduele aanpak te 
volgen. Vanuit hun typische ‘field-of-dreams’ en ‘supply-side’-visie zijn ze immers altijd 
geneigd het product meteen in zijn meest gesofisticeerde vorm in de markt te zetten. 
Onderzoek in het kader van de opmars van DTV in Europa, bracht bijvoorbeeld aan het licht 
dat enkel de Britse kabeloperatoren zo ‘bescheiden’ durfden te zijn om met de promotie van 
een basispakket van diensten te beginnen, terwijl ze nochtans met een veel gesofisticeerder 
positionering konden uitpakken (Brown, 1999). Een aantal Britse kabeloperatoren ging 
bijvoorbeeld met kleine pakketten van kanalen van start vanuit de overtuiging dat deze ‘small 
basic entry packages’ tegen een lagere prijs de penetratie ten goede zou komen. In Frankrijk 
daarentegen ging het DTHplatform (van Canal+) met een zeer groot basispakket van start in 
plaats van het kleinere basispakket dat later uit te breiden is (Brown, 1999: 79). Ook de 
‘channel providers’ waren tegen een dergelijke gradueel opbouwende strategie gekant. Dit 
impliceerde immers een lagere penetratie, en dus lagere inkomsten voor de kanalen die niet 
in deze basispakketten vervat zaten. Zonder het causaal verband tussen beide te willen 
veralgemenen, kan dus wel een verband worden vastgesteld tussen een gradueel 
opgebouwd aanbod en het succes van een innovatie. In Groot-Brittanië kende DTV immers 
het meeste succes. Ook Zwerus (2001-11-23) gaf duidelijk te kennen dat de tegenvallende 
DTV-adoptie in Nederland te wijten was aan een ‘ondoordacht teveel ineens aanbod’. Ook 
specifiek op het vlak van de kinderkanalen en gaming-applicaties vond ‘Fox Kids Europe’ het 
belangrijk om - ondanks de brede waaier van uitgewerkte kinderkanalen en 
gamingtoepassingen - dat aanbod gradueel uit te bouwen vanaf één basisproduct:  ‘initially 
we will launch with one simple product, knowing that we are among the first to do such a 
thing’ (Doherty, 2001: 15). 
 
Een ander voorbeeld van de ‘graduele overtuiging’ van Britse DTV-suppliers vinden we bij de 
door BSkyB met succes geïntroduceerde set-top-box. Eind 2001/begin 2002 introduceerde 
BSkyB zijn nieuwe set-top-box aan een prijs van £300, en een maandelijks abonnementsgeld 
van £10 per maand (Thomson, 2002: 16). Ondanks het feit dat het om een zeer 
geavanceerde set-top-box ging die een zeer brede waaier aan nieuwe applicaties toelaat, 
heeft Sky er duidelijk voor geopteerd traag van start te gaan en zijn aanbod gradueel uit te 
bouwen. Ondanks het feit dat de set-top-box twee ‘high-speed data ports’ bevat, werd geen 
enkele applicatie aangeboden die daar gebruik van maakte. De ‘feature set’ werd bij 
aanvang opzettelijk beperkt gehouden: op bepaalde films was er bijvoorbeeld Dolby Digital 
5.1-geluid mogelijk, maar voor de aantrekkingskracht van de nieuwe STB berustte men 
vooral op de PVR-functionaliteit. Over toepassingen als pay-per-view films, gepersonaliseerde 
advertenties, interactieve content, … (die nochtans allemaal mogelijk waren met deze nieuwe 
STB) repte men met geen woord (tegen de potentiële gebruikers). BSkyB wilde daarmee 
absoluut vermijden de consument af te schrikken door hem/haar met ‘too much too soon’ te 
overdonderen; en hem/haar tegelijkertijd ook voldoende de tijd te gunnen om vertrouwd te 
raken met de nieuwe technologie, vooraleer met nieuwe applicaties af te komen. ‘Sky’s 
approach is characterised to some extent by a desire not to frighten subscribers with too 
much, too soon. … Sky launched the product with a very limited number of features as it 
stands at the moment and they are allowing the consumer to become used to those and 
understand what the product is – pausing live TV, watching one channel while recording 
another, very simple user interfaces’ luidt het bij BSkyB (Thomson, 2002: 17).  
 
Hetzij in termen van een sequentiële introductie van ‘fysische’ (hardware) producten, hetzij in 
termen van een graduele toename van het aantal uitgespeelde applicaties in de 
communicatie, lijkt een introductiestrategie voor ICT-innovaties dus beter een graduele 
uitbouw van het multi-featured aanbod te respecteren. Bescheiden starten met een 
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basisaanbod of basispakket van applicaties is dus de boodschap, om dat na verloop van tijd 
gradueel uit te breiden (Kotler, 2002: 340). Dit laat toe om beter rekening te houden met de 
diversiteit aan innovativiteit in de markt omdat het de ruimte laat om ieder op zijn eigen 
tempo met de innovatie vertrouwd te raken (Schneider et al., 1991: 199); het geeft de 
aanbieder ook de kans om ‘post-launch’ zijn product beter te leren kennen en bepaalde 
‘kinderziektes’ (De Brentani, 2000: 562; Lynn, Morone, Paulson, 1996: 32) of 
kannibalisatiegevaren (Chen, Yu, 2002: 2; Moorthy, Png, 1992: 358) te ondervangen.  
 
In zijn eerste betekenis hebben we het met het graduele karakter van introductiestrategieën 
over een sequentiële benadering van de verschillende adoptersegmenten (Bouwman, 
Christoffersen, Ohlin, 1992: 169; Schneider et al., 1991: 201). Op die manier wordt rekening 
gehouden met het feit dat de adoptie voor elk volgend segment in die sequentie een telkens 
grotere ‘kritische massa’ nodig heeft: ‘one first tries to describe the potential added value (e.g. 
of videotext) for a specific market segment. It must be made clear that the service offered 
should satisfy clearly identifiable needs (e.g. for information, communication and transaction 
services). After a critical mass is attained in a specific sector or target group that recognizes 
the utility of the service, one can proceed to another sector or target group. The first group 
might comprise the critical mass for the second. If the second group also joins, then a critical 
mass for a third group is reached, and so on.’ (Bouwman, Christoffersen, Ohlin, 1992: 170). 
Opdat deze kritische massa ook effectief zijn impact zou hebben op de volgende segmenten, 
is het niet alleen belangrijk dat deze kritische massa telkens behaald wordt, maar is het ook 
noodzakelijk dat deze kritische massa de innovatie ook telkens adopteert in een vorm die 
voor de volgende segmenten nog steeds aantrekkelijk is. Indien Sony zijn PSP meteen in een 
totaalpakket aan €475 zou introduceren zou daar wellicht wel een deel innovators en early 
adopters voor worden bereikt die in wezen een voldoende kritische massa voor de early 
majority zouden kunnen vormen, maar ten opzichte van de innovatie in de vorm van het 
dure totaalpakket zal de early majority wellicht te veel weerstand (too much too soon, te 
duur) ervaren, om effectief tot adoptie over te gaan. Wanneer diezelfde kritische massa van 
innovators en early adopters de PSP daarentegen in zijn basisvorm (€249) adopteert, heeft 
die kritische massa veel meer kans de early majority over de adoptiedrempel te krijgen. De 
graduele opbouw van een voldoende grote kritische massa is met andere woorden niet 
voldoende. In de graduele uitbouw van het aanbod moet men ook steeds ‘twee stappen 
vooruit’ blijven denken, en er over waken dat die kritische massa de innovatie in het begin 
ook adopteert in een vorm die voor de minder innovatie segmenten aantrekkelijk is en voor 
die segmenten ‘copy-worthy’ blijft131: ‘Marketing strategy must include an evolving targeting 
plan. We should not only be planning to target the existing segments but be thinking ahead 
to the next one or even two stages in the developing marketplace.’ (Sowter, 2000: 73-74). 
Maar daarmee zijn we bij de derde pijler aanbeland ... 
 
 

Conclusie 
 
Het graduele en sequentiële karakter van de introductiestrategie kent een tweetal 
dimensies. (a) De eerste dimensie vloeit voort uit de keuze voor de temporele 
adoptersegmentatie van het diffusionisme; (b) de tweede betreft de graduele uitbouw van 
het aanbod.  
  
(a) Een graduele of sequentiële introductiestrategie is in eerste instantie nodig omdat het 
geen zin (meer) heeft om via een ‘klassieke’ massamarktstrategie de ganse markt ineens te 
proberen overtuigen. De diversiteit van de markt, en het verschil in innovativiteit van de 
verschillende segmenten in die markt, maakt dat die overtuiging gradueel –op het tempo 
van de markt- moet gebeuren. Eerst de innovators, en pas dan respectievelijk de early 

                                                      
131 In een latere fase kunnen dan upgrades worden aangeboden die minder aantrekkelijk zijn voor de minder 
innovatieve segmenten, en minder kopieerpotentieel hebben.  
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adopters, de beide majority-segmenten en de laggards. Een strategie die een dynamische en 
continue aanpassing van de targeting impliceert op basis van de evoluerende 
segmentkarakteristieken (verschillende profielen in termen van sociodemo’s, lifestyle of 
mediagedrag, verschillende adoptiedeterminanten, ...). 
 
(b) In tweede en voornaamste instantie hebben we het met het graduele karakter van de 
introductiestrategie voor ICT-innovaties vooral over de graduele uitbouw van het aanbod. 
Het toenemende ‘multi-featured’ karakter van deze innovaties, en het daarmee 
samenhangende ‘too much too soon’-gevaar, maken dit noodzakelijk. De veelheid aan vaak 
gesofisticeerde applicaties, is voor een groot deel van de markt overdonderend. Door met 
een basisaanbod van start te gaan, dat na verloop van tijd gradueel uit te breiden is tot het 
volledige multi-featured aanbod, houdt men daar rekening mee en behoudt de innovatie 
een penetratiepotentieel in segmenten die anders afgeschrikt zouden worden. Een 
basisaanbod zal deze minder innovatieve segmenten immers sneller aanspreken, en na 
verloop van tijd misschien zelfs de deur openen naar applicaties waarin zij aanvankelijk niet 
geïnteresseerd waren.  
 
Deze graduele uitbouw van het aanbod kan zich op een tweetal manieren manifesteren. 
Enerzijds in termen van fysische concepten, uitbreidingen, upgrades of add-ons. Anderzijds 
in een strategie waarbij van één fysisch basisproduct wordt uitgegaan, maar waarbij de 
gradualiteit zich in de gecommuniceerde accenten en argumenten uit. 

6.3.3.  Kopieergedrag en -potentieel 

n de graduele introductiestrategie moeten we dus telkens twee stappen vooruit zien te 
denken (Sowter, 2000: 73-74). Gelinkt aan de pijler van een gesegmenteerde 

marktbenadering, kunnen we dat concretiseren tot ‘twee segmenten vooruit denken’. Ook 
anderen (Parasuraman, Colby, 2001: 145; Mundorf, Westin, 1996: 158) wijzen in het geval 
van ‘technologiemarketing’ op het belang de focus van begin af aan ook op de minder 
innovatieve segmenten of de ‘low technology readiness consumer’ te richten. Of zoals 
Takada en Jain (1991: 53) het formuleren: ‘Though identifying an innovator segment is 
important for a successful introduction, our finding implies that the basic strategy should be 
aimed at imitators in the market in order to stimulate demand for the new product’. Zeker in 
het begin van de graduele uitbouw van het aanbod is het belangrijk niet alleen de 
innovators en early adopters voor ogen te ogen, maar er voor te zorgen dat het aanbod ook 
op de minder innovatieve segmenten voldoende aantrekkingskracht uitoefent. Met het 
diffusionistische ‘principe van het kopieergedrag’ en het gerelateerde ‘kritische massa’-
concept in het achterhoofd (cf. deel 3), moeten we het ‘twee segmenten vooruit denken’ 
immers interpreteren als een streven naar een initieel aanbod dat voldoende ‘copy worthy’ is 
of ook voldoende kopieerpotentieel heeft voor de majority- en laggardsegmenten – de twee 
types van segmenten ná de innovators en early adopters. Meer dan andere markten, worden 
high-tech-markten omschreven als markten waarin consumenten ‘reference each other 
when making a buying decision’ (Moore, 1999a: 26-27) of als markten ‘governed by a law of 
critical mass’ (Parasuraman, Colby, 2001: 7) waarbij de minder innovatieve segmenten pas tot 
adoptie overgaan wanneer een voldoende grote kritische massa van innovatievere adopters 
is bereikt. 
 
Ook aan dit kopieergedrag kan een introductiestrategie voor ICT-innovaties dus niet voorbij, 
maar waarom moeten we daar precies bij de invulling van het graduele aanbod, en meer 
concreet bij de samenstelling van het basispakket van applicaties, rekening mee houden? 
Waarom is het precies zo belangrijk dat de eerst aangeboden producten of pakketten van 
applicaties een zo groot mogelijk kopieerpotentieel hebben, of een zo groot mogelijk deel 
van de markt aanspreken (Mundorf, Westin, 1996: 158)? Voor het antwoord op deze vraag 
kunnen we onder meer naar de eerder aangehaalde bevindingen van Eastin (2002) of 

I 
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Mante-Meijer en Ling (2001) verwijzen. Minder innovatieve gebruikers zullen sneller met een 
basisversie van de innovatie vertrouwd raken; en eenmaal zij die omwille van een aantal 
basisapplicaties adopteerden, kunnen zij na verloop van tijd ook ‘ontvankelijk’ worden voor 
bepaalde upgrades of bijkomende applicaties die hen aanvankelijk zelfs niet interesseerden 
(Eastin, 2002: 251). Indien de innovatie echter ook meteen met deze upgrades of bijkomende 
applicaties geïntroduceerd/gepositioneerd zou worden, zouden heel wat van deze minder 
innovatieve gebruikers niet eens tot de adoptie van de innovatie zijn overgegaan. Bij een 
introductie in de juiste basisvorm is de kans met andere woorden veel groter dat de imitatie 
(of het kopiëren) van de adoptie door innovators en early adopters zich veel verder in de 
markt doorzet. In het beste geval zelfs tot bij de laggards. De grote uitdaging is dan wel om 
van de ‘eerste schijf’ in het graduele aanbod meteen ook het aanbod of de positionering met 
het maximale kopieerpotentieel te maken. Verwijzend naar de omschrijving van de initiële 
marketing als een ‘one shot opportunity’, moet het initiële aanbod een aanbod zijn dat 
zoveel mogelijk (en dus ook de minder innovatieve) segmenten aanspreekt. Anders riskeert 
men (de minder innovatieve) segmenten definitief te verliezen. Of zoals Bryant en Love 
(1996: 96) het in de context van iDTV formuleerden: ‘Marketers of interactive television and 
other new media products and services may damage the very market they are trying to build, 
…. If companies initially miss the mark on what consumers are after, they risk locking out key 
segments of the population or delaying their willingness to try new media products’. 
 
In functie van het kopieerpotentieel onderscheiden we dus een eerste basisaanbod en een 
aantal achtereenvolgende upgrade- of uitbreidingsmogelijkheden op dat basisaanbod. Met 
het basisaanbod komt het er dan in hoofdzaak op neer zo snel mogelijk een zo groot 
mogelijke ‘installed base’ te verwerven. Zo snel mogelijk zo veel mogelijk adopters voor de 
basisversie van de innovatie: doorgaans een relatief goedkoop aanbod en zeker niet de 
meest gesofisticeerde applicaties. De ‘upgrade’ van de ‘eerste schijf’ van het eerste 
basisaanbod naar de ‘volgende schijven’ of uitbreidingen, kan dan in eerste instantie relatief 
snel via een gerichte targeting van de meer innovatieve segmenten. Eenmaal er voldoende 
innovators en early adopters tot de adoptie van deze upgrades overgingen, en dus ook 
voldoende kritische massa bestaat om de imitatie hiervoor de stimuleren, kunnen deze 
upgrades ook in de (massamarkt)communicatie en promotie naar de minder innovatieve 
segmenten worden opgenomen. Zolang er een zeker kopieerpotentieel bestaat voor 
bepaalde upgrades, kunnen die massamediaal gecommuniceerd worden. Wanneer het 
kopieerpotentieel beperkt is tot de meest innovatieve segmenten of slechts één specifiek 
(sub)segment spreekt het voor zich dat het bij een targeting van deze applicaties blijft. Na het 
basisaanbod met het maximale kopieerpotentieel, moet de ‘tweede schijf in het graduele 
aanbod’ dan een upgrade zijn waarvoor het kopieerpotentieel iets minder is (bv. beperkt tot 
late majority); de derde upgrade een ‘schijf van applicaties’ waarvoor het adoptiepotentieel 
nog iets minder is (bv. tot de early majority), etc. Applicaties waarvoor nauwelijks 
kopieerpotentieel bestaat (maar enkel adoptiepotentieel binnen een specifiek segment), 
behoeven dan enkel een targeting naar het gepaste segment132. 
 
Een aanbod dat afgestemd is op dit kopieerpotentieel houdt dus een gradueel aanbod in 
waarbij men ‘bescheiden’ begint: een strategie die weinig gemeen lijkt te hebben met de 
strategie waarvoor men in de praktijk vaak lijkt te opteren. Eerder lichtten we reeds toe dat 
de ‘supply-side’ veelal geneigd is een innovatie meteen in zijn meer gesofisticeerde (en dus 
ook duurdere) vorm te introduceren/positioneren. Voor innovators en early adopters is dat 
uiteraard ook de meest aantrekkelijke positionering, maar voor een early majority is dat vaak 
al te duur en gesofisticeerd om hen tot imitatie te bewegen. Vanaf de majority loopt men 
dan het risico dat deze consumenten zich niet of onvoldoende kunnen identificeren met de 
toepassingen en het gebruik van de innovatie door de earlier adopters, waardoor ze 

                                                      
132 Bv. zeer gesofisticeerde en dure applicaties die enkel de innovators aanspreken; of applicaties die aan de 
gespecialiseerde noden van zeer specifieke segmenten tegemoet komen (bv. koppels met tienerkinderen binnen 
de majority). Applicaties waarvoor nauwelijks adoptiepotentieel bestaat, hoeven zelfs niet in het aanbod te 
worden opgenomen. 
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adoptiegedrag van deze laatsten ook niet meer gaan ‘kopiëren’. Bij een introductie van 
dezelfde innovatie in een ‘bescheidener en goedkopere vorm’ die ook een duidelijk relatief 
voordeel voor majority en laggards inhoudt, is de kans veel groter dat deze laatsten het 
gedrag van de ‘earlier adopters’ zullen kopiëren.  
 
Deze ‘bescheiden basisvorm’ is uiteraard niet de meest ideale positionering voor innovators 
en early adopters, maar dat zal hen niet van adoptie weerhouden. Zolang ze de eersten 
kunnen zijn, zullen zij dat doen; maar om hen ook effectief als gatekeepers of ambassadeurs 
voor de innovatie te laten fungeren, is het wel belangrijk dat zij snel (kan ook meteen) de 
kans krijgen de innovatie in zijn meer gesofisticeerde vorm te kunnen adopteren. Het aanbod 
van de meer gesofisticeerde upgrades/applicaties kan zelfs parallel met de massamediale 
promotie van het basisaanbod133, zolang dat maar via een specifieke targeting naar deze 
segmenten gebeurt. Op die manier wordt meteen ook van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om de innovators en early adopters in hun innovativiteit te bevestigen en hen het voor hen 
belangrijke gevoel te geven dat ze als ‘gepriviligeerde’ gebruikers en ‘kenners’ worden 
beschouwd (Green, 2002: 31). De massamediale promotie van het basisaanbod kan dan 
bijvoorbeeld vrij snel met een targeting van upgrade 1 naar de ‘earlier adopters’ gepaard 
gaan. Pas wanneer de basisversie een voldoende grote penetratie kent, en upgrade 1 zijn 
kritische massa binnen innovators en early adopters heeft, kan de massamediale promotie 
het accent van het basisaanbod naar ‘basisaanbod + upgrade 1’ uitbreiden. Met de 
aanvankelijke aandacht op het basisaanbod houdt men de adoptiedrempel laag voor de 
minder innovatieve segmenten. Eenmaal die de basisversie van de innovatie geadopteerd 
hebben, kan de latere massamediale promotie van upgrade 1 (applicaties waar zij 
(aanvankelijk) niet zo geïnteresseerd in zijn) hen alvast niet meer overdonderen of 
afschrikken, en hen van adoptie weerhouden. Eenmaal ze enigzins vertrouwd zijn met de 
basisversie van de innovatie, en er een zekere kritische massa voor upgrade 1 bestaat, 
kunnen deze minder innovatieve segmenten –naar analogie met de bevindingen van Eastin 
(2002) en Mante-Meijer en Ling (2001)- misschien zelfs tot een kopiëren (adopteren) van 
deze upgrade 1 overgaan. Gezien het kopieerpotentieel moet een kopiëren van upgrade 1 
tot en met de majority waarschijnlijk zijn. Tegelijkertijd kunnen upgrade 2 en 3 via specifieke 
communicatie naar de earlier adopters gepromoot worden, en kan na verloop van tijd ook 
de switch naar de tweede upgrade gemaakt worden in de massamarkt-communicatie.  
 
Eerder hadden we het over de introductie van ICT-innovaties als een ‘one-shot opportunity’ 
(Koustelos, 2000: 27; Rosen, Schroeder, Purinton, 1999: 6; Beard, 
Easingwood, 1996: 87). Ook voor de invulling van het graduele aanbod 
op basis van dit kopieerpotentieel, moet men het meteen bij het rechte 
eind hebben. Indien men er niet in slaagt om van het initiële aanbod 
een aanbod met maximaal kopieerpotentieel te maken, loopt men het 
risico dat de adoptie van de innovatie slechts tot de early majority 
gekopieerd wordt, en men zijn ‘installed base’ nooit in de segmenten 
van late majority en laggards geïnstalleerd krijgt. Belgacom begaf zich op dit vlak 
bijvoorbeeld op ‘glad ijs’ volgens ons bij de introductie van zijn digitale televisie-aanbod 
‘Belgacom TV’. In de eerste maanden van die introductie lag het accent vooral, om niet te 
zeggen uitsluitend, op de voetbal-USP. Pas vanaf november 2005 is men de accenten in de 
communicatie gaan uitbreiden met onder andere VOD. We mogen niet vergeten dat de 
kennis omtrent innovaties (en dus ook DTV) voor het merendeel van de markt heel beperkt 
is. En dat dat ondanks de informatie-inspanningen van Telenet en Belgacom ook zo zal 
blijven voor de meeste mensen. De weinige informatie die men heeft, is gebaseerd op een 
zeer beperkt aantal cues zoals de eerste reclame (Belgacomreclame rond de voetbal-USP) of 
de ervaringen en interpersoonlijke communicatie in de eigen omgeving (bv. buurman die 
BelgacomTV aanschafte, precies omwille van het voetbal). Wij vrezen er dan ook voor dat 

                                                      
133 De graduele –op kopieerpotentieel gebaseerde- uitbouw van het aanbod heeft dus vooral betrekking op de 
gradualiteit waarin het aanbod massamediaal gepromoot wordt. Naar de meest innovatieve segmenten kunnen 
de verschillende ‘gradaties’ of ‘schijven’ in het aanbod vaak parallel gepromoot worden. 
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heel wat mensen BelgacomTV met voetbal zullen blijven associëren: een positionering 
waarvoor het kopieerpotentieel beperkt blijft tot de segmenten van innovators en early 
adopters (cf. infra).  
 
Het initiële aanbod moet dus een maximaal kopieerpotentieel hebben. Ook Kotler (2003: 
280) beaamt dat: ‘A flexible market offering consists of two parts: a ‘naked solution’ 
containing the product and service elements that alle segment members value, and 
‘discretionary options’ that some segment members value’. Het basisaanbod of de ‘naked 
solution’ moet zoveel mogelijk mensen aanspreken, de latere graduele uitbreidingen of 
‘discretionary options’ spreken dan een beperkter publiek aan. In ideale omstandigheden 
heeft de ‘eerste laag’ zelfs een kopieerpotentieel tot en met de laggards. In de ‘tweede laag’ 
kunnen dan de applicaties of producten met een kopieerpotentieel tot en met de late 
majority zitten, etc ... Vandaar dat men er met betrekking tot de graduele uitbouw van het 
aanbod op hamert dat de uitdaging vooral in de selectie van de juiste ‘killer’ of ‘wedge 
applications’ is gelegen: ‘If powerful enough, this initial ‘wedge’ application starts to crack 
open the market and continues to drive penetration. Failures are clearly marked by a lack of 
such wedge applications or by weak wedge applications that failed to crack open the market 
(Samuelsson, 1996: 26).  
 
Bij de graduele uitbouw van het aanbod zal het ook belangrijk zijn dat niet alleen op basis 
van het kopieerpotentieel in termen van interesse in de diverse applicaties te doen, maar 
daarvoor ook ‘willingness-to-pay’ als criterium te hanteren. Bepaalde applicaties kunnen 
bijvoorbeeld wel als interessant worden beschouwd door zowel de innovatievere als minder 
innovatieve segmenten, maar daarom zijn zij nog niet allemaal bereid ook voor die applicatie 
te betalen. Uit het onderzoek rond digitale televisie blijkt bijvoorbeeld dat een applicatie als 
surfen via het tv-toestel door zowat de ganse markt wel als interessant wordt beschouwd, 
maar dat slechts weinigen ook effectief bereid zijn voor die applicatie een meerprijs te 
betalen. Het uitspelen van ‘surfen via tv’ in een basisaanbod voor DTV zou in Vlaanderen dus 
wel een deel innovators en early adopters hebben, maar zou zeker niet aantrekkelijk genoeg 
zijn om ook door de andere marktsegmenten gekopieerd te worden. Een nog belangrijker 
argument om het kopieerpotentieel zowel in termen van interesse als wtp te zien, is dat de 
invulling van het graduele aanbod uiteindelijk ook nog haalbaar moet blijven voor de 
aanbieder van de innovatie. Als we bij het voorbeeld van digitale televisie blijven, kan het 
bijvoorbeeld heel goed zijn dat onderzoek aantoont dat zo’n 20-tal applicaties op zowel de 
interesse van de earlier adopters, de majority en zelfs de laggards kunnen rekenen, maar dat 
betekent daarom nog niet dat er effectief ook een basisaanbod van 20 applicaties moet 
worden aangeboden. Dat zou de aanbieder (Telenet, Belgacom, ...) meteen ook verplichten 
een hoger prijskaartje aan het initiële aanbod vast te hangen dat voor de minder innovatieve 
segmenten veel te hoog is. Men moet daarom ook nagaan wat de maximaal aanvaardbare 
prijs (zowel voor hardware (STB) als (maandelijks) abonnement) is. Normaal zal die gradueel 
afnemen van innovators tot en met laggards. Voor het basisaanbod zal het dan belangrijk 
zijn een aanbod te formuleren tegen een prijs die ook nog voor de minder innovatieven 
(zeker nog voor de late majority) nog steeds aanvaardbaar is. Voor de tweede upgrade moet 
de prijs op zijn minst nog voor de early majority aanvaardbaar zijn, etc. ... Wanneer een 
maandelijkse abonnementsprijs van zo’n €15 het uiterlijke plafond blijkt te zijn voor de minst 
innovatieven, moet het basisaanbod voor die prijs worden afgestemd op wat de aanbieder 
kan doen voor die prijs. Van 20 potentiële applicaties zal men dan bijvoorbeeld tot een 
selectie van de vijf applicaties met het meeste adoptie- en kopieerpotentieel gedwongen 
worden134.  

 

                                                      
134 Dit kan uiteraard slechts in nauwe samenwerking met de aanbieder. Zoals we reeds bij de bespreking van de 
PSAP-methode aanhaalden, is het daarom belangrijk dat er op het moment van de bevraging duidelijke afspraken 
zijn met de aanbieder wat kan voor welke prijs. Op die manier kunnen aan de interviewer duidelijke richtlijnen 
(fiches) worden meegegeven die hen moeten helpen tot een ‘realistische’ invulling van de PSAP-vragen te komen. 
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Door de uitbouw van het graduele aanbod voor een groot deel ook op dit kopieerpotentieel 
te baseren, waken we er niet alleen over dat de consument niet meer overdonderd wordt 
door een ‘too much too soon’ aanbod, maar zorgen we er ook voor het sociaal 
diffusiemechanisme van het kopieergedrag zoveel mogelijk te ondersteunen. In relatie tot 
het principe van de gesegmenteerde marktbenadering, wapent men zich ook beter tegen 
wat Chandy (2001: 11) het ‘beachhead versus the island’-gevaar noemt. Om als strategie het 
kopieergedrag te ondersteunen is een gesegmenteerde marktbenadering noodzakelijk, maar 
niet iedere gesegmenteerde marktbenadering ondersteunt automatisch ook het 
kopieergedrag. In de ene gesegmenteerde strategie zal het meest aantrekkelijke segment 
immers een ‘eiland’ zijn dat op zich wel aantrekkelijk is, maar geen links met andere 
segmenten heeft en geen kritische massa voor volgende segmenten vormt. In andere 
gevallen zal het meest aantrekkelijke segment een ‘beach-head’-segment zijn, dat je voet-aan-
de-grond bezorgt in de ganse markt en als uitvalsbasis kan dienen voor een verdere 
verovering van die markt. De innovators en early adopters zullen sowieso de eersten zijn om 
te adopteren, ongeacht de invulling van het basisaanbod. Wanneer het basisaanbod echter 
onvoldoende kopieerpotentieel heeft, blijven deze innovators en early adopters teveel 
‘geïsoleerde eilandjes’, met onvoldoende ‘leveraging’ of ‘referencability’, om nog door andere 
segmenten gekopieerd te kunnen worden, of ook naar andere segmenten te kunnen 
uitbreiden. Door er voor te zorgen dat het basisaanbod voldoende kopieerpotentieel heeft 
voor de –temporeel bekeken- volgende adoptersegmenten, kan men er voor zorgen dat de 
innovator- en early adoptersegmenten ook ‘beachhead’-segmenten worden ....  
 
Maar ook hiervoor geldt dat de kwaliteit staat of valt met de mate waarin men er prior-to-
launch in slaagt een inzicht te verwerven in dit kopieerpotentieel. Carr (2002: 5) stelde 
bijvoorbeeld dat ‘Addressing the needs implied in the early adopter-early majority differences 
when designing diffusion strategies can greatly enhance the likelihood that a technology will 
be successfully integrated into the curriculum by groups beyond the innovators and early 
adopters’. Uit een voorafgaande analyse van de verschillen (in interesse en wtp) tussen 
opeenvolgende segmenten als early adopters en early majority, kunnen we het 
kopieerpotentieel afleiden. Enkel wanneer prior-to-launch voldoende inzicht in behoeften, 
interesse en wtp van de minder innovatieve segmenten kan worden verworven, kan ook een 
aanbod worden uitgewerkt dat een diepere penetratie dan alleen maar innovators en early 
adopters kent. Ook Mundorf en Westin (1996: 158) omschreven het als één van de grote 
uitdagingen voor de hedendaagse marketing- en communicatie-afdelingen om nieuwe ICT 
op een dergelijke manier te introduceren dat ze ook ‘appealing’ zijn voor deze niet-experten 
of minder innovatieve segmenten, en benadrukten daar ook onmiddellijk bij dat zowel de (a) 
ontwikkeling (design), (b) de ondersteuning (support) als (c) de communicatie daarvan 
doordrongen moeten zijn. Een opmerking die opnieuw illustreert dat het met de 
introductiestrategie om een grote puzzel gaat, en waarbij we opnieuw benadrukken dat wij 
ons vooral op de communicatieve puzzelstukjes focussen. In de ontwikkelings- of designfase 
moet dat kopieerpotentieel zich volgens Mundorf en Westin (1996: 148-149) vooral uiten in 
voldoende gebruiksvriendelijkheid en ‘controle’-gevoel voor de minder innovatieven. Op het 
vlak van customer support gaat het dan om de kwaliteit van de help desks (Mundorf, Westin, 
1996: 149; Parasuraman, Colby, 2001: 164-166). Op het vlak van Communicatie 
benadrukken ze het belang om in het achterhoofd te blijven houden dat men meteen ook 
de minder innovatieve segmenten moet zien aan te spreken. Net als Parasasuraman en Colby 
(2001: 169) hameren ze daarom op de ‘geruststellende rol’ die deze communicatie moet 
vervullen. Een evenwicht vinden tussen overtuigende en geruststellende argumenten is 
daarom van meet af aan de boodschap. Maar daarmee zijn we bij de positionering en het 
onderscheid tussen overtuigende en informerende communicatie aangekomen, en bevinden 
we ons reeds op het terrein van de volgende positionerings-pijler ... 
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Conclusie 
 
Met het graduele karakter van de introductiestrategie hadden we het over de dynamische 
aanpassing van de targeting van boodschap en aanbod. Met de pijler van het 
kopieergedrag en het kopieerpotentieel gaan we daarop verder en benadrukken we dat 
men steeds twee stappen of segmenten vooruit moet zien te denken, en rekening houden 
met het diffusieprincipe van het kopieergedrag. Elk segment, zowel de innovators als de 
majority, zal wel zijn eigen drijfveren, drempels, wtp, interesses, ... hebben, maar bij de 
invulling van het initiële aanbod mag men zich niet tot de karakteristieken van de innovators 
beperken. Men moet ook meteen deze van de minder innovatieve segmenten voor ogen 
houden.  
 
Met de temporele adoptersegmentatie van het diffusionisme als basis wordt wel rekening 
gehouden met het kritische massa-principe, maar dat is niet voldoende. Er kan wel een 
voldoende grote kritische massa bestaan voor het volgende minder innovatieve segment; als 
deze kritische massa de innovatie niet adopteert en gebruikt omwille van toepassingen die 
ook de minder innovatieve segmenten aanspreken, zullen deze laatste niet tot adoptie 
overgaan. Daarom moet er ook voor gezorgd worden dat het basisaanbod het aanbod met 
het grootste kopieerpotentieel is: een aanbod dat ook voor de minder innovatieve 
segmenten nog een zekere aantrekkingskracht heeft. 
 
Zeker bij de eerste pakketten van het graduele aanbod is het van belang dit 
kopieerpotentieel voor ogen te houden. Enkel dan bestaat de kans dat de innovatie ook een 
penetratie tot bij het minder innovatieve deel van de markt kent. Eenmaal vertrouwd met de 
basisvorm van de innovatie, zijn zij na verloop van tijd misschien wel klaar voor een 
uitbreiding van het aanbod waarin zij aanvankelijk totaal niet geïnteresseerd waren. 
 
Doorgaans zal het basisaanbod dan ook een weinig gesofisticeerd en relatief goedkoop135 
aanbod zijn. Via een gerichte targeting moeten de meer innovatieve segmenten 
(innovators, early adopters) snel de kans krijgen de volgende pakketten van het graduele 
aanbod te adopteren. Massamediaal kan het accent pas van het basisaanbod naar het 
tweede pakket verschuiven, wanneer ook de minder innovatieve segmenten de adoptie van 
het basisaanbod beginnen kopiëren. 
 
Kopieerpotentieel moet zowel op basis van interesse in de applicatie als de willingness-to-
pay bepaald worden.  

6.3.4.  Positionering 

‘Positioning is the act of designing the company’s offering and image to occupy a distinctive 
place in the mind of the target market’  

(Kotler, 2002: 308) 
 

ok de klemtoon op een goede positionering is uiteraard niet nieuw: ‘companies have 
always needed to offer the right products and services at the right time in the right 

place at the right price’ (Harper, 2000: 75). In de huidige marktomgeving is dat zo mogelijk 
nog belangrijker, maar tegelijk ook minder evident geworden. Het alsmaar grotere en 
convergerende aanbod van technologieën maakt differentiatie immers een stuk moeilijker. 
De gewijzigde mentaliteit van de kritischer geworden consument en de toegenomen 
heterogeniteit van de markt (Parasuraman, Colby, 2001: 144) maken dat ‘generieke’ 

                                                      
135 Dit impliceert dus ook een voorkeur voor een penetratieprijszetting (cf. infra) 

O 
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positioneringen voor een ganse markt niet meer voldoende zijn, maar gepaard moeten gaan 
met een meer ‘user centric’- en ‘tailor-made’-positionering. Succesvolle introducties van 
nieuwe media en ICT zijn in een alsmaar grotere mate afhankelijk van de graad van 
differentiatie, individualisering en personalisering (Van Dijk, 1997: 77; Parasuraman, Colby, 
2001: 88). Voor deze ‘customization’ van het aanbod onderscheiden Gilmore en Pine (1997: 
92) een viertal strategieën op basis van twee dimensies: de ‘product’-dimensie die aangeeft in 
welke mate het product veranderlijk is; en de ‘representation’ of positionerings-dimensie die 
aangeeft in welke mate de innovatie op verschillende manieren wordt voorgesteld aan 
verschillende delen van de markt.  
 
Figuur: The four approaches to customization (Gilmore, Pine, 1997: 95) 
 

Change Transparant  Collaborative  
Product No 

change 
Adaptive Cosmetic 

  No change change 
  Representation 

 
De ultieme vorm van ‘customization’ is die van ‘collaborative customization’ waarbij zowel 
het product als de representatie aan de gebruiker worden aangepast. Op basis van de door 
de consument kenbaar gemaakte behoeften wordt dan een productaanbod op maat 
gemaakt en ook zo gerepresenteerd (Gilmore, Pine, 1997: 92). Zowel de assumptie van de 
consument die zijn behoeften perfect kenbaar kan maken, als de veronderstelling dat het 
praktisch ook haalbaar is voor iedere consument een product op maat te maken, doen ons 
deze strategie toch als ‘weinig realistisch’ bestempelen. Zeker in een ICT-omgeving. Ook een 
strategie van ‘transparant customization’, waarbij iedere consument een aan hem/haar 
aangepast product krijgt aangeboden zonder dat dat ook zo gediversifieerd gerepresenteerd 
wordt (Gilmore, Pine, 1997: 94), lijkt ons om dezelfde reden weinig realistisch. De meest 
haalbare ambitie binnen die omgeving is wellicht een aanbod of ‘customization’ op 
segmentniveau.  
 
De meest courante strategie is in de huidige ICT-omgeving nog steeds die van een ‘adaptive 
customization’: de innovatie wordt in één standaardvorm (versie) in de markt gezet, en ook 
op slechts op één manier gepositioneerd. Deze standaardvorm blijft echter wel aanpasbaar, 
aangezien de gebruiker die zelf nog aan zijn of haar noden en behoeften kan aanpassen 
(Gilmore, Pine, 1997: 93). Maar dan hebben we het over ‘re-invention’ (cf. supra), en niet over 
een ‘customized’ aanbod. De nood aan een meer gesegmenteerde en gedifferentieerde 
aanpak maakt dat deze basisvorm van ‘customization’ of generieke positionering in heel wat 
gevallen niet meer ontoereikend is. Meer variatie in de representatie zou de effectiviteit van 
de introductiestrategie, en daarmee ook de diffusie van de innovatie, wellicht ten goede 
komen. In termen van het schema van Gilmore en Pine moet het volgens ons dan ook de 
ambitie zijn om op het vlak van introductiestrategieën voor ICT-innovaties nog meer van een 
‘adaptive customization’ naar een ‘cosmetic customization’ te evolueren: een strategie 
waarbij een standaardproduct op verschillende manieren aan verschillende doelgroepen 
wordt gerepresenteerd (Gilmore, Pine, 1997: 93). Een evolutie die ook perfect aansluit bij wat 
we bij de toelichting van de vorige pijlers een ‘dynamische marktbenadering’ of een 
‘communicatieve’ graduele uitbreiding van het aanbod noemden (cf. supra).  
 
Differentiërend positioneren is dus de boodschap, en daartoe heeft men vele mogelijkheden. 
Crawford en Di Bendetto (2000: 369) maken bijvoorbeeld het onderscheid tussen het 
positioneren op attributen, features en functies enerzijds; en het positioneren op surrogaten 
en metaforen anderzijds; Kotler (2003: 343) heeft het over differentiatie op product (features, 
vorm, design, ...), diensten, personeel, kanaal of imago; een positionering op prijs, tegenover 
de concurrentie, een gebruiks- of applicatiepositionering, een positionering op benefits, op 
attributen (Kotler, 2002: 311-312); ... . Steevast terugkerend hierbij, is dat van een goede 
positionering pas sprake kan zijn wanneer die ook goed gecommuniceerd wordt. Ook vanuit 
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communicatiewetenschappelijke invalshoek bekijken we de positioneringstrategie in eerste 
instantie als een communicatiestrategie. Net zoals Poiesz en Van Raaij (2002: 33). Een 
innovatie kan volgens hen nooit alleen bij de gratie van technische kwaliteiten bestaan. Een 
sterke positionering is voor hen absoluut ondenkbaar zonder een goede communicatie. 
Poiesz en Van Raaij (2002: 33) hebben het in dit verband over een communicatiespiraal die 
bij de eerder vermelde ‘innovatiespiraal’ (cf. supra) start. Het toenemend aantal innovaties 
brengt een grotere behoefte met zich mee om zich van de concurrentie te onderscheiden, 
en dus ook een grotere behoefte om te communiceren. Door de verhoogde behoefte aan 
communicatie, neemt ook het aantal communicatiepogingen fors toe. Dit brengt dan een 
informatie-overload met zich mee, waarbij de consument met meer boodschappen 
geconfronteerd wordt dan hij verwerken kan. Hierdoor vermindert de aandacht per 
boodschap en komt de effectiviteit van de communicatie onder druk te staan (Poiesz, Van 
Raaij, 2002: 33). In de praktijk heeft men dan vaak de neiging deze verminderde aandacht 
met nog meer communicatie te gaan ‘bestrijden’ om zich toch maar van de concurrentie te 
kunnen onderscheiden. 
 
Figuur: De communicatiespiraal (Poiesz, Van Raaij, 2002: 32) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De vicieuze communicatiespiraal gaat hierdoor alsmaar sneller draaien en neemt hierdoor 
ook steeds ‘geldverslindender’ proporties aan136, maar de winst in termen van communicatie-
effectiviteit blijft doorgaans marginaal. Als er überhaupt al van een winst te spreken valt. 
Schrameijers conclusie (2000: 82): ‘Ondanks alle miljoenenbudgetten bestaat er geen alles 
overkoepelend marketingmodel voor een geslaagde innovatie’. Niettegenstaande de 
introductie of ‘launch’ doorgaans de grootste inspanningen of ‘commitment’ vergt op het 
vlak van van tijd, geld en ‘managerial resources’ (Hultink et al. 1997: 244, Di Benedetto, 1999: 
530; Beard, Easingwood, 1996: 87), laat de effectiviteit en het management van deze fase 
nog al te vaak te wensen over: ‘product launch is often the most expensive, most risky, and 
least well-managed part of the overall product development process’ (Calantone, Montoya-
Weiss, 1993; via Hultink et al., 1997: 244).  
 
De uitdaging stelt zich dus niet in ‘meer communiceren’, maar in het ‘effectiever 
communiceren’. Ook de citaten in het begin van dit zesde deel (Veryzer, 2003; Oxley, 
Nancorrow, 2003) maken ons daar attent op. Poiesz en Van Raaij (2002: 141) wezen bij het 
pleidooi voor betere communicatiestrategieën op de noodzaak de ‘te communiceren 
argumenten’ op een tweetal niveaus te segmenteren: op het niveau van de consument, en 
op het niveau van de tijd: ‘per individu geselecteerde informatie op het moment waarop 
                                                      
136 Ook Hultink et al. (1998: 270) onderstreepten dat de introductiestrategie voor innovaties vaak de grootste 
inspanningen en ‘commitment’, tijd en geld gaat opeisen. De introductiestrategie van Orange (mobiele telefonie) 
in de UK bedroeg bijvoorbeeld 11 miljoen US dollar, wat 3x zo hoog geschat wordt als de ontwikkelingskost van 
de dienst.  
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deze functioneel is’ (Poiesz, Van Raaij, 2002: 141). Het volstaat niet alleen de juiste 
boodschappen naar de juiste mensen te communiceren; die boodschappen moeten ook op 
het juiste moment gebracht worden. Als we dit devies van het individuele naar het 
segmentniveau vertalen moet er dus gestreefd worden naar ‘per segment geselecteerde 
informatie, te communiceren op het moment waarop deze functioneel is’. Per 
adoptersegment moeten met andere woorden de juiste argumenten gedetecteerd worden. 
Een eerste targeting van innovators kan op die manier gebeuren op basis van argumenten 
die enkel voor dit segment relevant zijn, en ook de segmenten van early adopters, early 
majority, ... kunnen op die manier met segmentspecifieke argumenten benaderd worden op 
een moment dat het enkel voor die segmenten relevant is.  
 
Naast deze segmentspecifieke communicatie, moet een effectieve positionering en 
communicatie ook een duidelijke generieke ‘positioning statement’ of ‘claim’ omvatten: een 
soort van statement dat de rode draad doorheen de ganse positioneringsstrategie vormt 
(Kotler, 2002: 313; Moore, 1999a: 147)), en volgens Kotler (2003: 313) van de volgende vorm 
is: ‘To (target group and need) our (brand) is (concept) that (point-of-difference)’. Voor de 
Palm Pilot zou dat bijvoorbeeld kunnen geweest zijn: ‘To busy professionals who need to stay 
organized, Palm Pilot is an electronic organizer that allows you to back up files on your PC 
more easily and reliably than competitive products’.  
 
In het streven naar een betere positionering, moet men er wel voor behoed zijn niet in over- 
of onderpositioneringen, verwarrende of twijfelachtige positioneringen te vervallen (Kotler, 
2002: 311); stuk voor stuk positioneringen die in de huidige ICT-omgeving nog veel te vaak 
voorkomen. (1) Overpositioneringen zijn de positioneringen waarbij de klemtoon teveel op 
het exclusieve relatieve voordeel of de productsuperioriteit ligt; of waarbij de focus teveel op 
één USP ligt en daardoor de rest van de applicaties/features op de achtergrond dringt (bv. 
Belgacom TV en voetbal-USP). Tegenover deze overpositionering staat dan de (2) 
onderpositionering: positioneringen waarbij te weinig of slecht gedifferentieerd wordt en 
waarbij het vaag blijft waarvoor de innovatie precies staat. In de evenwichtsoefening tussen 
een over- en een onderpositionering waarschuwen Kleinschmidt en Cooper (1994: 250) er 
wel voor niet in een ‘mossel noch vis’-positionering te belanden. Innovaties moeten ofwel als 
zeer innovatief worden gepositioneerd, ofwel gepositioneerd als weinig innovatief en 
mikkend op een hoge familiariteit. Tussenin is nooit goed. (3) Een ‘confused’ of verwarrende 
positionering vinden we in het voorbeeld van de Nokia N-Gage of de NeXT desktop van 
Steve Jobs. Van de eerste is het nooit duidelijk geweest of het nu om een spelconsole, een 
gsm of nog iets anders ging; de tweede werd eerst voor studenten gepositioneerd, om het 
dan al snel over een andere boeg van ingenieurs en vervolgens ook zakenmensen te gooien 
(Kotler, 2002: 311). Verwarrende positioneringen die in beide gevallen ook niet in het nodige 
succes resulteerden. (4) Twijfelachtige positioneringen tenslotte, zijn de positioneringen 
waarbij de gemaakte beloftes en statements niet meer geloofwaardig zijn. Virtuele winkels 
zijn een mooi idee, maar de belofte dat een virtuele winkelervaring met technologie X vanaf 
nu ook dezelfde voldoening schenkt als een echte winkelervaring waarvoor men zich fysisch 
hoeft te verplaatsen, waarbij men de geuren van wafels en parfum kan waarnemen, en 
waarbij men kennissen tegen het lijf kan lopen, blijft ongeloofwaardig. Het is daarom 
belangrijk dat elk positioneringstatement met voldoende ‘evidence’ kan worden 
onderbouwd in de communicatie (Moore, 1999a: 152). In de drang om zich meer en beter te 
onderscheiden (cf. communicatiespiraal) kan het wel verleidelijk zijn om in de communicatie 
verwachtingen te creëren die men eigenlijk niet zo goed kan waarmaken. Op korte termijn 
kan een dergelijk ‘bright optimistic picture of the technology’s potential’ misschien nog wel 
renderen, maar op langere termijn krijgt men onvermijdelijk het deksel op de neus wanneer 
men dat ‘positieve plaatje’ niet kan hard maken (Lennstrand, 1998a: 4). Refererend naar de 
GartnerGroup Hype Cycle (cf. supra) zit men dan al snel op zijn ‘top of inflated expectations’, 
en raakt men niet meer door de ‘through of disillusionment’. 
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Het grootste positioneringsgevaar is in de huidige omgeving van multi-featured-ICT-
innovaties wellicht nog steeds de ‘too much too soon’-valkuil. Deze verenigt de fouten van 
zowel overpositionering, verwarrende en twijfelachtige positionering; en werd eerder reeds 
toegelicht als oorzaak van falingen en als legitimatie voor een gradueel uitgebouwd aanbod. 
Löhneysen en Wolff (2004: 64) haalden deze ‘too much too soon’-problematiek bijvoorbeeld 
nog aan in de evolutie naar de multimedia-centers: ‘Spelconsoles, pc’s, muziekspelers, DVD- 
en CD-recorders: voorheen allemaal duidelijk van elkaar onderscheiden technologieën, gaan 
alsmaar meer functies omvatten en naar elkaar toe convergeren. Elk van deze categorieën 
van technologieën evolueert naar een soort van ‘multimedia-center dat grote opslag 
garandeert, internettoegang mogelijk maakt, netwerkconnecties (al dan niet draadloos), 
afspelen van diverse audio- en videoformaten, … . Alle apparaten hebben nu een CDR-drive 
alsook ethernet of W-LAN-verbindingen. Zo bestaan er nu zelfs als tv-receivers met 
internetmodem, audioversterkers met USBaansluiting, … ‘, en wezen daarbij meteen ook op 
het wat zij het grootste probleem voor de fabrikanten van deze technologieën noemden: 
‘geen enkele leverancier die alle functies van de nieuwe home-entertainment apparaten aan 
een klant kan uitleggen’ (Löhneysen, Wolff, 2004: 64). Vanuit een ‘supply-side’-verliefdheid 
op het eigen product, bestaat het gevaar teveel ineens te willen gaan ‘opdringen’, maar 
daarmee maakt de aanbieder het voor zichzelf ook alsmaar moeilijker alles goed te 
communiceren en positioneren. Introductiestrategieën waarbij men in deze ‘too much too 
soon’-val trapt zijn dus gedoemd te mislukken: ‘Initial commercialization of innovative services 
as home video ordering or cellular telephone services is doomed to failure if the service 
provider tries to be all things to all people at once’ (Greco, Fields, 1991: 25). Vooral in het 
geval van ‘complexe’ technologische producten als ICT blijkt dit in een negatief adoptie-
intentie-remmend gevoel met betrekking tot de productevaluatie te resulteren. Een gevoel 
dat Mukherjee en Hoyer (2001: 470) aan de basis voor de zogenaamde ‘technofobia’ of 
weerstand ten opzichte van high-tech innovaties leggen.  
 
Op de vraag hoe een dergelijke overrompeling, ‘technofobia’ of ‘too much too soon’ dan het 
best vermeden wordt, dienen we het antwoord in een aangepaste (graduele) positionering 
en invulling van de marketingmix te zoeken. Daarmee zijn we bij de klassieke vier P’s 
(Promotie, Product, Prijs, Plaats) aanbeland die nog steeds het raamwerk voor de meeste 
marketingstrategieën uitmaken. Zeker wanneer het om de invulling van de ‘tactische 
marketingbeslissingen’ gaat (De Rijcke, 2000: 240-241; Guiltinan, 1999: 519). Net zoals ook 
Mukherjee en Hoyer (2001: 470) er van overtuigd zijn dat ‘technofobia’ vooral met een 
gepaste communicatiestrategie moet worden bestreden137, ligt ook onze aandacht vooral op 
de Promotie- of Communicatie-‘P’; maar is het ook voor de marketingstrategieën voor ICT-
innovaties nog steeds zo dat de klassieke marketingmix de basis vormt (Parasuraman, Colby, 
2001: 189). De nood aan betere introductiestrategieën voor ICT-innovaties vertaalt zich dan 
ook door naar een nood aan meer éénduidigheid over de manier waarop deze 4 P’s moeten 
worden ingevuld voor ICT-innovaties. We zien dat onder meer aangetoond in een onderzoek 
van Hultink en Schoormans. Op zoek naar een antwoord op de vraag hoe een high-tech 
innovatie het best geïntroduceerd wordt, voerden Hultink en Schoormans (1995) een 
onderzoek bij 28 product of marketing managers van Nederlandse electronicafabrikanten. 
Aan de hand van een conjuncte analyse werd gepeild naar de optimale introductiestrategie 
die zij zouden voorstellen voor een nieuwe ICT-innovatie (de Photo-CD). Het onderzoek werd 
gevoerd in 1992, op het moment dat de Photo-CD op de markt kwam. De keuzes die deze 
managers in de conjuncte analyses konden maken, waren verschillende combinaties van de 
volgens Hultink en Schoormans vier belangrijkste ‘launch tactics’. In termen van ‘Prijs’ werd 
van twee niveaus uitgegaan (penetratie en skimming), voor het ‘Product’ werden twee 
niveaus van assortimentbreedte meegenomen (breed (10 modellen) of smal (3 modellen)), 
en inzake ‘Promotie’ werden enerzijds twee strategieën (push (gericht op intermediairen) of 
pull (gericht op eindgebruiker)) en anderzijds 3 niveaus van competitief voordeel 

                                                      
137 Deze informatie en communicatie moet er dan bijvoorbeeld op gericht zijn de ‘learning-cost perceptions’ te 
verlagen, de segmentspecifieke drempels op de juiste manier te bekampen, en de gemaakte beloftes en USP’s te 
onderbouwen (Mukherjee, Hoyer, 2001: 470).  
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onderscheiden (hogere kwaliteit, beter design en meer innovatief). Het gebrek aan 
éénduidigheid omtrent de beste invulling van deze 4 P’s bleek uit de resulterende 
bipolarisatie van twee clusters van managers. Enerzijds was er het ‘penetration cluster’ met 
een duidelijke voorkeur voor penetration pricing, pull promotie, communicatie gericht op de 
eindgebruiker en een smal assortiment. Anderzijds was er het ‘skimming cluster’ met een 
voorkeur voor price skimming, pull promotie met communicatie gericht op intermediairen en 
tussenhandel, en eveneens een smal assortiment (Hultink, Schoormans, 1995: 235-236). 

6.3.4.1.  Promotie/communicatie 

raditioneel wordt inzake promotiestrategieën het onderscheid tussen Push- en 
Pullstrategieën gemaakt. ‘Build it, and they will come’ was lange tijd (en in sommige 

gevallen nog steeds) de ‘push’-overtuiging van waaruit promotiestrategieën voor de 
introductie van ICT-innovaties werden opgezet. Technologische superioriteit staat daarbij 
centraal, en ook de promotiestrategie is doordrongen van de ambitie die superioriteit zo 
nadrukkelijk mogelijk in de verf te zetten. Zonder daarbij rekening te houden met de noden, 
drempels, drijfveren en andere karakteristieken van de gebruiker. In de huidige ICT-omgeving 
is ondertussen duidelijk geworden dat de optimale promotie voor ICT-innovaties minder 
‘push’-gedreven is, en meer op een ‘pull’-leest moet geschoeid zijn (Schrameijer, 2000: 83; 
Hultink, Schoormans, 1995: 238-239): ‘It is clear that consumer electronics marketers will 
have to devise pull-promotion strategies that stimulate interest and demand at the end-user 
level; that is, targeting the consumer directly with advertising messages and demonstrations’ 
(Dupagne, 1999: 48). Niks nieuws in feite, maar in de praktijk wil dat echter niet altijd 
evengoed lukken. Omwille van diverse oorzaken, zoals een management dat nog steeds te 
veel op de productsuperioriteit blijft focussen, het ontbreken van geschikte methodologieën, 
of een gebrek aan vertrouwen in marktonderzoek blijven heel wat promotiestrategieën nog 
te weinig ‘user (research) driven’.  

 
Van de brede waaier aan aspecten die onder de promotieparaplu ressorteren, gaat onze 
aandacht vooral naar de communicatie. In het zopas aangehaalde citaat van Dupagne 
(1999: 48) wordt de communicatie van de juiste reclameboodschappen bijvoorbeeld als pijler 
van een goede pull-strategie aangehaald, net zoals Ashton (2000: 25) en Ziamou (2002: 2) 
het effectief communiceren van de juiste ‘benefits’ als de grote uitdaging voor introductie 
van nieuwe technologieën in de huidige marktomgeving beschouwen. Lee en O’Connor 
(2003: 8), beklemtonen het belang van deze communicatie vooral in functie van het 
bewerken van drempels en angsten ten aanzien van de nieuwe technologieën: ‘The 
marketer’s challenge is to work hard in communicating with customers to translate the 
technical uncertainty into useful benefits. Appropriate communications strategies at launch 
can reduce effectively the negative impact of technical fears on the adoption of an innovative 
product’ (Lee, O’Connor, 2003: 8). Zelfs Rogers (1995: 5) stelt dat ‘innovations do not sell 
themselves’ en beklemtoont daarbij de nood aan een uitgekiende promotie- en 
communicatiecampagne. Analoog met de ‘communicatiespiraal’-redenering (cf. supra) van 
Poiesz en Van Raaij (2002: 32) is de rol van een goede communicatiestrategie nog meer dan 
tevoren sleutel voor een goede introductie in de huidige ICT-omgeving (Tang, Ang, 2002: 
461; Thölke, Hultink, Robben, 2001: 4). 
 
Omtrent de invulling van deze communicatie zijn de meningen uiteenlopend. Voor de een 
moet die vooral gericht zijn op het verminderen van angsten en gepercipieerde risico’s, voor 
de ander moet die communicatie vooral de juiste benefits in de verf zetten, of in eerste 
instantie een uitgesproken educatieve waarde hebben. In relatie tot de eerder gemaakte 
opmerking van een dynamische marktbenadering, is het in ieder geval zo dat ook een goede 
communicatiestrategie zich door een dynamisch karakter typeert. Een goede 
communicatiestrategie is een strategie die dynamisch mee evolueert met de opeenvolgende 
fasen en segmenten van het diffusieproces. Voor elk van deze fasen kunnen daarvoor (op 

T 
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basis van theorie) wel een aantal generieke richtlijnen voorop worden gesteld, maar zowel 
theorie als empirie leerden ons dat de invulling van de communicatie vooral gebaseerd zal 
moeten worden op productspecifiek onderzoek. Op basis van productspecifiek onderzoek 
naar het potentieel voor een VCR-afstandsbediening kwamen Cestre en Darmon (1998) 
bijvoorbeeld tot een aantal communicatierichtlijnen waarin de dynamiek zich onder meer 
uitte in een initiële klemtoon op de ‘grotere programmeercapaciteit’ en compatibiliteit voor 
earlier adopters, die geleidelijk moest overgaan in een klemtoon op specifieke gepercipieerde 
risico’s en de garantie van de technologie. Dit voorbeeld staat daarmee symbool voor het 
gros van de visies op de invulling van een dynamisch mee evoluerende 
communicatiestrategie. Meestal wordt de communicatiestrategie meteen in termen van 
overtuigende argumenten en reclameboodschappen geformuleerd. Ondanks een veelheid 
aan theorieën die nochtans op de noodzaak daaraan wijst, laat men het in de praktijk nog al 
te veel na deze overtuigende communicatie door een informerende communicatie te laten 
voorafgaan. Dynamische promotie- en/of communicatiestrategieën moeten dus in de eerste 
plaats het onderscheid tussen informerende en overtuigende communicatie centraal staan 
hebben. 

Overtuigende vs. Informerende communicatie 

etterlijk haalden we het onderscheid tussen ‘overtuigende’ en ‘informerende’ 
communicatie bij Stoter (1997), maar daarmee is hij zeker niet de enige bron waarop we 

het centrale belang van deze twee vormen van communicatie baseerden. Het werk van 
Stoter was zelfs niet expliciet op een B-to-C-communicatie gericht (veranderingsprocessen in 
bedrijven), maar de onderbouwing ervan lijkt ons een geschikt uitgangspunt voor deze 
paragraaf. Met betrekking tot de te overwinnen weerstand ten aanzien van een innovatie, 
gaat Stoter er immers van uit dat communicatiedoel en mediagebruik (dynamisch) moeten 
worden afgestemd op de fase in het diffusieproces en de beoogde doelgroep van het 
moment (innovators, early adopters, early majority, late majority of laggards), hun 
uiteenlopende bronnen van weerstand en hun determinanten (Stoter, 1997:165-168). Stoter 
maakt zijn onderscheid tussen informerend en overtuigend communiceren vooral vanuit de 
vaststelling dat men in de praktijk nog teveel op de laatste vorm van communiceren terug 
valt: het communiceren op productsuperioriteit en relatieve voordelen, waarbij men voorbij 
gaat aan de motieven van bepaalde weerstanden: de zogenaamde ‘dwangstrategie’ (Stoter, 
1997: 167). Hij hamert er op dat het eerste doel het afzwakken van weerstanden moet zijn, 
vooraleer men op deze ‘dwangmethode’ terugvalt. Afhankelijk van veranderingsfase en 
doelgroep (adoptersegment) bracht Stoter de dynamiek of veranderdelijkheid van 
communicatiedoel als volgt in kaart:  
 
Figuur: Doelgroepen, veranderingsfase, mediagebruik en communicatiedoelen (Stoter, 1997: 168) 
 
Veranderings-
fase Innovators Early adopters Early majority Late majority Laggards 

Aanleiding Informeren, 
begrip 

Informeren Informeren informeren Informeren 

Diagnose Overtuigen Overtuigen Overtuigen Overtuigen Overtuigen 

Ontwerp Informeren, 
begrip, beslissing 

Informeren, 
begrip, beslissing 

Informeren, 
begrip, beslissing 

Informeren, 
begrip, beslissing 

Informeren, 
begrip, beslissing 

Implementatie Gedrag Gedrag Gedrag Gedrag Gedrag 

 
 
 
In een eerste fase (aanleiding) dient het communicatiedoel louter informeren te zijn. Het 
betreft een nieuwe innovatie, en de markt dient op een eerlijke en duidelijke manier te 
worden ingelicht over de innovatie: wat houdt de technologie in? Wat kan ik er van 
verwachten? In een tweede fase (diagnose) dient het communicatiedoel overtuigen te zijn. 

L 

Bereidwilligheid > weerstand 
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De voornaamste doelstelling in deze fase is het wegwerken van drempels en weerstanden. In 
de derde fase (‘ontwerp’-fase) -eenmaal de drempels zijn weggewerkt- kan naar een 
doelstelling worden overgeschakeld die nauw aanleunt bij de doelstelling van de 
‘dwangstrategie’, nl. de potentiële adopter zo snel mogelijk tot een adoptiebeslissing 
bewegen. Segmentspecifieke communicatie beklemtoont dan de relevante positieve zaken 
van de technologie. De vierde fase van implementatie tenslotte, heeft een communicatiedoel 
die op het gedrag gericht is. De klemtoon ligt dan eerder op gebruiksgedrag dan 
adoptiegedrag. De ingekleurde cellen geven aan vanaf wanneer de weerstand een bepaald 
segment niet meer van adoptie weerhoudt. In deze gekleurde cellen is de bereidwilligheid 
tot adoptie groter dan de weerstand ten aanzien van adoptie. Van de innovators weten we 
dat zij het minste weerstand ten aanzien van de adoptie ondervinden, en de laggards het 
meeste. De innovators zijn dan ook het eerste segment bij wie die bereidwilligheid de 
weerstand overschrijdt. Doorgaans gebeurt dat reeds in de eerste fase van het diffusieproces. 
De initiële informerende communicatie is voor hen meestal al voldoende om die 
(adoptie)bereidwilligheid groter te maken dan de weerstand. Voor het volgende deel van de 
markt –het merendeel van de early adopters en de early majority- zal daartoe ook wat 
bijkomende overtuigende communicatie nodig zijn. Vooraleer hun bereidwilligheid tot 
adoptie de weerstand zal overschrijden, zal eerst op een aantal drempels ‘gewerkt’ of 
‘gecommuniceerd’ moeten worden. Voor de late majority zal naast het informeren en het 
overtuigen ook nog communicatie nodig zijn die specifiek op de beslissing gericht is.  
 
De traditionele ‘push’-mentaliteit maakt dat communicatiestrategieën lange tijd 
‘dwangstrategieën’ (Stoter, 1997: 167) of ‘aggressive advertising campaigns to persuade 
consumers that they ‘need’ what someone else has invented’ (Campbell, 1992: 54) waren. 
Het beklemtonen van productsuperioriteit is uiteraard belangrijk, maar mag niet het enige 
uitgangspunt voor de communicatie zijn (Lee, O’Connor, 2003: 5; Cahill, Thach, Warshawsky, 
1994: 337). Vooraleer ‘overtuigende communicatie’ in termen van producttechnische 
superioriteit of andere voordelen effect kan hebben, moet de consument een zekere 
basiskennis en familiariteit hebben ten aanzien van de innovatie. Wanneer er geen vorm van 
communicatie is die deze basiskennis aanreikt, resulteren ‘dwangstrategieën’ vaak in een 
omgekeerd effect: ‘Without an appropriate introduction strategy, a product’s innovativeness 
may be perceived by customers as offering uncertainty and risk rather than as providing 
superior benefits’ (Lee, O’Connor, 2003: 5). Analoog met het onderscheid dat Stoter (1997) 
tussen informerende en overtuigende communicatie maakte, wijzen anderen daarom op het 
onderscheid tussen ‘pre-announcement strategy’ en ‘advertising strategy’ (Lee, O’Connor, 
2003: 6) of de noodzaak om de traditionele ‘overtuigende communicatie’ door een andere 
vorm van communicatie te laten voorafgaan die louter het informeren, bewust maken en 
familiariseren met de innovatie tot doel heeft (Lee, O’Connor, 2003: 6; Kotler, 2002: 568; 
Chan-Olmsted, Gershon, 2001: 295; Sowter, 2000: 117). Zonder dergelijke voorafgaande 
informerende communicatie ontbreekt het de consument immers vaak aan de nodige kennis 
om de overtuigende argumenten goed te kunnen verwerken, waardoor deze laatste de 
adoptiebeslissing ook niet kunnen gaan stimuleren: ‘Communication with customers to 
manage their perceptions of product innovativeness is critically important, especially when 
launching a highly innovative product that customers may reject due to lack of product 
knowledge’ (Lee; O’Connor, 2003: 5).  
 
Voor de legitimering van het onderscheid tussen informerende en overtuigende 
communicatie wordt vaak naar een aantal basistheorieën inzake consumentengedrag terug 
gegrepen. Zowel vanuit marketing-, psychologische- als communicatiewetenschappelijke 
hoek erkent men een drietal fasen in consumentenbeslissingsprocessen die zich op het vlak 
van communicatiestrategieën in een drietal parallelle motieven laten doorvertalen: 
cognitieve, affectieve of gedragsmotieven. Ofwel is de communicatie er op gericht de 
consument iets bij te brengen, ofwel zijn attitude te veranderen, ofwel hem tot een bepaald 
gedrag aan te zetten. Kotler (2003: 568) verwijst in dit verband bijvoorbeeld naar vier 
theorieën die we in onderstaande tabel zien samengevat. 
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Ondanks het verschil in benamingen van de fases, vangt elk van deze processen aan met een 
cognitieve fase: een fase waarin het doel de bewustmaking, informering en 
kennisverstrekking van de consument moet zijn. Onbekend maakt immers onbemind: 
vooraleer iemand tot adoptie te kunnen bewegen moet die toch weten wat hij/zij ‘kan’ gaan 
adopteren. Pas wanneer de consument over de innovatie is geïnformeerd (cognitief), kan 
aan de overtuiging van die consument begonnen worden. Eerst gebeurt dat in de affectieve 
fase door de interesse in de innovatie op te wekken, een positieve attitude ten aanzien van 
die innovatie te ontwikkelen, en de consument te helpen bij de evaluatie van de innovatie 
(bv. drempels verlagen). Onder meer door het beklemtonen van de juiste drijfveren kan dan 
in laatste instantie geprobeerd worden het gedrag van de consument te beïnvloeden door 
hem/haar tot een adoptiebeslissing te bewegen. Drie fasen dus die met het onderscheid 
tussen enerzijds cognitief en anderzijds affectief+gedrag, het onderscheid tussen 
respectievelijk informerend en overtuigend communiceren legitimeren. De hiërarchie in deze 
fases verduidelijkt daarbij dat de informerende communicatie de overtuigende communicatie 
moet vooraf gaan.  
 
Net zoals Maslow dat voor de behoeftenpiramide deed, vatten Klein, Karger en Sinclair 
(2004: 5) ook deze hiërarchie in het consumentenbeslissingsproces in een piramide samen. 
Aan de linkerkant zien we drie respectievelijke niveaus van ‘platform symbolism’, ‘content 
attractiveness’ en ‘equipment practicality’; aan de rechterkant de vragen waarop de 
consument achtereenvolgens een antwoord moet zien te krijgen via de juiste communicatie 
(toegepast op het voorbeeld van DTV). Het antwoord op de derde en tweede vraag is voor 
de consument pas relevant wanneer voorafgaandelijk de tweede en eerste vraag 
beantwoord zijn. Pas na een positieve evaluatie in de derde fase van ‘equipment practicality’ 
of ‘behaviour’ komt men tot een adoptiebeslissing, en in elk van de drie fases kan het 
beslissingsproces in een verwerpingsbeslissing resulteren. ‘Bottom line’ is dat de consument 
eerst duidelijk gemaakt moet worden waar de nieuwe technologie voor staat; dat hij/zij dan 
pas een attitude ten aanzien van de technologie kan vormen; en eens die attitude is gevormd 
pas in staat is de (praktische) afweging van adoptie te gaan maken. Pas wanneer de 
informerende communicatie op een goede manier is gebeurd, heeft het zin om met 
overtuigende argumenten over de brug te komen.  
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Figuur: Consumer decision-making (Klein, Karger, Sinclair, 2004: 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In een eerste fase (platform symbolism) vraagt de consument zich af waar de nieuwe 
technologie nu eigenlijk precies voor staat en wat die nieuwe technologie nu precies 
betekent. De cognitieve fase van bewustwording met andere woorden, waarin de 
communicatie vooral informerend van aard moet zijn138. Het eindresultaat van de afweging 
in deze fase is dat men de innovatie ofwel als een ‘good thing’ ofwel als een ‘bad thing’ gaat 
zien. In geval van een ‘bad thing’ is de kans groot dat de consument hier reeds een 
verwerpingsbeslissing neemt. (Klein, Karger, Sinclair, 2004: 5). Indien de nieuwe technologie 
niet als een ‘bad thing’ wordt beschouwd, gaat men een stapje hoger in de piramide en gaat 
men zich op het tweede niveau van ‘content attractiveness’ afvragen welke features en 
applicaties van de technologie voor hem/haar persoonlijk aantrekkelijk zijn en een 
meerwaarde (kunnen) bieden. In het geval van DTV gaat men zich bijvoorbeeld afvragen 
welke nieuwe DTV-content nu aantrekkelijk is of welke nieuwe interactieve applicaties een 
meerwaarde bieden (bv. is voetbal via Belgacom TV aantrekkelijk voor mij?). Vanaf hier wordt 
een (segmentspecifieke) overtuigende communicatie relevant. Als de consument er in deze 
tweede fase van overtuigd wordt dat de nieuwe technologie effectief aantrekkelijke features 
of applicaties te bieden heeft, dan gaat hij zich op het derde niveau van ‘equipment 
practicality’ tenslotte afvragen wat er nu precies allemaal nodig is om de nieuwe technologie 
echt te gaan adopteren. Op dit laatste niveau gaat de consument praktische overwegingen 
maken in termen van kosten (aanschaffingskost, …) of de complexiteit van installatie (Klein, 
Karger, Sinclair, 2004: 6). Voor de ‘overtuigende communicatie’ is hier dan de uitdaging 
weggelegd voor elk segment de juiste drempels op de juiste manier te verlagen, en de juiste 
drijfveren aan te kaarten.  
 
De hiërarchie van het consumentenbeslissingsproces vertaalt zich dus ook duidelijk door 
naar de communicatiestrategie. In vergelijking met de traditionele aanpak komt het er dus op 
aan de effectieve reclame, promotionele of overtuigende communicatie van een goede 
informerende communicatie te laten vooraf gaan. Deze kan verschillende vormen aannemen 
die verschillende doelen dienen (Klein, Karger, Sinclair, 2004: 7; Lee, O’Connor, 2003: 6; 
Sandberg, 2002: 189; Montaguti, Kuester, Robertson, 2002: 25; Parasuraman, Colby, 2001: 6; 
Chan-Olmsted, Gershon, 2001: 295; Rosen, Schroeder, Purinton, 1999: 5; Guiltinan, 1999: 
519; Moore, 1999a: 145-146; Baldwin, Stevens McVoy, Steinfield, 1996: 189, 232; Hultink, 
Schoormans, 1995: 238-239; Bridges, Yim, Briesch, 1995: 78). Een eerste vorm is uiteraard de 
educatieve informatie in termen van ‘bewustmakende informatie’ die de consument van het 

                                                      
138 Eventueel aangevuld met een segmentspecifieke targeting die de informerende communicatie binnen de 
verschillende lifestyle- en waardenpatronen van verschillende segmenten kadert. 
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bestaan van de innovatie (en merk139) op de hoogte moet brengen en deze laatste ook in 
grote lijnen moet uitleggen. ‘Name it and frame it’ is hier met andere woorden het doel 
(Moore, 1999a: 145-146): een basispositionering in een aantal duidelijke krachtlijnen. ICT-
innovaties zijn immers nieuw en onbekend voor het merendeel van de markt, wat maakt dat 
de consument over een zekere basiskennis of –informatie moet beschikken vooraleer 
‘vatbaar’ te zijn voor de overtuigende communicatie met betrekking tot de innovatie. 
Bouwman, Hammersma en Peeters (1994: 29) weten het floppen van de CD-I bijvoorbeeld 
voor een deel aan het ontbreken van voldoende voorafgaande informerende communicatie. 
Philips maakte volgens hen teveel de push-redenering dat de consument meteen van de 
technische kwaliteit van de technologie overtuigd zou zijn, maar ging voorbij aan het feit dat 
‘zij (de consumenten) toch eerst op de hoogte moeten zijn van het bestaan van de CD-I en 
enige notie zullen moeten hebben van deze nieuwe mediatechnologie’ (Bouwman, 
Hammersma, Peeters, 1994: 29). Ook in verband met het potentieel van de PVR (ingebouwd 
in STB) stelde Marsh (2003: 20) dat ‘Every survey has shown that subscribers like it and are 
reluctant to part with it. But with many consumers confused about the purpose of PVR, 
operators will also need to educate as well as persuade. Only when operators have bitten 
that bullet PVR will become the killer proposition for pay-tv’. Informerende communicatie is 
noodzakelijk vooraleer overtuigende communicatie effectief kan zijn.  
 
Een andere vorm van ‘educatieve informatie’ volgt dan later in de tijd en heeft vooral het 
doel de consument diepgaander informatie te bezorgen, en daarmee meer vertrouwd te 
maken met de technologie en het gebruik ervan. Naast het eerste doel van ‘name it and 
frame it’, heeft Moore (1999a: 145-146) het hier over een tweede informerend doel ‘who and 
what for’: het ophangen van een beeld van wie de technologie zal gebruiken en voor welke 
doeleinden. Daar waar de innovators aan de eerste vorm van informerende communicatie al 
genoeg zullen hebben om de bereidwilligheid groter te maken dan de weerstand; zal voor 
de early adopters ook deze tweede vorm van informatie nodig zijn. Twee vormen van 
educatieve informatie dus, die sommigen (Easingwood, Harrington, 2002: 659; Easingwood, 
Koustelos, 2000: 28; Beard, Easingwood, 1996: 91; Bridges, Yim, Briesch, 1995: 78) als het 
onderscheid tussen ‘pre-announcement’ en ‘educating the market’ omschrijven. 
Chronologisch is er eerst de ‘pre-announcement’ of the ‘firm’s communications about one or 
more new products or services to be introduced in the marketplace by the firm at some 
future data’ (Lilly, Walters, 1997: 5). De klassieke perskanalen zijn daarbij dankbare wegen 
om informatie over timing van de komst van de technologie en diens kenmerken vrij te 
geven of te ‘lekken’. Apple is bijvoorbeeld een meester in het systematisch vrijgeven van 
informatie over de nakende innovaties, en het opbouwen van de spanning en mystiek rond 
die introductie. Jobs en co geven telkens genoeg informatie vrij om de nieuwsgierigheid los 
te weken, maar leggen nooit de kaarten op tafel. Zowel voor hun netwerkcomputer, de iPod, 
als voor hun recentie mobiele telefonieplannen slaagden ze er telkens in om op die manier 
een sterke pull-dynamiek te creëren.  
 
Ook de systematische prior-to-launch informatie rond 3G, Blu-Ray-DVD’s of de volgende 
generatie spelconsoles (Nintendo Revolution, Playstation3) illustreert deze pre-
announcement. Met betrekking tot de recente introductie van digitale televisie in 
Vlaanderen, konden we een duidelijke verschil vaststellen inzake de ‘informerende 
communicatie’-koers van Belgacom vs. Telenet. De eerste deed nauwelijks aan informerende 
communicatie; de tweede zeer sterk. Maanden vóór de introductie startte Telenet met een 
duidelijke pre-announcement via tv en folders; en tot op de dag van vandaag (ook post-
launch) wordt die educatief informerende inspanning nog steeds volgehouden. Via tv 
hebben we het dan over het filmpje over de ‘familie Parmentier’ (cf 6 shots) die doorlopend 
op de Mozaïek loopt, en ook een tijdje liep op de frequenties van de acht kanalen die men uit 
het analoge aanbod verwijderde: 

 
                                                      
139 Hiervoor zijn de grote posters, straataffiches (More O’Ferral) bijvoorbeeld een geschikt kanaal volgens Hyams 
(2004: 24). 
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Uit de informerende folder de volgende screenshots: 

 
Telenet heeft zijn eerste prioriteit duidelijk bij het informerend communiceren over DTV 
gelegd. Er wordt uitgelegd wat het DTV-concept voor verschillende mensen kan inhouden, 
waarin het zich onderscheidt van de bestaande manier van tv-kijken, en wat men er van mag 
verwachten. Echte overtuigende communicatie of harde verkoopsargumenten in termen van 
prijs of (content)-USP’s staan hierbij op de achtergrond. 
 
In schril contrast hiermee staat de aanpak van concurrent Belgacom. Deze voerde nauwelijks 
informerende communicatie, en koos 
onmiddelijk voor het pad van de 
overtuigende communicatie. In eerste 

instantie (tot ca. november 2005) was de 
voetbal-content zowat de enige USP. Pas 
vanaf november kwam daar geleidelijk 
verandering in. Er kwamen spotjes die ook 
de VOD-toepassingen begonnen te 
promoten, en men ging ook over meer 
dan alleen maar het voetbalaanbod 
informeren. Ingevoegde 
krantenadvertentie dateert bijvoorbeeld van 12/11/2005 en heeft het naast voetbal ook over 
‘al uw zenders en nog veel meer’, ‘geïntegreerde tv-gids’, ‘films huren vanuit uw luie zetel’, 
‘binnenkort nog veel meer plezier’ en ‘dit alles met uw huidige tv’140. 

                                                      
140 Zoals eerder aangehaald bestaat het gevaar dat Belgacom DTV voor heel wat mensen met voetbal zal 
geassocieerd blijven. Vanuit een bepaalde optiek kan ook gesteld worden dat Belgacom het slim speelde door 
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Buiten deze twee ‘educatieve vormen’, kan informerende communicatie verder ook een 
eerder ‘onzekerheids-reducerend’ doel hebben, of bedoeld zijn om bepaalde 
‘verwachtingen141 (of zelfs een hype) te creëren’ of de ‘concurrentie te ontmoedigen’. 
 
Ongeacht het doel van deze informerende communicatie of ‘advermation’ (Shortis, 2001: 
24)142, omschreven Lee en O’Connor (2003: 8) omschreven deze als een ‘formal and 
deliberate communication before a firm actually introduces the new product into the market’. 
Waarmee meteen ook is duidelijk gemaakt dat de informerende communicatie zijn aanvang 
prior-to-launch moet kennen. Dat betekent echter niet dat de informerende communicatie 
moet stoppen eens de innovatie geïntroduceerd is. Bepaalde vormen van informerende 
communicatie kunnen zelfs pas ná de introductie. Educatieve informatie waarbij dieper op 
het concrete gebruik van de technologie wordt ingegaan bijvoorbeeld143: voorafgaand aan 
de introductie heeft het bijvoorbeeld weinig zin om in een DTV-spot reeds concreet op het 
gebruik de EPG in te ‘zoomen’. Een ‘vage’ toelichting van het comfort van deze EPG kan op 
dat moment volstaan (makkelijker opnemen, overzicht, zoeken op thema, ...). Eenmaal de 
technologie op de markt is, wordt het allemaal veel herkenbaarder voor de consument. Men 
heeft de EPG-interface dan al ergens gezien (thuis, bij vrienden, ...) waardoor wel concreet op 
het gebruik (bv. zoeken op thema) kan worden ingegaan. Ook post-launch blijft informerend 
communiceren belangrijk omdat het met adoptie- en diffusieprocessen om continue 
leerprocessen gaat (Lee, O’Connor, 2003: 17-18)144.  
 
En ook in functie van de zogenaamde ‘re-invention’ mag de waarde van een blijvende 
educatieve targeting niet worden onderschat: ‘Additional emphasis should be placed on 
targeting existing adopters and educating them regarding the potential applications that 
may not be readily apparent … Marketers of new technological products need to be creative 
in presenting new usage scenarios to the adopters and fostering direct communications 
among adopters’ (Shih, Venkatesh, 2002: 30). 

 
Ongeacht de vorm, het doel of het moment van de informerende communicatie, moet deze 
ook steeds een goede communicatie van de krachtlijnen van de innovatie inhouden. KISS-
principes of richtlijnen voor een eenvoudige en duidelijke kernboodschap bestaan reeds 
langer dan vandaag (Urban, Hauser, 1980: 69), maar deze uitdaging stelt zich nog te meer 
voor ICT-innovaties. Zonder dergelijke kernboodschap, houdt hun toenemende ‘multi-
featured’-karakter immers een ‘too much too soon’-gevaar in. Bij de introductie van deze 
multi-featured innovaties komt het er dan ook op aan de brede waaier aan 
features/kenmerken/applicaties in de juiste krachtlijnen naar voor te brengen, of de juiste 
keuze te maken in uit te spelen features. ‘Name it and frame it’, om op de woorden van 
Moore (1999a: 145-146) terug te keren. Ook Isabelle Parize (CEO CanalSatellite) (2003: 13) 
                                                                                                                                                                      
Telenet te laten opdraaien voor de informerende inspanningen. Voor anderen maakt Belgacom hiermee een 
kapitale fout omdat informerend communiceren ook een signaal van ‘betrouwbare marktleider’ uitstuurt, en voor 
een aanbieder (telefonie) die zich voor het eerst op een nieuwe markt (televisie) begeeft, zou dat alvast geen 
kwaad gekund hebben. In ieder geval: Belgacom en Telenet varen duidelijk een verschillende koers met 
betrekking tot het ‘educatief’ informerend communiceren.  
141 Vooral in situaties waarin de technologie door de gebruikers als een disruptieve innovatie of een superieure 
technologie wordt gepercipieerd, is informerend communiceren in functie van ‘anticipation creation’ 
aangewezen volgens Lee en O’Connor (2003: 17-18). Als het de bedoeling is bepaalde verwachtingen te 
scheppen ten aanzien van de innovatie, moet men er wel rekening mee houden dat daar een langere periode 
voor nodig is dan voor andere informerende communicatie-doeleinden. 
142 Waarmee Shortis duidelijk het onderscheid met ‘traditionele advertising’ wou maken, en tegelijk ook het 
informerende gehalte van deze vorm van communicatie wou onderstrepen. 
143 Daarmee kan het bijvoorbeeld om de types van educatieve informatie gaan die als ‘educating the market’ of 
‘who and what for’ omschreven worden. 
144 Bij Mobistar beklemtoonde men het belang van een goede communicatie in functie van dit leerproces nog 
voor zijn MMS-diensten. In de zomer van 2003 telde Mobistar naar eigen zeggen bijvoorbeeld 10000 ‘actieve’ 
MMS-klanten. Mobistar schatte het aantal verkochte MMS-telefoons op dat moment echter wel al rond de 50000. 
De helft daarvan activeerde ook de MMS-dienst, maar slechts 10000 gebruiken het actief. Voor de andere 40000 
werd een blijvende educatieve MMS-informatie daarom nodig geacht. 
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pleit voor een initiële, eenvoudige boodschap met voldoende aantrekkingskracht en in eerste 
instantie het doel de markt te informeren en op te voeden. Omdat potentiële 
adopters/gebruikers nog te veel onwetend zijn/blijven in verband met de mogelijke 
voordelen stelt ze duidelijk dat ‘operators need to work harder on both counts to win them 
over. That means putting out a clear and compelling message. …We have to educate, then 
we can start increasing subscribers’.  

 
Voorafgaande informerende communicatie is dus zeker een must in de huidige ICT-
omgeving. Uiteraard om ervoor te zorgen dat de consument de nodige kennis heeft om de 
overtuigende argumenten te kunnen verwerken, maar ook omwille van de voordelen die het 
met zich meebrengt, en omdat de veranderde ICT-omgeving dat noodzakelijk maakt. Het 
toegenomen ‘multi-featured’-karakter maakt het bijvoorbeeld noodzakelijk de innovatie in 
een aantal krachtlijnen te positioneren. Met betrekking tot de verkorte 
productlevenscyclussen is informerend communiceren dan weer belangrijker geworden 
omdat op voorhand geïnformeerde mensen sneller tot adoptie overgaan (Gatignon, 
Robertson, 1989: 20). Voor nog anderen is informerend communiceren vooral noodzakelijk 
omwille van de hogere ‘switching costs’ (Lilly, Walters, 1997: 4, 16; Eliashberg, Robertson, 
1988: 291). Voordelen die aan informerend communiceren zijn verbonden zijn verhoogde 
credibiliteit, marktleiderschap en willingness-to-pay (Montaguti, Kuester, Robertson, 2002: 25; 
Gatignon, Robertson, 1989: 20; Eliashberg, Robertson, 1988: 283) Vanuit een verdedigend 
standpunt kan het zelfs een soort van ‘zelfbescherming betekenen’. Toen Microsoft met de 
eerste versie van de X-Box spelconsole op de markt kwam, deden zowel Sony als Nintendo 
bijvoorbeeld duidelijk aan ‘preannouncement’ van de volgende generatie 
videospelsystemen.  
 
Naast deze voordelen heeft deze informerende communicatie-medaille uiteraard ook een 
keerzijde. In sommige gevallen wordt het beoogde marktaandeel immers nooit behaald 
omdat een dergelijke strategie veel sneller dan normaal reacties van de concurrentie uitlokt 
(Lilly, Walters, 1997: 4-20; Gatignon, Robertson, 1989: 22). In hoogtechnologische markten 
als die van de ICT is dat gevaar echter minder groot volgens Lee en O’Connor (2003: 9), 
omdat innovaties in dergelijke markten vaak ook door patenten en eigen distributiesystemen 
beschermd zijn. Ook Montaguti, Kuester en Robertson (2002: 25) weerleggen dat nadeel en 
stellen dat pre-announcement zelfs een instrument kan zijn om concurrenten te 
ontmoedigen. Een ander gevaar van pre-announcement is dat het ook een kannibalisatie op 
de eigen producten kan betekenen (Lilly, Walters, 1997: 4, 16). 
 
Informerend communiceren moet dus voor de nodige bewustmaking, familiarisatie, 
verwachtingen en risicoreductie zorgen bij de consument, maar zal zelden voldoende zijn 
om deze laatste ook tot een adoptiebeslissing te bewegen. Enkel voor de innovators kan 
deze informerende communicatie daartoe volstaan, als we het schema van Stoter volgen. In 
de meeste gevallen zal de consument na deze cognitieve fase ook met de nodige 
overtuigende argumenten moeten bediend worden, zodat hij/zij zich in de affectieve fase 
een voldoende positieve attitude ten aanzien van de innovatie kan aanmeten. De 
informerende communicatie moet men andere woorden op een dynamische manier in een 
‘overtuigende communicatie’ (Stoter, 1997) of ‘advertising strategy’ (Lee, O’Connor, 2003: 9) 
overgaan. Een overgang van brede massamediaal gecommuniceerde boodschappen naar 
meer gedetailleerde segmentspecifieke boodschappen, die volgens Tellefsen en Takada 
(1999: 91) ook een overgang van ‘broadcast media’ naar printmedia impliceert: ‘When a 
product is introduced, it might be most effective to focus on broadcast media to develop 
initial awareness among consumers. Then, after awareness has been established, marketers 
can switch to more detailed messages in print media to support decision making.’ 

 
‘Many different services will appeal to different segments for different reasons; there will be 

no universal appeal for most services’  
(Baldwin, Stevens McVoy, Steinfield, 1996: 191). 
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‘Different adopter categories are influenced by different types of messages and arguments. 

The innovators may be tempered by messages emphasizing the newness and actuality of the 
innovation, whereas the laggards react positively to arguments that the innovation is being 
used successfully by a great number of people, many of whom are similar to the laggards 

themselves’ 
(Windahl, Signitzer en Olson; 1992: 63) 

 
Met deze overtuigende communicatie moet de algemene informerende communicatie van 
krachtlijnen overgaan in een communicatie die inspeelt op de segmentspecifieke 
adoptiedeterminanten en applicaties, en de verwachtingen met betrekking tot beide. 
Enerzijds kunnen deze verwachtingen het gevolg zijn van de typische evoluties in de ICT-
omgeving145; anderzijds kunnen die ook gecreëerd worden door de informerende 
communicatie. In het geval van dit laatste hebben we het over een ‘pro-actieve’ 
marketingcommunicatie (Sandberg, 2002: 184; Parasuraman, Colby, 2001: 64), waarbij aan 
een soort van ‘management of expectations’ (Sultan, 1999: 37; Schneider et al., 1991: 201) 
wordt gedaan; maar gaven we eerder reeds het belang aan er over te waken dat men de 
gecreëerde verwachtingen kan blijven inlossen.  
 
In eerste instantie hebben we het over een segmentspecifieke communicatie van de juiste 
argumenten inzake adoptiedeterminanten - zowel drijfveren als drempels of gepercipieerde 
risico’s (Plouffe, Vandenbosch, Hulland, 2001: 76; Parasuraman, Colby, 2001: 144; Beard, 
Easingwood, 1996: 88). Voor het ene segment zal het er bijvoorbeeld op aankomen de 
‘discomfort’-drempel zoveel mogelijk te verlagen, terwijl het voor andere segmenten 
belangrijker zal zijn op drijfveren als ‘imago’ of bepaalde relatieve voordelen te 
communiceren (Parasuraman, Colby, 2001: 144). In een case rond adoptie-intentie voor een 
elektronisch betaalsysteem illustreerden Plouffe, Vandenbosch en Hulland (2001) dit met een 
segment waarvoor op compatibiliteit moest worden gecommuniceerd, tegenover een ander 
segment dat eerder met een communicatie gericht op image-building was gediend. 
Easingwood en Harrington (2002: 664), Moore (1999a: 145-146) en ook Kotler (2003: 340) 
hebben het dan weer over de noodzaak om naar de meer onzekere majority-segmenten toe 
meer aandacht aan het ‘brand management’ te besteden. Deze minder innovatieve 
segmenten neigen immers naar de meest betrouwbare en veilige oplossing, waardoor het 
belangrijk is in de communicatie dergelijke associaties met het merk na te streven. Een 
speciale vorm van determinant zijn de (verwachtingen inzake) ‘netwerkexternaliteiten’. Ook 
hiervoor zal moeten ingeschat worden hoe belangrijk deze voor adoptie zijn en wat de 
verwachtingen van de mensen zijn met betrekking tot het ‘aantal anderen die in hun 
persoonlijke omgeving tot adoptie van die technologie overgaan’. Volgens Padmanabhan, 
Rajiv en Srinivasan (1997: 457) zijn er nog steeds teveel ICT-innovaties die falen omwille van 
‘unfavorable consumer expectations’ hieromtrent. Afhankelijk van het belang dat elk 
segment aan dit aantal andere adopters hecht is het dan ook belangrijk dat de 
segmentspecifieke communicatie niet nalaat ‘to create favorable beliefs about the installed 
base for a new product’.  
 

                                                      
145 Eerder aangehaalde typische evoluties voor de ICT-omgeving –zoals de sneller evoluerende technologische 
vooruitgang of dalende prijzen- zorgden er immers voor dat er bij de gebruiker geleidelijk ook duidelijke 
verwachtingen gaan ontstaan rond deze evoluties. Parallel met de periode waarin deze evoluties zich begonnen 
te manifesteren (jaren ’80), ontstond ook het onderzoek dat de impact van de verwachtingen daaromtrent 
aantoonde (bv. Conlisk, Gerstner, Sobel, 1984; Narasimham, 1989; Balcer, Lippman, 1984; Winer, 1985; Holak, 
Lehman, Sultan, 1987). De eerste twee studies toonden die impact bijvoorbeeld aan voor verwachtingen inzake 
prijs. Ook Winer (1985) focuste zich op de impact van deze prijsverwachtingen en noemde de negatieve impact 
van een hogere prijs dan de verwachte prijs op de aankoopintentie een ‘sticker shock’. Balcer en Lippman (1984) 
en Sultan (1999: 24) toonden dan weer aan dat grotere verwachtingen inzake de technologische ontwikkeling 
voor een grotere bereidheid zorgden om nog wat langer te wachten op een technologische vooruitgang, en dus 
aan ‘leapfrogging’ te doen. Holak (1987) tenslotte, toonde de positieve relatie aan tussen verwachtingen met 
betrekking tot relatief voordeel en aankoopintenties voor potentiële adopters van computers en videorecorders. 
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Met betrekking tot de 
communicatie over de 
applicaties van de multi-
featured ICT-innovaties, 
wezen we eerder op de 
uitdaging deze in de juiste 
krachtlijnen samen te vatten 
in de informerende 
communicatie. In de 
overtuigende communicatie 
moet dan voor elk segment 
dieper op de voor hen 
relevante applicaties worden 
ingegaan. In het kader van 
het eerder aangehaalde 
‘dubbele 
positioneringsgevaar’, wezen 
we op het gevaar de verkeerde applicaties voor de verkeerde segmenten te benadrukken. In 
zijn algemene communicatie rond 3G (d.d. november 2005, website waarnaar men o.a. via 
televisiepots wordt uitgenodigd) heeft Proximus het in zijn informerende communicatie over 
vier ‘krachtlijnen’: video-telefonie, mobile TV, music download en 3D-Games; en ligt de 
klemtoon bij de lancering vooral op een promotie van mobile TV naar jongeren. Maar zijn dit 
wel de juiste accenten in zowel overtuigende en informerende communicatie? Literatuur 
biedt alvast geen houvast hieromtrent: ‘... it is still unclear from the literature which 
competitive advantage can best be communicated for a new high-tech product’ (Hultink, 
Schoormans, 1995: 232). Het inzicht hiervoor moet van accuraat prior-to-launch ‘formative 
research’ komen (Rogers, 2003: 87, 378). Toen de euforie rond DTT in 2001 reeds in een 
vorm van scepcis was omgeslagen, beaamde Thomson (2001c: 14) dit ook vanuit de praktijk: 
de oorzaak lag volgens hem bij een falende marketingstrategie, en als enige uitweg zag hij 
een accurater inzicht in de interesse in applicaties en applicaties met de ‘meeste appeal’. 
Naarmate er meer concurrentie bestaat, zal deze communicatie inzake applicaties ook meer 
in een comparatieve context ten opzichte van de concurrentie moeten gebeuren (Moore, 
1999a: 145-146).  

 
Voor de concrete invulling van de overtuigende communicatie, of voor de concrete 
verpakking van de segmentspecifieke overtuigende argumenten, kunnen we - naar analogie 
met het Elaboration Likelihood Model (ELM) van Petty en Cacioppo - een tweetal wegen 
onderscheiden: ofwel via de perifere route in gevallen waarbij de consument niet echt 
gemotiveerd is om ‘issue-relevante’ informatie te verwerken, ofwel via de 
centrale route, waarbij de consument zich engageert voor een extensieve 

cognitieve verwerking van stimuli en informatie 
(Lee, O’Connor, 2003: 9). Op basis van dit ELM 
onderscheiden Lee en O’Connor twee types van 

‘advertising strategies’. Enerzijds functional ads 
die rationele argumenten gebruiken om de 
attributen en features van de innovatie op een 
objectieve manier over te maken. Anderzijds 

emotional ads (humor, slice-of-life, ...) die de voordelen van een innovatie 
op een subjectieve en symbolische manier overbrengen, en het meest 
geschikt geacht worden in situaties waarin de innovatie als ingewikkeld 
gepercipieerd wordt door de consument (Lee, O’Connor, 2003: 17-18). 
We kunnen dit illustreren aan de hand van de campagnes van Telenet 
voor zijn breedband-internet. Een voorbeeld van een functionele campagne zien we links 
afgebeeld: advertenties waarin men de snelheid van Telenet-internet puur in Mb/s uitzet 
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tegenover het ADSL-aanbod. Rechts zien we een advertentie waarin diezelfde USP op een 
emotionele manier wordt duidelijk gemaakt (het snellere gele autootje staat voor Telenet, het 
tragere blauwe autootje voor Belgacom ADSL). 
 
Als we eerder stelden dat informerende communicatie vaak ook nodig is om de 
overtuigende communicatie op een zeker niveau te kunnen verwerken, dan is dat vooral het 
geval voor de ‘functional ads’ of de communicatie via de ‘centrale route’. In sommige 
gevallen hebben de consumenten immers geen voldoende kennis omtrent de functionele 
appeals, waardoor dergelijke informatie dan ook moeilijk kan verwerkt worden. Argumenten 
in termen van megapixels voor digitale camera’s of Mb/s voor breedbandinternet hebben 
dan ook maar zin wanneer de markt dergelijke argumenten ook naar behoren kan 
inschatten. In het geval van ontbrekende familiariteit of productkennis, zijn ‘emotional ads’ 
dan beter geschikt om positieve gevoelens ten aanzien van de innovatie op te wekken (Lee, 
O’Connor, 2003: 9, 17-18). Omwille van deze reden vonden we de hierboven afgebeelde 
functionele breedbandadvertentie van Telenet bijvoorbeeld niet geschikt in 2003 (cf. 
infra146). Op dat moment hadden immers nog te weinig mensen een goed begrip van 
internetsnelheid in termen van Mb/s. Aan het te vroeg communiceren van functionele 
argumenten hangt dus het gevaar vast de consument te snel met te veel technische en 
functionele informatie te overladen, waar hij/zij op dat moment nog geen boodschap aan 
heeft. Dat kan de aandacht van de potentiële consument te veel gaan richten op wat hij/zij 
niet kent, wat op zijn beurt opnieuw een grotere onzekerheid met zich kan meebrengen 
(Lee, O’Connor, 2003: 9, 10): ‘customers buy benefits, not technologies. Most consumers are 
not drawn to an innovative product by its technological sophistication. Therefore, the 
communication objective of a highly innovative product is not to emphasize whether the 
new technology is superior to existing technology or not. Instead, a more effective 
communication objective is to persuade the customers that the new technology provides a 
bundle of benefits to them, such that they are eager to abandon the older technology’. 
Functionele overtuigende communicatie vergt dus ook een voorafgaand inzicht in de kennis. 
 
Hyams (2004: 24) vat de uitdaging inzake communicatiestrategieën voor innovaties in de 
huidige marktomgeving als volgt samen: ‘The task will be to continue to ensure that they get 
the relevant messages and are well-informed enough to want to become a customer’. Met 
het onderscheid tussen informerende en overtuigende communicatie pleiten we duidelijk 
voor een constante communicatie-inspanning waarbij het zwaartepunt van een initiële 
massamediale informerende communicatie, geleidelijk naar een meer segmentspecifieke (of 
segmentrelevante) overtuigende communicatie verschuift. In vergelijking met de traditionele 
diffusionistische visie op de te voeren communicatiestrategie houdt dat toch een duidelijk 
verschil in. Traditioneel gaat men er in dit diffusionisme immers van uit dat de meer 
innovatieve segmenten zich vooral door de massamediale reclame laten beïnvloeden, en de 
driver voor adoptie door de minder innovatieve massamarkt vooral de interpersoonlijke 
communicatie is (Horsky, Simon, 1983: 1). In termen van communicatiestrategieën pleit het 
diffusionisme daarmee voor een strategie van zwaar adverteren en zware reclame-
investeringen bij introductie in het begin van het diffusieproces, en een geleidelijke 
vermindering van die communicatie-inspanningen naarmate een product verder in de 
productlevenscyclus zit. Op basis van deze assumpties met betrekking tot de coëfficiënten 
van innovatie en imitatie gaat het diffusionisme inzake intensiteit van communicatie/reclame 
en diens impact van een lineaire responsfunctie uit, waarbij de sterke communicatie-
intensiteit in het begin van het diffusieproces na verloop van tijd op een meer constant mag 
terugvallen (Mahajan, Muller, Bass, 1990: 17-18), en waarbij communicatieboodschappen er 
vooral nog op gericht zijn interpersoonlijke communicatie te stimuleren (Rogers, 2003: 378). 
Naast deze traditioneel diffusionistische lineaire responsfunctie, onderscheiden Mahajan, 
Muller en Bass (1990: 17-18) die ook nog van een concave functie tussen 
promotie/communicatie en het innovatie/imitatie-effect; en een S-curve op basis waarvan 
                                                      
146 De meesten herkennen deze advertentie wellicht van de recente communicatie van 2005/6; maar ze werd ook 
reeds in 2003 gebruikt.  
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een initiële ‘high intensity followed by a pulsing policy’ wordt aanbevolen. De strategie die 
wij voorop stellen sluit dan ook het best bij deze laatste aan: na een sterke initiële 
massamediale communicatie van de algemene informerende boodschap mag de 
communicatie-intensiteit zeker niet worden afgebouwd (zoals het lineaire responsmodel 
voorhoudt), maar dient de generieke informerende marktbenadering geleidelijk te worden 
aangevuld met een gerichte overtuigende targeting van de verschillende 
adoptersegmenten. Het temporele karakter van deze targetinginspanning maakt dat de 
communicatie-inspanning een soort van pulspatroon gaat vertonen. Om deze overtuigende 
inspanning zo goed mogelijk in te vullen is een accuraat prior-to-launch inzicht nodig, maar 
dit mag zeker niet cross-sectioneel zijn. Het ‘puls’-patroon in deze overtuigende 
communicatie moet ook parallel lopen met een constante monitoring van ‘customer 
expectations’ (Bridges, Yim, Briesch, 1995: 78).  
 

Conclusie 
 
Een goede positionering is van alle tijden, maar in de huidige ICT-omgeving is dat zo 
mogelijk nog belangrijker geworden omwille van de toegenomen concurrentie en de 
kritische en heterogener geworden consumentenmarkt. Differentiërend positioneren kan op 
verschillende manieren en aspecten, maar als communicatiewetenschappers staat het 
communicatie-aspect voor ons toch centraal. Temeer we de zoektocht naar meer user-
centric en dynamische introductiestrategieën omschreven als de uitdaging om bij 
introductiestrategieën voor ICT-innovaties nog meer van ‘adaptive customization’ naar 
‘cosmetic customization’ te evolueren: een strategie waarbij één standaardproduct op 
verschillende manieren aan verschillende doelgroepen wordt gepresenteerd. Hierbij moet 
gestreefd worden naar ‘per segment geselecteerde informatie, te communiceren op het 
moment dat deze functioneel is’.  
 
Centrale bouwsteen in de uitbouw van communicatiestrategieën voor ICT-innovaties moet 
het onderscheid tussen informerende en overtuigende communicatie zijn, of het daarmee 
samenhangende onderscheid tussen massamediale en meer gerichte 
targetingcommunicatie. De informerende communicatie moet de overtuigende daarbij 
vooraf gaan. Informeren moet immers het eerste doel zijn van de communicatiestrategie 
daar het in de meeste gevallen om de introductie gaat van een innovatie die voor het 
merendeel van de markt nog onbekend is. Vooraleer van de innovatie te kunnen worden 
overtuigd, moet men op de hoogte worden gebracht van zijn bestaan en worden uitgelegd 
waarvoor de innovatie precies staat. Deze communicatie kan reeds prior-to-launch worden 
aangevat onder de vorm van pre-announcement informatie, en moet ook post-launch als 
een soort ‘rode draad’ of ‘claim’ doorheen het ganse diffusieproces blijven bestaan. Deze 
massamediaal verspreide informerende communicatie moet een soort van kapstok zijn die 
klaar en duidelijk stelt ‘Innovatie X is dit, dat en dat’. ‘Name it and frame it’ moet het 
hoofddoel zijn. Het moet een eenvoudige en duidelijke boodschap zijn die de krachtlijnen 
van de innovatie uitzet, zonder in detail op bepaalde zaken in te gaan. Afhankelijk van het 
moment in het diffusieproces kan deze basisboodschap worden bijgestuurd of aangevuld 
met meer gedetailleerde segmentrelevante informatie.  
 
Voor de innovators zal deze initiële informerende communicatie doorgaans al genoeg zijn 
om hun bereidwilligheid tot adoptie groter te maken dan hun weerstand (cf. Stoter, 1997). 
Om ook de andere adoptersegmenten tot adoptie te bewegen zullen bijkomende 
argumenten moeten worden aangereikt. Enerzijds kan dat nog via een dynamische 
bijsturing van de algemene massamediale communicatie die mee evolueert met het 
diffusieproces (bv. van een meer bewustmakende naar een meer educatieve informatie, of 
mee evoluerend met de graduele uitbouw van het aanbod). Anderzijds zullen ook via een 
gerichte targeting de juiste segmentspecifieke argumenten moeten worden aangereikt.  
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6.3.4.2.  Product 

iettegenstaande we onze focus met betrekking tot de invulling van marketingmix in 
hoofdzaak tot het promotie- of communicatie-aspect afbakenden, lichten we 

volledigheidshalve ook kort de andere drie P’s van de marketingmix toe.  
 
Wat de Product-P betreft hadden we het reeds over de ‘technologische superioriteit’ waarop 
traditioneel teveel nadruk ligt, zowel bij productontwikkeling als introductiestrategie. 
(Easingwood, Harrington, 2002: 660; Rosen, Schroeder, Purinton, 1999: 3; Davies, Brush, 
1997: 1-2, Beard, Easingwood, 1996: 94). We leerden dat deze ‘myopische visie’ niet meer 
volstaat in de huidige ICT-omgeving, en dat marketingstrategieën voor ICT-innovaties een 
bredere focus dan alleen maar technologische productsuperioriteit moeten hebben 
(Sandberg, 2002: 184; Rosen, Schroeder, Purinton, 1999: 4; Di Benedetto, 1999: 531; Davies, 
Brush, 1997: 12; Cahill, Tchah, Warshawsky, 1994: 337). Een technologisch innovatief en 
superieur product, of een product dat op bepaalde vlakken duidelijke relatieve voordelen te 
bieden heeft, blijft vanzelfsprekend een voorwaarde voor een succesvolle diffusie, maar als 
enige fundament voor een succesvolle innovatieontwikkeling en –introductie volstaat dat 
niet.  
 
De vraag naar de technologische superioriteit/innovativiteit van de innovatie staat wel nog 
steeds centraal bij de invulling van de product-P (Guiltinan, 1999: 515), maar deze moet met 
een aantal andere vragen worden aangevuld in de huidige ICT-omgeving. Twee van die 
vragen zijn bijvoorbeeld de vragen ‘Wat is mijn product in termen van concrete features en 
applicaties?’, en ‘Hoe breed moet het assortiment zijn?’. Met betrekking tot de eerste van 
deze twee vragen verwijzen we naar het toenemende multi-featured karakter van innovaties. 
ICT-innovaties kenmerken zich immers door een toenemende integratie van functies en 
technologieën, maar voor de aanbieder betekent dat een afweging op verschillende 
dimensies. Elke aanbieder moet zich concreet de vraag gaan stellen hoe het product er 
precies uit moet gaan zien in termen van concrete features of applicaties (McBurney, Parsons, 
Green, 2002: 227). Mobiele telefoons bevatten nu wel camera-functies, maar de kwaliteit van 
foto- en videomateriaal is zeer uiteenlopend. Zowel op het vlak van lenzen, aantal 
megapixels, opslagcapaciteit, ... is het natuurlijk wel mogelijk een hoge kwaliteit in de 
mobiele telefoontoestellen te integreren, maar dat impliceert een hogere ontwikkelingskost 
en prijs voor de eindgebruiker. Bij de ontwikkeling van het uiteindelijke product is het voor 
de aanbieder daarom vaak balanceren tussen wat de consument echt wil en ook wil betalen, 
wat de aanbieder voor die prijs kan aanbieden, en wat de concurrentie aanbiedt. Op basis 
van prior-to-launch onderzoek moet men dan de juiste keuzes zien te maken in de aard van 
applicaties/features die in de technologie geïntegreerd worden en de kwaliteit waartegen 
men dat doet. Het eHUB-onderzoek had bijvoorbeeld tot doel een antwoord op deze vraag 
te vinden voor 16 features. Moet er een internetconnectie geïntegreerd worden of niet? 
Moet ‘het ding’ ook video streaming en CD Burning mogelijk maken? Tegen welke snelheid 
moet het CD Rippen mogelijk gemaakt worden (is 8x voldoende, of moet dat 12x, 24x, ... 
zijn?), Hoeveel GB hard disc is noodzakelijk?, ...  
 
Ook voor de vraag naar de breedte van het assortiment kunnen we naar de Philips-cases 
verwijzen. In de eHUB-case en de flat TV-case werden immers respectievelijk zes en acht 
concepten in overweging genomen. Voor elk van deze concepten moest voor de 
verschillende markten het potentieel worden ingeschat, om zo de keuze voor één specifiek 
concept of een aantal parallelle concepten voor bepaalde markten te verrechtvaardigen. Dat 
er wel degelijk een keuze moet worden gemaakt in concepten, bleek onder meer uit 
onderzoek van Hultink en Schoormans (1995). Bij 28 marketing managers van 
elektronicabedrijven peilden zij naar de ideale introductiestrategie voor een ICT-innovatie als 
de PhotoCD. Over heel wat zaken bleek niet echt éénsgezindheid, maar op de vraag naar de 
breedte van het productassortiment zaten ze wel allen duidelijk op één lijn. Elk van hen was 
er van overtuigd dat er voor de introductie van een high-tech innovatie het best van een 

N 
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smal assortiment wordt uitgegaan (Hultink, Schoormans, 1995: 235). Ook uit Kotler’s (2002: 
340) ‘algemene visie’ konden we opmaken dat er best met een smal assortiment van vaak 
zelfs één basisproduct van start wordt gegaan, om dat na verloop van tijd geleidelijk aan uit 
te breiden. Daarmee zijn we opnieuw bij onze pijler van de graduele uitbouw van het 
aanbod beland, waarbij we stelden dat men het best ‘bescheiden’ van start gaat met een 
basisproduct met maximaal kopieerpotentieel, om dat aanbod na verloop van tijd gradueel 
verder uit te breiden op basis van het kopieerpotentieel.  
 
We kunnen dit als een ‘horizontale 
uitbreiding van het basisproduct’ 
omschrijven. Het eerste basisaanbod A1 
wordt na verloop van tijd uitgebreid met 
een additioneel aanbod A2 waarvoor het 
kopieerpotentieel iets minder is dan voor 
A1. Nog iets later volgen dan de 
uitbreidingen A3 en A4, zodat na verloop 
van tijd alle applicaties (of concepten) aan 
de markt zijn aangeboden.  
 
Met deze (horizontale) graduele uitbouw van het aanbod gaat het vooral om een uitbreiding 
in termen van applicaties en features (of verschillende concepten van de innovatie), zoals we 
dat eerder toelichtten als een manier om met het principe van het kopieergedrag rekening te 
houden. Maar de marketingliteratuur leert dat een basisproduct ook nog op een andere 
manier uitbreidbaar is. Hierbij wordt van min of meer dezelfde concipiëring van het 
basisproduct uitgegaan, maar wel met dat verschil dat de 
uitbreidingen op dat basisproduct niet louter in termen van 
applicaties en features gespecifieerd zijn, en die 
uitbreidingen ook niet aan een bepaald tijdskader 
gebonden zijn. Omwille van dit laatste hebben we het in dit 
verband dan liever over een ‘verticale uitbreiding van het 
basisproduct’. Met het basisaanbod gaat het ook hier om 
een kernproduct dat het kernvoordeel (relatief voordeel, 
technologische superioriteit/innovativiteit) van het product 
voor een zo groot mogelijk deel van de markt inhoudt. In 
tegenstelling tot horizontale uitbreiding wordt hier niet verder geredeneerd op de idee van 
uitbreidingen in termen van concrete applicaties of features. Het basisproduct wordt in 
zekere zin ook als het definitieve product beschouwd, waarbij de verdere uitbreidingen 
gedefinieerd worden in termen van zaken als verpakking (Chan-Olmsted, Green, 2002: 302), 
service, bedrijfsimago, etc ...: uitbreidingen die het basisaanbod aantrekkelijker moeten 
maken voor de markt. Maar ook hier is een eerste voorwaarde een voldoende innovatief en 
kwaliteitsvol basisaanbod. 
 
Met deze verticale uitbreiding van het basisproduct hebben we het over de ‘klassieke visie op 
basis- en aangekleed/uitgebreid product’ (Poiesz, Van Raaij, 2002; Kotler, 2002; De Rijcke, 
2000; Moore, 1999a). Naast het basisniveau van het ‘kernproduct’ onderscheidt De Rijcke 
(2000: 192-194) bijvoorbeeld nog twee uitbreidingen naar respectievelijk het ‘werkelijke 
product’ en het ‘uitgebreide product’. De idee van de basis van het kernproduct is gestoeld 
op de idee dat de basis van de meeste aankoopbeslissingen in het verlangen ligt om een 
bepaalde behoefte bevredigd te zien. Met het kernproduct koopt de consument dan een 
kernvoordeel die deze behoefte volgens hem kan bevredigen. Iemand die bv. een gsm koopt, 
doet dat meestal omwille van het kernvoordeel mobiel te kunnen bellen en overal bereikbaar 
te zijn. Het tweede productniveau, dat van het werkelijke product, staat voor een combinatie 
van essentiële productattributen zoals de merknaam, de functies, de features, de verpakking, 
de kwaliteit en de design en de stijl van het product. Daar waar het niveau van het 
kernproduct bepalend is voor het al dan niet aanschaffen van een bepaald product, en dus 
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ook voor de keuze van een bepaalde productcategorie, is dit tweede niveau, samen met het 
derde, bepalend voor de keuze van aanbieder, type en merk binnen die productcategorie. 
Het derde niveau tenslotte, dat van het uitgebreide product, staat voor een set van 
productondersteunende voordelen waarop de supplier zich van de concurrentie tracht te 
onderscheiden (after sales service, waarborg, aangepaste kredietformules, installatie-aan-
huis, vriendelijk en gekwalificeerd personeel, ...). Kotler (2003: 408) en Moore (1999a: 105) 
zien het zelfs nog ruimer en onderscheiden maar liefst vijf productniveaus, van binnen naar 
buiten respectievelijk (1) core product, (2) generic product, (3), expected product, (4) 
augmented product, en (5) potential product. Het spreekt voor zich dat beide modellen 
grotendeels overeenkomen. Wat De Rijcke het kernproduct en het werkelijke product 
noemde, komt hier dan overeen met het core product en het generic product. Het uitgebreid 
product komt dan min of meer overeen met wat Kotler en Moore het ‘augmented product’ 
noemden. Eén van de twee bijkomende productniveaus bij deze laatsten is dat van het 
‘expected product’, of hetgeen de consument bij aankoop van het product hoopt te 
verkrijgen. Daarnaast onderscheiden zij ook het ‘potential product’, wat dan voor de 
mogelijkheid staat het initiële product in de toekomst te gaan upgraden met allerhande 
randapparatuur en/of –applicaties. Dit laatste zorgt dan voor de terugkoppeling naar wat we 
de horizontale uitbreiding van het basisproduct noemden. Met de pijler van de graduele 
uitbreiding van het aanbod gaven we immers duidelijk te kennen dat er van begin af aan in 
termen van een ‘potential product’ moet worden gedacht. Van begin af aan moet duidelijk 
zijn hoe het basisproduct A1, met respectievelijk A2, A3, A4, ... kan worden uitgebreid.  
 
Beide visies (verticaal en horizontaal) op de graduele uitbreiding van het basisproduct 
kunnen ook perfect geïntegreerd worden, maar bij de introductie van de innovatie moet de 
aandacht vooral op de invulling van de horizontale uitbreiding liggen. De strijd op het niveau 
van het uitgebreide product, of de verticale uitbreiding van het product wordt immers pas 
relevant wanneer de stap naar de massamarkt wordt gezet (Moore, 1999a: 106-108). De 
eerste ambitie moet dus de 
afbakening van het basisproduct A1, 
en zijn respectievelijke uitbreidingen 
zijn. Voor elk van deze 
productaanbiedingen A1, A2, A3, ... 
kunnen dan ook - afhankelijk van de 
noden, determinanten en behoeften 
van de segmenten die op dat tijdstip 
adoptie overwegen- de verschillende 
lagen van de verticale uitbreiding van het product worden ingevuld. Omdat die pas vanaf de 
stap naar de massamarkt relevant worden, kleurden we die verticale uitbreidingen voor A1 
en A2 een stuk transparanter (minder belangrijk) in op bovenstaande tekening. Maar bij de 
effectieve ‘launch’ van de innovatie - het moment waarop we ook de focus van deze scriptie 
afbakenden - dient de aandacht in eerste instantie naar de horizontale uitbreiding van het 
product te gaan.  

6.3.4.3.  Prijs 

anneer men het over de tactische hoekstenen van een goede introductie- en/of 
marketingstrategie heeft, kan men ook onmogelijk om een juiste prijszetting heen (Di 

Benedetto, 1999: 539; Hultink, Schoormans, 1995: 235). Traditioneel worden hiervoor een 
tweetal paden onderscheiden: ‘penetration pricing’ vs. ‘price skimming’ of een ‘penetratie-‘ 
versus een‘afroomstrategie’. Beide strategieën staan lijnrecht tegenover elkaar in die zin dat 
het met een skimming of afroomstrategie om een prijszetting gaat waarbij het product 
initieel tegen een hogere prijs wordt geïntroduceerd om dan geleidelijk aan op een lagere 
prijs terug te vallen; en met een penetratie-prijszetting om een strategie waarbij het product 
meteen tegen een lage prijs wordt geïntroduceerd. Van deze laatste wordt vooral gebruik 

W 
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gemaakt wanneer men zo snel mogelijk een zekere ‘kritische massa’ wenst te bereiken. In 
tegenstelling tot de niche-gerichte marktbenadering waarmee een afroomstrategie vaak 
gepaard gaat, zijn penetratieprijszettingen ook meteen aan zware promotie- en 
reclameinvesteringen gekoppeld (Montaguti, Kuester, Robertson, 2002: 24; Kotler, 2002: 473; 
Guiltinan, 1999: 519; Hultink, Schoormans, 1995: 231; Higgins, Shanklin, 1992: 12; Dolan, 
Jeuland, 1981: 61). 
 
Beide strategieën hebben zowel hun voor- als nadelen, waardoor men het niet altijd eens is 
over de ‘te prefereren prijszettingstrategie’. Ook in een aparte markt als die van de ICT 
ontbreekt het aan éénsgezindheid omtrent de ideale prijszetting bij introductie van ICT-
innovaties (Montaguti, Kuester, Robertson, 2002: 31; Mahajan, Muller, Bass, 1990: 18-19; 
Bolton, 1994: 181). In het eerder aangehaalde onderzoek naar de ideale introductiestrategie 
voor een ICT-innovatie als de PhotoCD (Hultink, Schoormans, 1995) had de ene helft van de 
28 bevraagde managers het bijvoorbeeld voor ‘price skimming’; en de andere helft voor een 
penetratieprijszetting. Hultink en Schuurmans (1995: 238) concludeerden dat elk van beide 
strategieën de juiste kan zijn, zolang die maar plaats heeft in combinatie met de juiste 
beslissingen op de andere marketingaspecten. Een strategie van ‘penetration pricing’ moet 
volgens hen gecombineerd worden met een gebruikersgeoriënteerde promotie, en een klein 
assortiment. Vooral in situaties van een prijsgevoelige markt, situaties waarbij een lage prijs 
de concurrentie kan ontmoedigen, en situaties waarbij productie- en distributiekosten dalen 
met een gecumuleerde productie-ervaring, is deze penetratieprijszetting aangewezen 
(Hultink, Schoormans, 1995: 238). Een ‘skimming’-strategie daarentegen, is volgens hen het 
meest op zijn plaats in gevallen van duidelijke innovativiteit of productsuperioriteit als relatief 
voordeel en een smal productassortiment, situaties waarin reeds voldoende potentiële kopers 
met een duidelijke vraag bestaan, situaties waarin hoge prijzen geen concurrentie 
aantrekken, en waarin hoge prijzen het imago van een superieur product ondersteunen 
(Hultink, Schoormans, 1995: 235-238). Net zoals Hultink en Schoormans (1995) formuleerden 
ook andere auteurs richtlijnen omtrent de condities waaronder de ene dan wel de andere 
prijszettingstrategie de voorkeur verdient:  
 

Penetration 
aangewezen bij ... 

Skimming 
aangewezen bij ... 

- een smal productassortiment (Hultink, Schoormans, 
1995: 235-238) 
- pull- of gebruikersgerichte promotie-strategieën 
(Hultink, Schoormans, 1995, 235-238) 
- situaties waarin een sterke interpersoonlijke 
communicatie mag worden verondersteld (Horsky, 
1990: 362; Dolan, Jeuland, 1981; Kalish, 1983: 154; 
Montaguti, Kuester, Robertson, 2002: 31) 
- veel herhaalaankopen (Mahajan, Muller, Bass, 1990: 
18-19; Dolan, Jeuland, 1981: 61) 
- prijsgevoelige markten (Hultink, Schoormans, 1995: 
235-238) 
- normaal verdeelde diffusieprocessen (Dolan, 
Jeuland, 1981: 61) 
- multi-generation technologieën zoals 
computers, mobiele telefonie, etc. (Kim, Srivastava, 
Han, 2001: 133) 
- situaties waarin men zo snel mogelijk een zekere 
kritische massa wenst te bereiken (Guiltinan, 1999: 
519; Hultink, Schoormans, 1995: 231; Dolan, Jeuland, 1980: 
61) 
- situaties waarin men de concurrentie wil gaan 
ontmoedigen (Hultink, Schoormans, 1995: 235-238) 

- situaties van netwerkexternaliteiten, waarbij de 
waarde van adoptie en gebruik van de innovatie 
stijgt met het aantal adopters ervan (Mahajan, 
Muller, Bass, 1990: 18-19) 

- situaties waarin weinig determinerende impact 
van de interpersoonlijke communicatie wordt 
verondersteld, zowel voor monopolisten als 
oligopolisten (Horsky, 1990: 362) 

- stabiele vraagcurves (Dolan, Jeuland, 1981: 61) en 
situaties waarin reeds een duidelijke vraag 
bestaat (Hultink, Schoormans, 1995: 235-238) 

- hoge prijsgevoeligheid (Krishnan, Bass, Jain, 1999: 
1662) 
- situaties waarin de innovatie een duidelijk 
voordeel inhoudt op het vlak van 
productsuperioriteit of innovativiteit (Guiltinan, 
1999: 519; Hultink, Schoormans, 1995: 235-238) 
- situaties waarin er een sterke prijs-kwaliteit-
associatie bestaat, en een hoge prijs het imago 
van een superieur product ondersteunt (Hultink, 
Schoormans, 1995: 235-238) 
- een smal productassortiment (Hultink, Schoormans, 
1995: 235-238) 
- situaties waarin hoge prijzen geen concurrentie 
aantrekken (Hultink, Schoormans, 1995: 235-238) 
- situaties waarin wettelijke bescherming van de 
innovatie minder evident is, en imitatie 
waarschijnlijker (Montaguti, Kuester, Robertson, 2002: 31; 
Mahajan, Muller, Bass, 1990: 18-19) 
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De moeilijkheid om voor de ICT-markt een optimale strategie voorop te schuiven, heeft ook 
veel met het aparte karakter van die markt te maken. Net zoals we er eerder op wezen dat 
klassieke marketingprincipes niet altijd meer opgaan in deze volatiele ICT-markt, geldt dat 
evenzeer voor de klassieke prijszettingsregels (Felder, Liu, 1999: 110; Monroe, 1994: 165; 
Parker, 1992: 358). Met het aparte karakter van de ICT-markt hebben we het over een markt 
van zogenaamde ‘Veblen’-goederen147, die zich - meer dan andere markten - in toenemende 
mate kenmerkt door korter worden productlevenscyclussen, toenemende concurrentie en 
convergentie (cf. supra). Voorbeelden als de eerste spelconsoles, mobiele telefoons, 
plasmatelevisies, of ‘dure’ breedbandabonnementen illustreren dat men in deze markt 
traditioneel een ‘skimming’-strategie hanteert bij de introductie van ICT-innovaties (Chen, Yu, 
2002: 1; Bouwman et al., 2000: 77). Een keuze die vooral is ingegeven door de motivatie de 
gemaakte ontwikkelingskosten zo snel mogelijk terug te winnen (Bouwman et al., 2000: 78). 
Onder invloed van de voor de ICT-omgeving typische karakteristieken als korter wordende 
productlevenscyclussen en toegenomen concurrentie, stellen we in de recente ICT-omgeving 
echter een verschuiving vast naar meer penetratieprijszettingen148. De toename aan 
(generaties van) innovaties maakt dat de productlevenscyclussen korter zijn geworden en er 
dus een minder lange periode beschikbaar is om de gemaakte kosten terug te winnen. De 
exponentieel toegenomen (en snelle) concurrentie van ‘onbekende’ discountermerken 
maakt dat een initiële hoge prijszetting (skimming) niet lang kan worden volgehouden 
worden door de ‘grote merken’. Daar waar de videorecorders lange tijd meer dan €250 
kostten vooraleer onder de €100 te zakken (en de grote merken voldoende tijd hadden om 
de gemaakte ontwikkelingskosten terug te winnen), hebben de grote merken vandaag die 
luxe niet meer. In de markten van de DVD-spelers en –recorders hebben de grote merken als 
Philips, Sony, JVC, ... niet meer de luxe om de hogere prijszetting langere tijd vol te houden. 
Onder druk van merken als Mustek, Silvercrest, Targa, .... die met DVD-spelers tussen €50 en 
€100 op de markt kwamen, werden ook zij al snel gedwongen hun initiële prijszetting van ca 
€300 aan te passen aan de zeer lage prijs van hun concurrenten. Een zelfde trend zien we 
binnen andere ICT-categorieën als de MP3-spelers, spelconsoles en computers. Denken we in 
verband met deze laatste bijvoorbeeld aan de fameuze multimedia-pc’s van Medion die voor 
nog geen €1000 bij Aldi de deur uitvliegen.  
 
Skimmingstrategieën kunnen nog moeilijk worden volgehouden, en de grote merken 
worden al snel meegedreven in de neerwaartse prijsspiraal. Om de gemaakte 
ontwikkelingskosten toch terug te winnen gaan de grote merken dan maar andere wegen 
bewandelen. We denken dan aan de vele fusies en samenwerkingsverbanden tussen 
technologie- en contentindustrie (cf. supra, Sony-MGM; Nokia-Sega, ...). Omdat het alsmaar 
moeilijker wordt de kosten op de verkoop van de technologie/hardware terug te winnen, 
tracht men de winst meer en meer op de verkoop van de content of software voor die 
technologieën ‘terug te pakken’. Een mooi en recent voorbeeld daarvan is de in het najaar 
van 2005 geïntroduceerde nieuwe Xbox-spelconsole. Hiervoor werd resoluut van de 
traditionele skimmingstrategie afgestapt. Microsoft opteerde voor een penetratieprijszetting 
waarbij de spelconsole zelfs tegen een zodanig lage prijs verkocht werd dat men per 
verkocht exemplaar zo’n 100 à 150 dollar verlies deed. Microsoft hoopt hiermee zo snel 
mogelijk een zo groot mogelijke penetratie te bewerkstelligen, die men via zijn belangen in 
de content/spelletjesindustrie achteraf hoopt te verzilveren via de verkoop van de spelletjes 
voor de X-Box.  

                                                      
147 Goederen met een hoog snob-gehalte waarbij nogal wat consumenten een hoge waarde hechten aan de 
exclusiviteit en uniciteit van de producten (Kotler, 2002: 473). 
148 Met de negatieve DTV-ervaring van CineNova (digitale filmtelevisiedienst voor €13,59/maand via MrZAP, de 
digitale televisiedienst van Multikabel) achter de rug in Nederland, pleitte Jan Zwerus (algemeen directeur van 
CineNova) bijvoorbeeld duidelijk voor een penetratie- in plaats van afroomstrategie. Op het ITVseminarie bij 
Telenet in 2001 stelde hij dat een afroomstrategie niet de juiste manier voor marktintroductie is in dichtbekabelde 
markten als België en Nederland, waar men reeds gewend is aan een ruim aanbod van 30 zenders in Nederland 
(gemiddeld €10/maand) en 32 zenders in België (gemiddeld €8/maand). Hij is er daarom van overtuigd dat er 
best met een lage prijs wordt begonnen, die zeker niet meer mag zijn dan wat men gewend is voor analoog te 
betalen (Zwerus, 2001-11-23). 
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In de afweging tussen penetratie- of afroomstrategie weegt de weegschaal dus alsmaar meer 
door in het voordeel van de penetratieprijszetting. Toch maakt dit van de 
penetratieprijszetting nog niet automatisch de beste prijszetting in de huidige ICT-omgeving. 
Er blijven immers ook nadelen aan deze penetratie-prijszetting verbonden. Met een lage prijs 
wordt immers niet altijd de kwaliteitsassociatie gemaakt waarnaar consumenten (zeker voor 
risicovolle producten als ICT) op zoek zijn (Bolton, 1994: 182). Los van de mogelijkheden om 
via de ‘content’ kosten terug te winnen, is de ondergrens voor penetratieprijszetting vaak 
ook beperkt. Lang niet alle bedrijven zijn van het kaliber ‘Microsoft’ en kunnen zich dan ook 
niet permitteren om veel onder de kostprijs te verkopen (Bolton, 1994: 183). 
 
Sommigen pleiten daarom eerder voor een prijszetting die het midden houdt tussen beide 
strategieën: een neutrale prijszetting (Kotler, 2002; De Rijcke, 2002; Bolton, 1994). In 
vergelijking met de klassieke penetratie- en skimming-prijszetting schetsen Kotler (2003: 473-
474) en De Rijcke (2002: 317-322) deze neutrale pricing-strategie langs de assen van 
gepercipieerde waarde en prijs.  
 
Figuur: Relatie Prijs/Value bij de keuze van een prijsstrategie (Kotler, 2002: 473) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij een ‘skimming’-strategie heeft men doorgaans het gevoel een hoge prijs te betalen voor 
een relatieve lage waarde, terwijl dat bij een penetratie-prijszetting net het omgekeerde is. 
Met een neutrale prijszetting gaat het dan om een strategie die het midden houdt tussen de 
twee. Een strategie die een meer evenwichtige prijs/kwaliteitsperceptie impliceert. Daar waar 
het bij penetratie-prijszetting vaak om een prijs gaat die een stuk onder de economische 
waarde of effectieve kostprijs van de technologie ligt, wordt er bij een neutrale prijszetting 
naar gestreefd om de economische waarde/kostprijs van de innovatie min of meer te laten 
overeenkomen met wat er aan de consument wordt gevraagd. ICT’s van hoge waarde (bv. 
digitale camera van 8 megapixels) worden dan tegen een hoge prijs (premium pricing) 
verkocht, ICT’s van gemiddelde waarde tegen een gemiddelde prijs (medium-value strategy) 
en ICT’s van lage waarde (bv. PC van 256 Ram, 20 GB harde schijf en 1.0 GHz.) aan een lage 
prijs (economy strategy). Met deze neutrale prijszettingsstrategie komt het er vooral op aan 
een evenwicht te vinden tussen enerzijds de kosten voor de producent reeds zo goed als 
mogelijk te dekken met de hardware-verkoop; en er anderzijds voor te zorgen dat de 
prijszetting zo goed als mogelijk is afgestemd op de ‘willingness-to-pay’ aan consumentzijde. 
Indien een bepaalde innovatie (voor bepaalde segmenten) toch een zodanige 
technologische superioriteit of voordeel inhoudt, kan dat nog steeds in een skimming-
strategie resulteren. Ook wij sluiten ons bij deze redenering aan, maar wensen daar nog aan 
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toe te voegen dat de uiteindelijke prijszetting ook op het principe van het kopieerpotentieel 
zal moeten gebaseerd zijn.  
 
Skimming-prijzettingen zijn dus alsmaar minder evident in de huidige ICT-omgeving. Alleen 
voor technologieën die echt nog een duidelijke technologische superioriteit als relatief 
voordeel uit te spelen hebben, is dat nog een optie. Een evolutie naar lagere 
introductieprijzen is dus onvermijdelijk. Of dat dan ook effectief een penetratieprijszetting 
moet zijn waarbij men onder de kostprijs gaat verkopen, is dan nog de vraag. Indien er 
voldoende belangen in de content-industrie zijn en ook opportuniteiten bestaan om via die 
content winsten te genereren, zijn dergelijke penetratieprijzen natuurlijk ideaal om zo snel 
mogelijk een zo groot mogelijk marktaandeel te verwerven. Lang niet alle producenten zijn 
daar  echter kapitaalkrachtig genoeg voor (zoals Microsoft voor de X-Box). In de meeste 
gevallen zal een neutrale prijszetting dan de meest aangewezen optie zijn. De ‘economische 
kostprijs’ en de wtp of ‘maximaal aanvaardbare prijs’ voor de minder innovatieve majority- en 
laggardsegmenten moeten dan de voornaamste maatstaven zijn voor het vastleggen van de 
introductieprijs. Alleen wanneer de lagere prijs ook is afgestemd op het ‘kopieerpotentieel’ 
kan het uiteindelijke doel van het zo snel mogelijk overbruggen van de ‘chasm’ bereikt 
worden. Analoog met de pijler van de graduele introductiestrategie, pleiten we dus voor een 
prijszetting die we als ‘market staged pricing’ (Parasuraman, Colby, 2001: 135) zouden 
kunnen omschrijven. De eerste, initiële prijszetting moet een lage penetratieprijs met 
voldoende kopieerpotentieel zijn die voor een snelle en voldoende grote penetratie kan 
zorgen. Afhankelijk van behoeften en wtp kan deze prijs dan worden opgevoerd bij de 
graduele uitbreiding van het aanbod. Ook voor de invulling van deze prijszetting is uiteraard 
een accuraat prior-to-launch inzicht (in wtp of maximaal aanvaardbare prijs) cruciaal 
(Parasuraman, Colby, 2001: 135; Pavlik, 1995: 240-244; Sowter, 2000: 28-29; Busselle, 
Reagan, Pinkleton, Jackson, 1989: 46-47; Gatignon, Robertson, 1989: 26-28).  
 
Gezien onze afbakening van de focus tot het eerste moment van de adoptiediffusie en de 
initiële marktintroductie van de technologie, hadden we het in verband met deze prijszetting 
uitsluitend over de prijszetting voor de initiële aankoop van de hardware. In de huidige ICT-
omgeving omvat de prijszettingsvraag voor het ganse diffusieproces (adoptie- + 
gebruiksdiffusie) echter meerdere componenten. In de telecommunicatiesector bijvoorbeeld, 
valt die prijs uiteen in een drietal componenten: een (1) initieel bedrag, (2) een maandelijks 
bedrag, en (3) een bijdrage voor het uiteindelijke gebruik of het gegenereerde gebruik 
(Felder, Liu, 1999: 115). Zowel voor vaste telefonie als mobiele telefonie hebben we 
bijvoorbeeld een (1) initiële installatiekost en aanschafkost van de hardware, (2) een 
maandelijks abonnementsgeld, en (3) een kost die afhankelijk is van het aantal en de duur 
van de gevoerde gesprekken. Wij focusten ons vanuit onze afbakening vooral op de eerste, 
en in mindere mate ook op de tweede van deze drie componenten. In de telecommunicatie 
geldt traditioneel een ‘usage-based-tarifiëringsysteem’ op basis van gespreksduur, afstand en 
het moment van de dag. In de andere sectoren van de geconvergeerde communicatiesector 
(IT en media) gelden traditioneel ‘flat rates’. Niettegenstaande dit aspect van de prijszetting 
buiten de afbakening van onze scope valt, vinden we het toch nuttig om aan te geven dat 
deze traditionele tarifiëringssystemen zullen moeten herdacht worden in de huidige ICT-
omgeving. In een convergerende communicatie-omgeving dringt er zich een flexibeler 
tarifiëringsysteem op waarin de prijs niet langer worden bepaald door sector- of service-
specifieke criteria, maar waarbij prijzen eerder bepaald worden op basis van ‘the utilization of 
resources according to the quality of service required’ (Felder, Liu, 1999: 119). Voor een 
‘infrastructure provider’ kan dan voor eenzelfde dienst aan verschillende ‘service providers’ 
bv. totaal verschillende prijzen gevraagd worden, afhankelijk van de vereiste 
betrouwbaarheid, kwaliteit, de vereiste tijdspanne, … . Voor de ‘service providers’ zullen dan, 
afhankelijk van de dienst, verschillende prijsparameters gelden (Felder, Liu, 1999: 124-125). In 
onderstaande tabel zien we die voor een aantal diensten samengevat: 
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Service class Service Possible pricing meters 

Communication services Voice Telephony 

Length, time of day, weekday-weekend, 
speech quality, distance, network (fixed-
mobile), revenues generated, payment, 

duration of contract 
 Telefax Length, volume of data 

Information services File transfer Volume of data, completion time 
 Video Retrieval Transfer time, quality 
 Image Retrieval Image quality, transfer time 

 Document Retrieval 

Size of document, transfer and access 
time, access charge, search tools, 

revenue generated, kind of information, 
private-business 

Financial services Electronic Banking Transactions 
Electronic Commerce  Transactions, volume of sales 

Collaboration and cooperative 
systems Video Conferencing Time of day, quality, length, revenues 

generated, distance 

 Distance learning Length, volume of data, applications 
used 

Distribution services TV distribution Quality (HDTV, existing quality), length 

 Video on demand Quality (HDTV, existing quality), time of 
day length 

 Audio distribution Quality, length 

 
Iets waarover de ‘service providers’ zeker zullen moeten waken, is dat ze de prijszetting niet 
complex maken, maar eenvoudig en transparant. Zo weinig mogelijk prijsparameters in 
rekening brengen is de boodschap. Consumenten schatten immers op voorhand graag in 
wat de eventuele kosten zullen zijn. 

6.3.4.4.  Plaats 

e ‘Plaats’-P staat voor de distributiecomponent in de marketingmix. Of we het nu over 
‘beschikbaarheid’ of ‘availability’ (Gatignon, Robertson, 1989: 30), of over ‘plaats’ of 

‘distributie’ hebben; het gaat telkens om de tactische beslissingen inzake keuze van 
distributiekanalen en de te nemen stappen om de innovatie van bij de aanbieder tot bij de 
eindgebruiker te krijgen (Di Benedetto, 1999: 539).  
 
Traditioneel gebeurt/gebeurde dat voor ICT via een directe verkoop in speciaal daartoe 
voorziene verkoopspunten (electrozaak, …), maar de toegenomen interactiviteit en opkomst 
van kanalen als pay-per-view televisie, het internet en de handel via dat internet (e-
commerce), alsook andere vormen van ‘digitale handel’ (t-commerce, m-commerce, ...) maken 
dat distributie in de huidige ICT-omgeving een nieuwe betekenis krijgt (Chan-Olmsted, 
Gershon, 2001: 299). Dat betekent daarom nog niet dat er ook afstand moet worden gedaan 
van de traditionele distributiekanalen voor ICT. De e-commerce-hype van de jaren ’90 bracht 
de ‘digitale handel’ immers weer met beide voetjes op de grond. Een e-commerce-poot is in 
de meeste gevallen wel een complementaire meerwaarde in de distributie, maar het 
zwaartepunt ligt nog steeds bij de traditionele kanalen. De waaier aan distributiekanalen 
voor ICT is er alleen een stuk breder op geworden (Moore, 1999a: 159-160). Onder meer 
voor de verwerving van de zo belangrijke eerste kritische massa innovators en early adopters 
kan een distributie via nieuwe kanalen als het internet een meerwaarde betekenen. Deze 
lenen zich immers perfect voor een selectieve distributie die Kotler (2003: 340) als 
distributieprioriteit naar voor schoof in de fase van introductie of ‘innovators’.  
 
 Introduction 

Innovators 
Growth 

Early Adopters 
Maturity 

Middle Majority 
Decline 

Laggards 

Distribution Build selective 
distribution 

Build intensive 
distribution 

Build more intensive 
distribution 

Go selective: phase 
out unprofitable 
outlets 
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Een andere niet te onderschatten pijler in deze eerste selectieve distributiefase zijn de 
demonstraties of ‘consumer shows’ (Barczak, Dello, Wallace, 1992: 55) op de voor ICT 
typische special-interest-evenementen of beurzen. We denken dan zowel aan de klassieke 
multimediabeurzen zoals we die in Gent en Brussel kennen, alsook aan de terugkerende 
CeBit beurs in Duitsland, de beurzen van Cannes en Barcelona rond mobiele telefonie, of die 
rond gaming in Las Vegas. Deze evenementen trekken de meest innovatieven aan, helpen 
hen bij het wegnemen van dat laatste beetje weerstand, en laten hen toe de gewenste 
informatie te verzamelen (Barczak, Dello, Wallace, 1992: 55; 61).  
 
Vanaf de groei-fase –wanneer de innovatie meer een ‘common appliance’ wordt- kan die 
distributie dan intensiever worden (Higgins, Shanklin, 1992: 12), en daarbij zijn de 
‘traditionele verkoopskanalen’ nog steeds veruit de belangrijkste. Bij de te volgen strategische 
richtlijnen in wat Easingwood en Harrington (2002) de ‘relaunch-fase’ (post-chasm) 
noemden, stelden we bijvoorbeeld vast dat zij vanaf de massamarkt vooral belang hechtten 
aan de keuze van zogenaamde VAR’s (Value Added Resellers) (Easingwood, Harrington, 
2002: 662). Volgens Montaguti, Kuester en Robertson (2002: 25) verdienen externe 
distributiekanalen als deze VAR’s de voorkeur op de interne distributiekanalen, omdat deze 
doorgaans groter zijn in aantal. Iets wat in concurrentiële markten zeker een voordeel is om 
een snelle takeoff te bewerkstelligen. In de concurrentie met Telenet zou het bijvoorbeeld 
niet verstandig geweest zijn van Belgacom om de distributie van zijn ADSL-abonnementen 
tot zijn eigen officiële Belgacomwinkels te beperken. Concreet hebben we het met deze 
VAR’s over distributeurs die geschikt zijn voor producten met een voor consumenten wat 
complexer karakter (Moore, 1999a: 159-160) omdat die (a) het product niet alleen kunnen 
leveren, maar ook installeren, en (b) op een persoonlijke manier de nodige details kunnen 
voorzien (Higgins, Shanklin, 1992: 11). Wat het 
‘leveren en installeren’ betreft vinden we een 
herkenbaar voorbeeld in de Telenetcampagne 
voor breedband. Op het moment dat 
breedband de massamarkt aanboorde begon 
Telenet met zijn ‘installateurs die bij u thuis 
komen en computer surf- en e-mail-klaar maken’ 
(cf. inzet). 
 
De vaak ‘complexe’ aard van ICT-innovaties maken dat directe verkoopskanalen dus een 
absolute noodzaak blijven. Zij laten immers ook‘shows en demonstraties’ toe, die voor heel 
veel mensen (zeker majority) noodzakelijk blijven om hen tot een positieve adoptiebeslissing 
te bewegen (Guiltinan, 1999: 519; Barczak, Bello, Wallace, 1992: 55). Deze lenen zich perfect 
om het relatieve voordeel van een nieuwe technologie duidelijk te maken. Vooral wanneer 
de adoptie van de technologie een verandering van het gebruikspatroon impliceert is dit een 
vereiste. Eén van de voordelen van DTV is bijvoorbeeld de EPG, maar dat veronderstelt een 
verandering in het gebruikspatroon. In alle Telenet- en Belgacom-verkoopspunten zien we 
dan ook duidelijk demonstraties van o.a. de EPG. Bij Telenet is er zelfs een DTV-Tourbus die 
alle Vlaamse steden bezoekt.  
 
In de huidige concurrentiële ICT-omgeving volstaat het ook niet meer om de ‘distributie’ 
enkel in termen van de concrete plaats van verkoop te gaan invullen. Minstens even 
belangrijk –zeker in hoogtechnologische markten- is de vraag hoe in de after-sales service zal 
worden voorzien (McBurney, Parsons, Green, 2002: 228; Guiltinan, 1999: 519). Een goed 
verzorgde technische ondersteuning kan voor veel mensen helpen om technologische 
onzekerheids- en incompatibiliteitsdrempels uit de weg te helpen. De ‘added value’ van een 
goede ‘reseller’ of een ‘goed retail-kanaal’ zal zich dus evengoed in een goede ‘after sales 
service’ moeten uiten. Dit kan zich in diverse vormen uiten: helpdesk (Guiltinan, 1999: 519), 
snelheid van antwoorden op vragen en problemen (Sowter, 2000: 26), ... , maar daarmee zijn 
we opnieuw op het terrein van de product-P, en meer specifiek de verticale uitbreiding van 
dat product terecht gekomen.  
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6.3.4.5.  Positionering ten aanzien van de concurrentie 

e positionering van ICT-innovaties moet in eerste instantie op de ‘needs’ en ‘wants’ van 
de eindgebruiker worden afgestemd. Communicatie moet afgestemd zijn op hun 

kennis, drempels en drijfveren; prijzen moeten afgestemd zijn op wat zij bereid zijn te 
betalen; en de uit te spelen producttechnische voordelen moeten afgestemd zijn op wat voor 
de consument een meerwaarde inhoudt etc ... In een situatie zonder concurrentie kan prior-
to-launch verworven gebruikersinzicht hiertoe volstaan. Voor ICT-innovaties is die ‘situatie’ 
echter zeer kort doorgaans, of zelfs onbestaande. Bij de afstemming van positionering en 
marketingmix op de gebruiker zal in de meeste gevallen ook rekening moeten worden 
gehouden met de concurrentie (Markides, 1999: 1, 3). Bij de prior-to-launch invulling van 
introductiestrategieën voor ICT-innovaties moet men dus niet alleen een goede ‘customer 
orientation’ hebben, maar ook een goede ‘competitor orientation’ hoog in het vaandel 
dragen (Debruyne et al., 2002: 167). Ook Parasuraman en Colby (2001: 180-182) hebben het 
bij de toelichting van hun ‘techno-ready marketing’ over de noodzakelijke analyse van de 
macro-omgeving, waarbij vragen over de concurrentie, hun aanbod, positionering en 
differentiatie beantwoord moeten worden.  
 
Naast de post-launch aanpassing van strategieën in functie van concurrentiële aanbiedingen 
en strategieën, is dus ook prior-to-launch een inschatting van de concurrentie nodig, om daar 
bij de initiële positionering zo goed mogelijk op te kunnen anticiperen. En dan hebben we 
het niet alleen over een inschatting van de directe concurrentie binnen dezelfde 
productcategorie (Olympus die als producent van een nieuw type digitale camera bv. gaat 
inschatten wat concurrenten Fujitsu, Medion en Sony zullen doen op het vlak van dat type 
camera), maar ook van de concurrentie buiten de grenzen van die productcategorie. Zeker in 
het licht van de toenemende convergentie van productcategorieën, lijkt een voorafgaande 
concurrentiemapping die ook buiten de grenzen van de productcategorie gaat, geen 
overbodige luxe. Op het eerste Vlaamse iDTV-congres (Antwerpen, februari 2004) wees 
Duco Sickinghe (CEO Telenet) er bijvoorbeeld op dat Telenet als platform-aanbieder voortaan 
niet alleen meer Belgacom en buitenlandse satellietaanbieders als concurrent dient te 
beschouwen, maar ook de aanbieders van UMTS, internet, breedband, PDA, spelconsoles, … . 
Voor het opzetten van de positioneringsstrategie is een inzicht in dergelijke concurrentie op 
een ‘breder niveau’ dan ook geen overbodige luxe om te kunnen anticiperen op deze 
concurrentie. Cermak (1996: 115) benadrukt het belang van ‘product maps’ in dat verband, 
en illustreert dat aan de hand van het voorbeeld van de beeldtelefoon: ‘when screen phones 
are introduced, some consumers may view them as falling in the same competitive set as 
high-end wall phones and speaker phones, whereas other consumers may place them in a 
competitive set containing personal computers and personal digital assistants’. Het opstellen 
van dergelijke ‘new information technology maps’ heeft volgens Cermak (1996: 129) 
ongetwijfeld zijn meerwaarde in het verwerven van inzicht in de marktstructuren waarin 
nieuwe technologieën geïntroduceerd worden, en vormen daarmee een noodzakelijk 
instrument bij de voorbereiding van positioneringsstrategieën (Cermak, 1996: 130). Meestal 
wordt voor een dergelijke competitieve of concurrentie-analyse een SWOT-analyse 
voorgesteld (Chan-Olmsted, Gershon, 2001: 283), maar met een andere invulling van de 
‘uitbreiding-substitutie-revolutie-matrix van de Dejonghe’ (cf. supra, deel 3) dient er zich 
volgens ons ook een interessant alternatief aan voor concurrentiemapping in functie van 
positionerings- en/of communicatiestrategieën.  
 
Laten we het standpunt van Proximus als uitgangspunt nemen, voor de introductie van 3G. 
In eerste instantie wordt hiervoor vooral het (3G-)aanbod van rechtstreekse concurrenten 
Base en Mobistar als concurrentie gezien. Maar ook buiten de grenzen van deze mobiele 
telefonie-operatoren kan er (eventuele) concurrentie in kaart worden gebracht. Indien het 
3G-aanbod van Proximus bijvoorbeeld ook veiligheidsapplicaties zoals een ‘paniekknop’149 
                                                      
149 Die in geval van criminaliteit of plotse gezondheidsproblemen met een druk op de knop omgevingsgeluid, -
beelden en locatiegegevens doorstuurt naar een centrale of contactpersonen. 

D 
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 Uitbreiding 

7  
 

 

(zoals Nokia die in januari 2006 patenteerde (Pasveer, 2006-02-23)) zou bevatten, komt het 
daarmee bijvoorbeeld ook in concurrentie met bedrijven als een ‘Group 4 Securicor’. Die 
hebben immers ook een dienst die (vooral 
voor ouderen) via één druk op de knop 
van een soort ‘halsketting-device’ toelaat 
de ‘persoon-in-problemen’ te localiseren. 
Voor mensen die van een dergelijke 
dienst gebruik maken kan de 3G-
paniekknop een substitutie-alternatief zijn 
voor de G4Securicor-dienst, en is Proximus 
met zijn 3G-aanbod dus ook een 
concurrent voor G4Securicor. Ook met diensten als de mobiele tv-applicaties en gaming-
applicaties komt het niet alleen in concurrentie met andere 3G-operatoren, maar eigenlijk 
ook met de producenten van draagbare spelconsoles, draagbare DVD-spelers of draagbare 
televisietoestellen. Voor mensen die nu reeds een draagbare spelcomputer hebben kan 3G 
een substitutiemogelijkheid bieden. Voor diegenen die dat nog niet hebben, maar daar wel 
in geïnteresseerd zijn, kunnen de gaming en mobiele tv-applicaties dan eerder een 
interessante uitbreiding zijn van het bestaande 2G-aanbod. In beide gevallen komen 
Proximus en Nokia als aanbieders van 3G-diensten en hardware, ook in concurrentie met 
aanbieders als een Sony die zowel in hardware en software voor bv. draagbare spelconsoles 
zijn belangen heeft. In nog andere gevallen zal het 3G-aanbod misschien een revolutie 
inhouden voor mensen die nog geen gsm en digitale camera hadden. In dat geval is de 
producent van 3G-toestellen ook een concurrent voor producenten van digitale camera’s. 
Vanuit diezelfde optiek kan 3G ook als een concurrent voor breedband aanbieders worden 
gezien. 
 
Dit is misschien wel een vergezochte manier van ‘competitor orientation’, maar het is in ieder 
geval een makkelijk en eenvoudig uit te voeren analyse. Het vergt geen dure 
dataverzameling. Eenvoudig desk-research (eventueel aangevuld met een bepaalde vorm 
van kwalitatief gebruikersonderzoek) volstaat, om een dergelijke concurrentie-analyse buiten 
de grenzen van de eigen productcategorie te voeren. In een convergentietijdperk waarin de 
concurrentie vanuit alle hoeken dreigt te komen, kan ook een dergelijke vergezochte analyse 
zijn nut hebben voor het positioneren van ICT-innovaties.  
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6.4.  BPM als blauwdruk voor een betere introductiestrategie voor 
ICT-innovaties 

innen onze communicatiewetenschappelijke invalshoek op introductiestrategieën in 
functie van adoptie-diffusie op residentieel gebruikersniveau, haalden we een aantal 

centrale pijlers aan waarop zo’n strategie volgens ons gebaseerd moet zijn. Multi-featured 
ICT-innovaties worden naar onze mening het best op een gesegmenteerde en graduele 
manier op de markt gebracht. De graduele uitbouw van het aanbod moet op het 
kopieerpotentieel gestoeld zijn, en bij de positionering moet een onderscheid gemaakt 
worden tussen massamediaal te communiceren informerende communicatie, en 
segmentspecifiek te targeten overtuigende argumenten. Zowel vanuit theoretisch als 
praktisch oogpunt wordt met deze pijlers wellicht weinig nieuws verteld, maar tot op de dag 
van vandaag raakten die nog steeds onvoldoende geïmplementeerd en in één 
introductiestrategie geïntegreerd. De zoektocht naar betere introductiestrategieën voor ICT-
innovaties, vertaalt zich daarmee vooral in een zoektocht naar een strategie die deze pijlers 
integreert. Met de herinterpretatie van Geoffrey Moore’s Bowling Pin Model menen we die 
gevonden te hebben ... 

6.4.1.  Uitgangspunt: het Bowling Pin Model van Geoffrey Moore 

 
n de inleiding gaven we reeds aan de ‘mosterd’ voor onze blauwdruk bij Geoffrey Moore, 
en meer concreet zijn Bowling Pin Model, te halen. We onderstreepten daar ook meteen bij 

dat we het model een andere invulling gaven, en dat het vooral de metafoor achter het 
model is die we wensen te behouden. 
 
Qua invulling van het model zitten 
we dus op een andere golflengte 
als Moore. Zoals we in deel 3 reeds 
toelichtten, gaat Moore van een 
normaal verdeeld diffusiepatroon 
uit waarin hij een zestal zones 
onderscheidt (Moore, 1999b: 25). 
Na de (1) early market van 
innovators en early adopters, 
onderscheidt hij zich met een tweede fase van discontinuïteit - (2) de chasm -, van de 
traditionele diffusionistische opvatting. Met de derde fase beschrijft Moore de overgang naar 
de massamarkt. De fase is de (3) Bowling Alley, de strategie om dit te doen is het Bowling Pin 
Model (cf omcirkeld in figuur). Naar analogie met het ‘bowling-spel’ waarin niet alle kegels 
ineens ‘gewonnen’ worden, maar waarin de eerste ‘gewonnen’ kegels de volgende kegels 
moeten ‘aanstoten’, gaat Moore uit van een niche-gebaseerde penetratie als de optimale 
benaderings- of penetratiestrategie voor de massamarkt: ‘The purpose of the bowling pin 
model is to approach niche market expansion in as leveraged a way as possible, to bowl 
toward the tornado. Each niche requires its own whole product to be fully complete before it 
can adopt the new paradigm. At the same time, it finds it much easier to buy in if vendors 
can supply references from an “adjacent niche”, one within which it already has established 
word-of-mouth relationships. If we go after niches at random, driven solely by sales 
opportunity, there is no such leverage at all. Each whole product must be built from scratch, 
and it is only chance if some prior customer is referenceable.’ (Moore, 1999b: 38):  

B 

I 
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Om de ‘chasm’ succesvol te overbruggen, en een maximale penetratie binnen de 
massamarkt te bekomen, moet dus een soort van hefboomwerking worden nagestreefd 
volgens Moore. Hiervoor moet men de massamarkt zien te segmenteren op basis van de 
mate waarin het product op de behoeften van de segmenten aansluit (kan aansluiten), en 
dient men in kaart te brengen welk segment met het gebruik van welke applicatie voor een 
ander (gerelateerd/’adjacent’) segment als referentie (hefboom) kan dienen. Hij illustreert dit 
met het voorbeeld van de diffusie van de Apple MacIntosh. De ‘grafische hobbyisten’ of de 
‘in-house graphic artists’ zijn daarbij het eerste segment S1. Zij adopteerden en gebruikten de 
Apple MacIntosh aanvankelijk voor de ‘desktop publishing’-applicatie (via Pagemaker) (A1) 
en na verloop van tijd ook voor ‘desktop presentations’ (via MacDraw, Persuasion & 
Powerpoint) (A2), ‘file sharing’ (A3) en ‘e-mail’ (A4). Deze ‘in house graphic artists’ 
fungeerden dan als referenties voor de promotie van deze applicaties naar adjacent of 
naburige nichesegmenten. In eerste instantie waren dat de ‘agency-based graphic artists’ in 
de reclame- en uitgeverswereld (S2). Mits de nodige aanpassingen (bv. scheiding van 
kleuren), en gesteund door het vertrouwen van de referentie van de ‘in house graphic artists’ 
gingen deze ‘agency-based graphic artists’ al snel tot adoptie over. Niettegenstaande Apple 
zich niet bewust op een dergelijke bowling pin-strategie baseerde, maar er min of meer 
toevallig in rolde, illustreert het volgens Moore (1999b: 39) wel goed de strategie die idealiter 
gevolgd zou moeten worden bij het overbruggen bij de chasm. Omdat adoptie en penetratie 
van een innovatie doorgaans niet op eenzelfde moment en omwille van eenzelfde ‘drijfveer’ 
gebeurt door de ganse massamarkt, maar zich eerder door kleine groepjes van adopters 
kenmerkt die omwille van uiteenlopende redenen adopteren; moet de introductiestrategie 
daaraan zijn aangepast volgens Moore. Via de juiste referenties moet men via de eerste 
adoptersegmenten de markt geleidelijk gaan uitbouwen. Afhankelijk van de noden en 
behoeften van elk (sub)segment kan het product dan worden aangepast (bv. aanpassen 
voor scheiding van kleuren) en kunnen andere mensen als referenties worden uitgespeeld. 
Op die manier zal diffusie volgens Moore een stuk sneller gaan, en zal het diffusieproces in de 
massamarkt sneller zijn ‘take-off’ kennen, om in de (4) ‘Tornado’-fase op kruissnelheid te 
komen. Dan schakelt praktisch de volledige markt over naar het nieuwe paradigma. In de (5) 
‘Main Street’-fase is het product tenslotte in zijn maturiteitsfase aanbeland, en manifesteert er 
zich opnieuw een tragere groei. Met de (6) ‘End of life’ eindigt de productlevenscyclus van de 
innovatie.  
 
Voor de overgang naar de massamarkt moet deze laatste dus in verschillende 
(sub)segmenten worden opgedeeld, die afhankelijk van hun noden en behoeften in relatie 
tot de eerste adoptersegmenten in kaart moeten worden gebracht. Die relaties moeten er op 
gericht zijn weer te geven hoe ‘adjacent’ de noden van die segmenten bij het gebruik van de 
innovatie door eerdere segmenten van adopters aanleunen. Op die manier wordt duidelijk 
welke segmenten als referentie voor bepaalde andere segmenten kunnen worden 
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uitgespeeld, en in welke mate het product daarvoor moet worden aangepast. Op die manier 
wordt duidelijk welke segmenten en welke applicaties als een soort van ‘hefboom’ kunnen 
dienen om de rest van de markt tot adoptie te bewegen. Ook anderen namen het discours 
van Moore hieromtrent over, en beklemtoonden het belang om de sprong naar de 
massamarkt ‘bowlingsgewijs’ te maken. Easingwood en Harrington (2002: 633) wezen 
daarbij vooral op het cruciale belang van de detectie van een eerste ‘kingpin segment’ 
binnen deze majority: ‘the market research in order to choose this segment and prepare the 
whole product is probably the most important the company will do.’  
 
In tegenstelling tot de invulling van Moore, waarbij het BPM als de te volgen strategie in 
slechts één van de fasen in het diffusieproces - nl. The Bowling Alley - wordt voorgesteld, 
wensen wij dat model als strategie voor het ganse proces te gebruiken. Zowel vóór als ná de 
chasm. In tegenstelling 
tot de invulling van 
Moore waarbij de kegels 
in het model 
verschillende ‘adjacent 
niches’ binnen de 
massamarkt zijn, laat dit 
ons ook toe de 
‘adjacency’ van kegels 
of segmenten in het 
BPM op basis van hun 
productspecifieke 
innovativiteit te 
definiëren: innovators 
(S1) tot en met laggards 
(S5) voor de specifieke 
innovatie. Innovators 
kunnen geen referentie 
zijn voor de late majority, maar een segment als de early majority is wel voldoende (adjacent) 
om dat te zijn. Met de early majority kan de late majority zich nog identificeren (maar niet met 
de innovators), net zoals de early adopters zich met de innovators kunnen identificeren, en 
deze laatste daarom ook als referentie kunnen dienen voor een promotie naar de early 
adopters toe. Deze ‘adjacency’ op basis van innovativiteit, laat dan ook toe de verschillende 
adoptersegmenten in volgorde van hun innovativiteit te benaderen. In tegenstelling tot 
Moore, vullen we het ‘whole product’ ook niet expliciet in termen van segmentspecifieke 
aanpassingen van het product in. A1 is voor ons het basisaanbod (dat niet meer gewijzigd 
wordt) dat afhankelijk van de doelgroep verschillend gepositioneerd wordt (~cosmetic), en 
waarop eventueel wel een aantal graduele uitbreidingen van dat basisaanbod mogelijk zijn 
(A2, A3, A4, ...).  
 
Waar we Moore wel perfect in blijven volgen, is de metafoor met het bowling- of kegelspel. 
Als we de te introduceren innovatie als de bowlingbal beschouwen, dan kan die op 
verschillende manieren naar de kegels of de verschillende marktsegmenten ‘gegooid’ 
worden. Afhankelijk van de manier waarop die gegooid wordt, zullen geen, één of meerdere 
kegels omver worden gegooid. Een omver gegooide kegel beschouwen we in de analogie 
als een segment dat tot adoptie over gaat. Wordt de bal op de juiste manier gegooid, of 
wordt het product op de juiste manier in de markt gezet, dan zal de eerste kegel (innovator-
segment) als eerste ‘geraakt’ worden, en zal die op zijn beurt de volgende rijen van twee, 
drie, vier en vijf kegels (of ‘adjacent’ segmenten) aanraken zodat ook die omver gegooid 
worden. Wordt de bal op de verkeerde manier gegooid, of het product op de verkeerde 
manier in de markt gezet, dan blijft de adoptie tot een paar kegels of nichesegmenten 
beperkt. Net zoals Easingwood en Harrington (2002: 633) en Moore (1999b: 39) voor deze 
strategie de nadruk op de detectie van het ‘kingpin’ of ‘beachhead’ segment leggen, 
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benadrukken ook wij dat de effectiviteit van een dergelijke Bowling Pin-strategie staat of valt 
met de accuraatheid van de detectie van adoptersegmenten (niet alleen S1, maar ook S2-S5) 
en de juiste invulling van het basisaanbod, of het initieel uit te spelen aanbod van applicaties 
A1. Voor deze detectie menen we met de PSAP-methode een geschikt instrument te hebben 
aangereikt, maar daar gaan we dieper op in, in de paragrafen onder 6.5. Eerst verduidelijken 
we hoe deze herinterpretatie of herinvulling van Moore’s BPM ons toelaat de vier 
aangehaalde pijlers te integreren.  

6.4.2.  BPM & de voorwaarde van een gesegmenteerde marktbenadering  

e eerste pijler is die van een gesegmenteerde marktbenadering. In plaats van de 
traditionele massamarktbenadering leerden we dat men voor de introductie van ICT-

innovaties de markt moest zien te segmenteren om elk van die segmenten met een 
aangepast aanbod en dito boodschap te kunnen gaan targeten. De beste oplossing 
daarvoor lijkt ons de temporele adoptersegmentatie van het diffusionisme op basis van de 
afnemende (productspecifieke) innovativiteit. Een segmentatie in termen van de 
productspecifieke innovators tot en met laggards lijkt ons beter dan pakweg benefit- of 
lifestyle-segmentaties omdat die beter toelaat een introductiestrategie op te bouwen die 
rekening houdt met een aantal typische wetmatigheden en karakteristieken van 
diffusieprocessen.  
 
In eerste instantie 
hebben we het dan 
over het temporele 
karakter van adoptie en 
bijgevolg ook de 
segmentatie van 
adopters. Niet iedereen 
is op eenzelfde 
moment klaar voor 
adoptie. Op basis van 
het moment waarop 
men tot adoptie 
overgaat, of adoptie 
overweegt, vallen in de 
tijd een vijftal 
segmenten te 
onderscheiden: 
respectievelijk 
innovators, early 
adopters, early majority, late majority en laggards. Met het heringevulde BPM hebben we 
met een strategie te maken die die temporele volgorde ook respecteert. Aan de rechterkant 
van het model komt dat tot uiting. De eersten die de innovatie adopteren zijn de innovators 
(S1, roze), respectievelijk gevolgd door de early adopters (S2, oranje), early majority (S3, geel), 
late majority (S4, groen) en uiteindelijk ook de laggards (S5, paars)150.  

                                                      
150 De facto gaat de diffusionistische adoptersegmentatie van een vijfdeling uit, en ook het BPM werkten we op 
basis van deze vijfdeling uit. We wensen hier echter bij te benadrukken dat het niet noodzakelijk is zich strikt aan 
deze vijfdeling in innovators tot en met laggards te houden. Het BPM kan bijvoorbeeld evengoed voor 4 of 6 
segmenten worden ingevuld, zolang die maar in een temporele volgorde van elkaar onderscheiden worden. In 
deel 3 wezen we zo bijvoorbeeld naar auteurs die er de voorkeur aan geven de innovators en early adopters als 
één segment van ‘earlier adopters’ te benaderen, omdat het innovatorsegment vaak gewoonweg niet groot 
genoeg is om als één segment te kunnen benaderen (Watkins, 1985; Carter, 1998). De mate waarin men zich al 
dan niet aan deze vijfdeling houdt, of een aantal van deze segmenten gaat samenvoegen (of uitsplitsen), zal in 
grote mate afhangen van wat het voorafgaand inzicht in adoptiepotentieel en de voorspelling van de grootte van 
elk van die segmenten oplevert.  
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De gesegmenteerde benadering aan de grondslag van dit BPM weerspiegelt de afnemende 
innovativiteit van adoptersegmenten niet alleen in het ‘moment van adoptie’, maar ook in de 
‘intensiteit van de adoptie’. In vergelijking met de minder innovatieve segmenten, worden 
innovators en early adopters immers niet alleen verondersteld eerder tot adoptie over te 
gaan, maar worden zij ook verondersteld ‘meer’ te adopteren. Naarmate men innovatiever is, 
wordt de adoptie of het gebruik van de innovatie ook verondersteld intensiever te zijn. 
Innovatievere segmenten gebruiken de innovatie meer en voor meer toepassingen en 
applicaties. Daar waar de letter S in dit BPM de segmenten weergeeft, staat de letter A in dit 
model voor de verschillende gradaties in het aanbod of de verschillende (pakketten van) 
Applicaties. Als we per segment van rechtsonder naar linksboven opschuiven; geeft iedere rij 
de (mogelijke) adoptie van één segment weer, en stellen we vast dat dit BPM ook deze 
wetmatigheid van de ‘intensiteit van adoptie’ perfect respecteert. Het meest innovatieve 
segment (S1) van innovators gebruikt de innovatie immers voor de meeste applicaties (A1 tot 
en met A5) of heeft tenminste het potentieel om de applicaties A1 tot en met A5 te 
gebruiken. Ook de nog steeds zeer innovatieve early adopters (S2) staan open voor de 
meeste applicaties (A1-A4), maar wel iets minder dan bij de innovatievere innovators. Bij de 
majority is potentiële adoptie en gebruik nog iets kleiner, om bij de minst innovatieve 
laggards (S5) bij slechts 1 (pakket van) applicatie(s) of het basisaanbod A1 uit te komen. 
 
Zowel in termen van ‘timing van adoptie’ als in termen van ‘intensiteit van adoptie’ 
respecteert dit heringevulde BPM dus de afnemende innovativiteit van de diffusionistische 
adoptersegmentatie. Daarmee laat het BPM de verschillende adoptersegmenten ook toe elk 
op hun eigen tempo en volgens hun eigen ‘capaciteiten’ te adopteren.  
 
Met de diffusionistische adoptersegmentatie als insteek is dit BPM ook duidelijk een ‘full 
market coverage’-strategie die de volledige markt voor ogen heeft. Daarmee onderscheiden 
we ons in eerste instantie van de BPM-invulling van Moore die het BPM slechts als een 
gesegmenteerde marktbenadering voor een deel van markt -de ‘bowling alley’- beschouwde; 
maar onderscheiden we ons ook van andere segmentatiestrategieën als ‘single-segment 
concentration’ en ‘selective specialization’. Daarbij gaat het om strategieën waarbij men geen 
maximale penetratie in de ganse markt ambieert, maar respectievelijk een penetratie binnen 
één specifiek, of een paar geselecteerde segmenten beoogt (Kotler, 2002: 299). De keuze 
voor een bepaalde segmentatiestrategie hangt doorgaans van een tweetal zaken af: (1) het 
verwachte adoptiepotentieel voor de innovatie, en (2) de objectieven en middelen van het 
introducerende bedrijf. Een ‘full market coverage’-strategie is dan enkel aangewezen in 
situaties van voldoende middelen (om de campagne te dragen) en een voldoende groot 
adoptiepotentieel. In situaties van beperkte middelen of een adoptiepotentieel dat tot een 
aantal specifieke segmenten beperkt blijft, zijn ‘single segment concentration’ of ‘selective 
specialization’ dan vaak betere opties. Ook in het laatste geval kunnen we ons nog steeds op 
het BPM baseren. Het kan dan bijvoorbeeld om een ‘ingekorte versie’ (partial market 
coverage) van de strategie gaan waarbij het enkel de ambitie is om een penetratie tot bij de 
early majority (S3) te bekomen. Naar invulling van aanbod, boodschap en prijszetting toe 
heeft dat meteen ook de implicatie dat het meteen al een stuk gesofisticeerder en duurder 
kan worden gepositioneerd, omdat men dan al minder rekening moet houden met het ‘too 
much too soon’-gevaar bij de minder innovatieve segmenten. Standaard is het BPM echter 
een model voor een ‘full market coverage’ met een ‘gedifferentieerde marketing’: daarbij 
worden aangepaste marketingprogramma’s/benaderingen, en eventueel ook producten 
ontwikkeld voor de verschillende segmenten (Kotler, 2002: 300).  
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6.4.3.  BPM & het graduele en sequentiële karakter van de introductie  

et graduele en sequentiële karakter van de introductiestrategie kent een tweetal 
dimensies. (A) De eerste graduele dimensie vloeit voort uit de keuze voor de temporele 

adoptersegmentatie van het diffusionisme, en uit zich aan de rechterkant van het model. (B) 
De tweede uit zich aan de linkerkant en betreft de graduele uitbouw van het aanbod.  
 
(A) In verband met de eerste dimensie gaven we hierboven reeds aan dat het BPM geen 
‘klassieke’ massamarkt- of gesegmenteerde strategie is. Het is geen klassieke 
massamarktstrategie omdat het BPM geen strategie is die alle marktsegmenten ineens tracht 
te overtuigen. Het is ook geen klassieke segmentatiestrategie waarin een aantal 
gedetecteerde segmenten (bv. lifestyle- of benefitsegmenten) parallel met een aangepaste 
targeting bediend worden. Het is een strategie die de verschillende marktsegmenten 
gradueel, op hun eigen tempo, gaat overtuigen. Eerst de innovators, en pas dan 
respectievelijk de early adopters, early en late majority, en laggards. Eerst S1 trachten 
overtuigen, en pas dan de inspanningen op respectievelijk S2, S3, S4 en S5 richten.  
 
(B) De tweede 
gradualiteitsdimensie 
is voor ons de 
voornaamste: nl. de 
graduele uitbouw 
van het aanbod. Iets 
wat in de huidige 
ICT-omgeving 
noodzakelijk is omdat 
een ‘alles ineens’-
introductie van de 
‘multi-featured’-
innovaties teveel een 
overdonderend ‘too 
much too soon’-risico 
inhoudt. Bij de 
introductie van ICT-
innovaties wordt 
daarom beter met 
een basisaanbod 
(A1) van start gegaan, dat na verloop van tijd in verschillende fases (A2, A3, A4, A5) kan 
worden uitgebreid. De gradualiteit aan de linkerkant van het model, illustreert dat het BPM 
ook hier rekening mee houdt.  
 
In tegenstelling tot de graduele dimensie aan de rechterkant van het model, heeft de 
graduele uitbouw van het aanbod aan de linkerkant veel minder een temporeel karakter. De 
meer innovatieve segmenten zoals de innovators (S1) en early adopters (S2) zullen eerder 
‘rijp’ zijn voor A2, A3, etc, en moeten (via een gerichte targeting) dan ook de kans hebben 
om sneller (in sommige gevallen zelfs parallel met A1) dan de anderen tot adoptie van deze 
uitbreidingen over te gaan. Voor de minder innovatieve segmenten zal de promotie van de 
verschillende uitbreidingen dus duidelijker een temporeel karakter vertonen dan voor de 
meer innovatieve segmenten. Bij de minder innovatieve segmenten komt het er vooral op 
aan hen voldoende tijd te laten om de basisversie van de innovatie (A1) te leren kennen, 
aanvaarden en er mee vertrouwd te raken. Pas wanneer dat een feit is, kunnen ook zij 
misschien ‘rijp’ worden voor een uitbreiding naar applicaties (A2, A3, ...) waar zij aanvankelijk 
niet de minste interesse voor hadden. Zo is het bijvoorbeeld aannemelijk dat applicaties als 
‘tv-bankieren’ of ‘surfen via televisie’ niet de applicaties zijn die de modale 50+’er van 
vandaag tot adoptie van digitale televisie zullen bewegen. Het is goed mogelijk dat digitale 
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televisie bij deze 50+’er enkel zijn intrede kan vinden omwille van een basisapplicatie (A1) als 
de EPG. Pas wanneer die 50+’er zijn set-top-box omwille van die reden in huis haalde en er 
mee vertrouwd raakte, kan hij in een latere fase ook geïnteresseerd raken in bijkomende 
applicaties (A2, A3, ...) als tv-bankieren of surfen via de tv. Omdat het basisaanbod (A1) de 
bedoeling moet hebben een zo groot mogelijk deel van de markt aan te spreken –dus ook 
de minder innovatieve segmenten- kan A1 niet het meest gesofisticeerde aanbod zijn, net 
zoals het ook geen al te duur prijskaartje met zich zal mogen meedragen. Het eerste 
basisaanbod A1 moet een aanbod zijn dat niet overdondert of afschrikt, en mag ook niet als 
‘te duur gepercipieerd’ worden. A1 moet zeker ook de minder innovatieve segmenten 
aanspreken, opdat ook binnen die segmenten een ‘installed base’ zou kunnen worden 
verworven. Iedere volgende uitbreiding van dat basisaanbod A1 houdt dan een uitbreiding 
in met applicaties die telkens een iets kleiner deel van de markt aanspreken, en ook een 
toename van de kost (abonnementsprijs/prijs per gebruik/bijkomende aankoop van 
hardware) met zich meebrengen. 
 
Eerder haalden we aan dat strategieën als een ‘collaborative customization’ ons niet haalbaar 
lijken in de huidige ICT-omgeving, daar het ons weinig realistisch lijkt voor elke consument of 
subgroep van consumenten een aangepast product te ontwikkelen. Toch benadrukken we 
dat deze graduele uitbouw van het aanbod zich op een tweetal manieren kan manifesteren. 
Enerzijds (1) een fysisch basisaanbod A1 met daarnaast een aantal andere ‘fysische’ 
producten. Dat kunnen zowel fysische uitbreidingen in termen van (1.a.) add-ons of zo zijn 
zoals we dat bij de Sony PSP zagen, maar ook (1.b) andere versies van het productconcept 
zoals we dat bijvoorbeeld in de Philipsonderzoeken voor flat TV of eHUB zullen illustreren151. 
Anderzijds (2), en wellicht ook het meest plausibel in de huidige ICT-omgeving, kan de 
graduele uitbouw van het aanbod zich ook in de communicatie uiten. We hebben dan met 
één enkel fysisch basisproduct te maken (mobiele telefoon, PDA, set-top-box, ...) dat een 
brede waaier van applicaties mogelijk maakt, die slechts gradueel ‘op de markt worden 
losgelaten’. A1 is dan de basisset van applicaties waar de initiële nadruk op komt te leggen, 
en die voor een zo groot mogelijke penetratie en ‘installed base’ moet zorgen. De 
respectievelijke upgrades A2, A3, A4, ... kenmerken zich dan door een afnemend potentieel 
en een toenemende gesofisticeerdheid. Net zoals we er bij de gesegmenteerde benadering 
op wezen dat het niet strikt noodzakelijk is het BPM op basis van een vijfdeling (S1-S5) op te 
bouwen, wensen we ook voor de graduele uitbouw van het aanbod te beklemtonen dat het 
evengoed om vier (A1-A4) of zes (A1-A6) gradaties of fases kan gaan in de graduele uitbouw 
van het aanbod. 

 
 

6.4.4.  BPM & het principe van het kopieergedrag  

et heringevulde BPM ondersteunt dus ook de graduele uitbouw van een basisaanbod 
A1 met graduele uitbreidingen A2, A3, A4, ...: hetzij puur ‘fysische’ uitbreidingen, hetzij 

uitbreidingen van de accenten in de communicatie. Maar welke applicaties moeten dan 
precies in het basisaanbod A1 zitten, en welke in de uitbreidingen A2, A3, etc ... ? Voor het 
antwoord op die vraag verwijzen we naar de diffusionistische wetmatigheden van de 
kritische massa en het kopieerprincipe. Twee wetmatigheden die eveneens gerespecteerd 
worden door het BPM. 
 
Adoptie en diffusie van innovaties is en blijft voor een stuk een ‘sociaal gegeven’ waarbij 
mensen in een bepaalde sociale omgeving met elkaar praten en naar elkaar kijken, en zich 
                                                      
151 Voor de Sony PSP was A1 dan de basis draagbare spelconsole (€249) en waren A2, A3, A4 en A5 
respectievelijk de uitbreidingen met photoviewer (€255), DVDplayer (€275), Playstation (€425) en console en iPod 
Shuffle (€475). In het geval van de Philips-studie voor flat TV zit men bijvoorbeeld met een ‘flat TV-gamma’ van 8 
concepten en vraagt men zich af met welke van die concepten men naar welke markt moet gaan, welk concept 
daarbij dan voorop moet staan in de introductie (moet A1 dan LCD zijn of eerder Plasma of nog een ander 
concept). Met welke concepten en in welke volgorde mag dat basisaanbod dan worden uitgebreid (OLED, Rear 
Projection, ...)? 
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daardoor ook laten beïnvloeden. Van de meest innovatieven, de innovators, is geweten dat 
het een soort ‘einzelgängers’ zijn. Zij laten zich het minst beïnvloeden. Louter geïnformeerd 
worden over het bestaan van de innovatie is voor hen vaak al voldoende om tot adoptie 
over te gaan. Vanaf de early adopters (S2) is wel een zekere kritische massa van voorgaande 
adopters nodig. Zij zullen pas tot adoptie overgaan wanneer hen daarin een kleine groep 
van zeer innovatieven uit hun omgeving is voorgegaan. Voor de early majority (S3) zal die 
groep van ‘referenten’ al een stuk groter moeten zijn, net zoals de late majority pas tot 
adoptie zal overgaan wanneer een kritische massa van meer dan de helft van de markt tot 
adoptie is overgaan (S1+S2+S3). Met het BPM als graduele strategie die het temporele 
karakter van de adoptersegmenten respecteert, houdt dit BPM ook perfect rekening met dit 
‘kritische massa’-concept. Het geeft geen zin de majority (S3/4) van de innovatie te proberen 
overtuigen als er nog niet voldoende innovatievere mensen (S1/2) in hun omgeving tot 
adoptie is overgegaan. In het BPM wordt de majority pas op het juiste moment benaderd, 
wanneer reeds een voldoende grote kritische massa van adopters bestaat.  
 
De aanwezigheid van 
een voldoende grote 
kritische massa is dus één 
voorwaarde om elk 
volgend minder 
innovatief adopter-
segment tot adoptie te 
kunnen bewegen, maar 
dat is lang niet 
voldoende. Deze kritische 
massa moet de innovatie 
ook geadopteerd hebben 
en gebruiken omwille 
van een reden of 
toepassing die ook de 
volgende segmenten 
aanspreekt. Daarmee zijn 
we bij de wetmatigheid 
van het kopieerprincipe 
aanbeland. Wanneer de 
innovators de innovatie gebruiken omwille van een reden of toepassing die ook de early 
adopters aanspreekt, zullen de early adopters de innovators kopiëren; net zoals ook de early 
majority de adoptie en het gebruik van de early adopters pas zal kopiëren als dat ook voor 
hen nog aantrekklijk is, etc ... Voldoende kritische massa is dus één ding; maar om het 
principe van het kopieergedrag te ondersteunen moet het aanbod ook voldoende 
kopieerpotentieel hebben. Bij de uitbouw van het graduele aanbod komt het er dan ook op 
aan er over te waken dat het geformuleerde aanbod ook voldoende ‘copy-worthy’ is voor de 
segmenten die men wenst te penetreren. 
 
Zeker bij het basisaanbod A1 is het van kapitaal belang dat het een maximaal 
kopieerpotentieel heeft. In zijn eerste basisaanbod A1 moet de innovatie aantrekkelijk 
genoeg blijven om ook bij de minder innovatieve segmenten voldoende penetratie, en een 
voldoende grote ‘installed base’ te kunnen bekomen. A1 moet een aanbod zijn met een 
zodanig kopieerpotentieel zodat het -eens gekopieerd door S1 en S2- ook nog de moeite 
waard is om ‘gekopieerd’/geadopteerd te worden door de segmenten S3, S4 en misschien 
ook zelfs S5. A1 heeft voldoende kopieerpotentieel wanneer de applicaties in dat aanbod de 
minder innovatieve segmenten nog in zekere mate interesseren, en bovendien ook nog eens 
wordt aangeboden aan een prijs die voor hen nog aanvaardbaar is. Voor aanbod A1 moet 
dus gestreefd worden naar de langste ‘kopieergang (1)’ in bovenstaande figuur (gaande van 
S1 tot en met S5). Aanbod A2 is dan de eerste upgrade van dat basisproduct -een bijkomend 
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product of de klemtoon op een aantal bijkomende applicaties- waarvoor het 
kopieerpotentieel nog steeds groot is, maar toch tot een iets kleiner deel van de markt 
beperkt is. De applicaties in A2 zijn dan applicaties die slechts tot en met S4 een 
kopieerpotentieel hebben. Voor de uitbreidingen A3 en A4 is dat kopieerpotentieel dan nog 
een stuk beperkter: voor A3 moet een kopieergang tot en met S3 voor ogen worden 
gehouden, voor A4 tot en met de early adopters van S2. De applicaties in A5 zijn dan 
applicaties die geen kopieerpotentieel hebben: het adoptiepotentieel is hier beperkt tot de 
innovators.  
 
Daar waar we de rechterkant van het BPM duidelijk aan een tijdslijn koppelen (cf. supra), is 
dat niet zo voor de linkerkant van het BPM. Het is wel zo dat het aanbod A1 het eerste 
aanbod is op T0, maar dat betekent niet dat er telkens een zekere tijdspanne moet liggen 
tussen elke volgende uitbreiding naar A2, A3, ... . Voor de innovators en ook een deel van de 
early adopters is het zelfs noodzakelijk dat zij op korte termijn, of soms zelfs onmiddellijk de 
kans hebben ook A2 tot en met A5 te adopteren. A4 en A5 hebben zelfs enkel binnen deze 
segmenten een adoptiepotentieel. Wachten om deze vaak gesofisticeerde, en vaak ook 
winstgevende applicaties aan deze segmenten aan te bieden, zou niet erg logisch zijn.  
  
Rekening houdend met het kopieerpotentieel, moet men in de tijd de volgende stappen 
doorlopen. In eerste instantie wordt A1, het aanbod met het grootste kopieerpotentieel, naar 
de ganse markt gepromoot (massamediaal). Innovators en early adopters (S1 en S2) zullen 
sowieso de eersten zijn om A1 te adopteren. Indien men er in slaagt van A1 een aanbod te 
maken waarvan zowel applicaties als de prijs een aanvaardbaar kopieerpotentieel hebben, 
zal dat ook gekopieerd worden door de majority (S3/4) en misschien ook de laggards (S5) (cf. 
‘kopieergang’ 1). Zolang de kopieergang voor A1 niet tot bij de majority (S3/4) is geraakt 
moet het massamediale promotieaccent op A1 blijven liggen. Eerder overschakelen naar de 
massamediale promotie van een gesofisticeerder en duurder aanbod (A2, A3, ...) zou alleen 
maar een ‘too much too soon’- gevaar inhouden voor de minder innovatieve segmenten, en 
zou hen van een uiteindelijke adoptie kunnen doen afzien. Dat neemt echter niet weg dat de 
uitbreidingen A2-A5 daarom niet eerder aan de innovatievere segmenten kunnen worden 
aangeboden die daar wel klaar voor zijn. Kort na introductie en massamediale promotie van 
A1, kunnen parallel via een gerichte targeting van S1 en S2 ook de bijkomende applicaties 
(A2-A5) worden aangeboden. Op die manier blijven zij als de innovatieveren van de markt 
behandeld, en wordt meteen ook de nodige kritische massa in de markt geïnstalleerd voor 
elk van deze upgrades. Pas wanneer A1 een penetratie tot bij de majority kent, kan in het 
massamarktaanbod of in de massamediale promotie het accent naar de upgrade A2 
verschuiven. Naast het basisaanbod A1 komen nu ook de applicaties van A2 in ‘the picture’ 
te staan voor de ganse markt. Een voorafgaande targeting van S1 en S2 voor deze 
uitbreiding A2 maakt dat er ondertussen een kritische massa voor dit aanbod bestaat zodat 
ook ‘kopieergang 2’ zich op gang kan trekken. Maximaal mag men van deze kopieergang 
nog een penetratie tot bij de late majority (S4) verwachten. Eenmaal A2 een penetratie bij S3 
aanboort kan het accent in de promotie ook naar A3 verschuiven, etc... 
 
De gradualiteit in de linkerkant van het BPM is dus veel minder tijdsgebonden dan in de 
rechterkant van het BPM. Voor segmenten als S1/S2 kan de targeting ter promotie van A1-A5 
zelfs quasi parallel verlopen. Wel meer tijdsgebonden zijn de momenten waarin de 
opeenvolgende uitbreidingen van het aanbod massamediaal gepromoot kunnen worden. 
Pas wanneer kopieergang 1 een voldoende grote penetratie kent, kan de massamediale 
promotie voor kopieergang 2 zijn aanvang kennen (na initiële targeting van A2 naar S1/2 
om de nodige kritische massa voor A2 te hebben), etc ... Met deze targeting- en 
massamediale communicatie begeven we ons echter reeds op het terrein van de volgende 
pijler ... 
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6.4.5.  BPM & de positioneringsvoorwaarden  

p het vlak van positionering en communicatie stelt zich voor de introductie van ICT-
innovaties dus de uitdaging prior-to-launch een communicatiestrategie op te zetten die 

dynamisch mee evolueert 
met de verschillende fasen 
en segmenten in het 
diffusieproces, en de 
innovatie in elk van die 
fasen ook telkens de juiste 
differentiërende 
positionering meegeeft. 
We omschreven die 
uitdaging ook als een 
evolutie van ‘adaptive 
customization’ naar meer 
‘cosmetic customization’: 
een strategie waarbij de 
innovatie op verschillende 
manieren aan 
verschillende doelgroepen 
wordt gepresenteerd, en 
waarbij gestreefd moet 
worden naar per segment 
geselecteerde informatie 
die pas gecommuniceerd wordt op het moment dat die ook relevant of functioneel is voor 
die segmenten. Ook hiervoor lijkt het BPM ons een geschikte leidraad. 
 
Fundamenteel in een goede communicatiestrategie voor ICT-innovaties staat voor ons het 
onderscheid tussen een informerende en een overtuigende communicatie, en daarmee 
samenhangend ook het onderscheid tussen massamediale boodschappen en een meer 
gerichte targetingcommunicatie. In de hierbijgevoegde grafiek respectievelijk weergegeven 
door de blauwe pijlen aan de linkerkant van het model, en de rode pijlen aan de rechterkant 
van het model. In de informerende communicatie, die meestal massamediaal wordt 
gecommuniceerd, onderscheiden we een tweetal componenten. (1) Prior-to-launch kan deze 
informerende communicatie reeds worden aangevat met pre-announcement informatie: een 
korte en duidelijke boodschap die de komst van de innovatie aankondigt en in een aantal 
krachtlijnen duidelijk maakt waar de innovatie voor staat (cf. pre-announcement T0). (2) Deze 
krachtlijnen moeten ook de rode draad, ‘claim’ of ‘positioning statement’ vormen in de 
verdere massamediale communicatie eens de innovatie op de markt is gebracht (cf. 
MassaMediale (MM) pijlen per ‘kopieergang’). ICT-innovaties zijn vandaag de dag zo complex 
en multi-featured geworden, dat het voor heel wat mensen nodig zal blijven de krachtlijnen 
van de innovatie duidelijk te blijven maken: ‘Innovatie X is dit, dat en dat, en kan voor u dit, 
dat en dat betekenen’. Daarbij wordt niet in detail ingegaan op de gesofisticeerdheid of de 
brede waaier van applicaties en features. In het geval van 3G of DTV hebben we het dan niet 
over een communicatie die de nadruk op 30 toepassingen of op de meest gesofisticeerde 
toepassingen legt, maar over een communicatie die dit alles in een aantal samenvattende 
krachtlijnen duidelijk maakt. Aan deze centrale boodschap of ‘kapstok’ kunnen dan, 
afhankelijk van de fase in het diffusieproces, bijsturingen gebeuren of bijkomende accenten 
worden toegevoegd. Bij de introductie van de innovatie in zijn basisvorm A1 zal het accent in 
die basiscommunicatie vooral op de applicaties van dat basisaanbod liggen (MM op T1). Pas 
wanneer de eerste ‘kopieergang’ voor A1 een penetratie tot een stuk in de majority kent, kan 
het accent in die massamediale communicatie worden bijgestuurd naar een communicatie 
waarin de nadruk ook op A2 komt te liggen (MM op T2). Indien ook het adoptie- en 
kopieerpotentieel voor A3 nog voldoende groot is, kan ook deze upgrade van het aanbod 

O 

 

S1/A1 

 

S2/A1 

 

S3/A1 

 

S4/A1 

 

S5/A1 

 

S1/A2 

 

S2/A2 

 

S3/A2 

 

S4/A2 

 

S1/A3 

 

S1/A4 

 

S1/A5 

 

S2/A3 

 

S3/A3 
 

S2/A4 

Algemene Massamediale boodschap 

Informerende Communicatie 
Pre-announcement T0 

MM op T1 

MM op T2 

MM op T3 

Targt  INN 

Targt  EA 

Targt  EM 

Targt  LM 

Tgt  LAGG 



Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 

 
Deel 6:Introductiestrategie voor ICT-innovaties 

231 

nog via de massamediale communicatie gepromoot worden. Indien S3 niet zo’n groot 
segment blijkt te zijn, kan er ook voor geopteerd worden A3 via een meer selectieve 
targeting te promoten (naar S1-S3). Voor de upgrades A4 en A5 zal het potentieel sowieso 
meestal te klein zijn om die via massamediale weg te promoten. Deze worden beter meteen 
via een gerichte targeting aangeboden.  
 
Deze gerichte targetingcommunicatie zien we aan de rechterkant van het BPM in de rode 
pijlen. Prior-to-launch segmentation forecasting moet het nodige inzicht verschaffen in de 
verschillende adoptersegmenten en hun profielen (sociodemo, mediagebruik, lifestyle, ...). In 
eerste instantie moet deze targeting elk van de verschillende ‘kopieergangen’ initialiseren. 
Vooraleer een bepaald aanbod (A1, A2, A3) massamediaal gecommuniceerd wordt, moet er 
via een gerichte targeting van de meest innovatieve segmenten S1 en S2 voor gezorgd 
worden dat er reeds een kritische massa voor dat aanbod in de markt geïnstalleerd is.  Via 
deze targeting naar de meest innovatieve segmenten kan promotie gemaakt worden voor 
de upgrades A2-A5 nog voor die naar de rest van de markt gecommuniceerd kunnen 
worden. In de massamediale communicatie moet dan het tempo van de markt gevolgd 
worden, waardoor heel wat van de applicaties van A2 tot en met A5 pas een stuk later ook 
massamediale aandacht krijgen. Ook applicaties waarvoor het adoptie- en kopieerpotentieel 
tot bepaalde (sub)segmenten beperkt blijft (bv. een applicatie als e-banking voor ‘jonge 
tweeverdienersgezinnen binnen de early majority’), kunnen dan via een gerichte targeting 
gepromoot worden. Binnen deze gerichte targetingcommunicatie is ook de belangrijke taak 
weggelegd om de juiste drijfveren als argumenten uit te spelen, en de juiste onzekerheden 
en drempels voor elk segment te bestrijden. Ook hiervoor moet de input via accuraat prior-to-
launch onderzoek worden aangereikt.  
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6.5.  PSAP als basis voor de implementatie van het BPM 

et de herinterpretatie van het Bowling Pin Model-concept menen we een blauwdruk 
gevonden te hebben voor een strategie die de voornoemde vier pijlers integreert, en 

daarmee ook toelaat het marketingcommunicatieve luik van introductiestrategieën voor ICT-
innovaties op een efficiëntere manier aan te pakken. In theorie mag dat dan wel ‘steek 
houden’; maar om naar de praktijk toe ook enige waarde te kunnen hebben, moet het ook 
duidelijk zijn hoe dit BPM geïmplementeerd en ingevuld kan worden. Op basis van de 
gevoerde case-studies trachten we in onderstaande paragrafen aan te tonen hoe dat kan 
gebeuren.  
 
Een goede invulling van deze BPM-strategie is pas mogelijk op basis van voldoende inzicht in 
zaken als adoptie- en kopieerpotentieel, determinanten, willingness-to-pay, etc. Voor elk van 
de vier pijlers zijn specifieke inzichten vereist, die stuk voor stuk terug te brengen zijn tot een 
prior-to-launch inzicht in de (potentiële) adoptersegmenten voor de innovatie. Op basis van 
de verschillende casestudies geven we in onderstaande paragrafen aan hoe we op basis van 
de PSAP-methode tot deze inzichten, en bijgevolg ook een accurate invulling van de BPM-
strategie kunnen komen. We onderscheiden daarbij een zevental stappen voor de analyse 
van PSAP-gebaseerd onderzoek: 1. ‘PSAP-segmentatie’, 2. ‘Klassieke segmentprofilering’, 3. 
‘Productanalyse op gedesaggregeerd niveau’, 4. ‘Productanalyse op geaggregeerd niveau’, 5. 
‘Impactanalyse’, 6. ‘Determinantenanalyse’ en 7. ’Andere’. Na de toelichting van dit 
‘stapsgewijze analyseplan’ illustreren we –bij wijze van samenvatting- hoe al deze informatie 
in het uiteindelijke BPM geïntegreerd kan worden152.  

6.5.1.  Stap 1: (PSAP)-adoptersegmentatie 

en goede invulling van de BPM-strategie vereist dus een inzicht in diverse zaken die stuk 
voor stuk terug te brengen zijn tot een prior-to-launch inzicht in potentiële 

adoptersegmenten. Om evidente redenen voor de eerste pijler (gesegmenteerde 
marktbenadering), maar ook voor de andere pijlers is op voorhand een inzicht nodig in 
innovators tot en met laggards, en hun respectievelijke needs, wants, determinanten, 
willingness-to-pay, etc ... Het voorgaande leerde ons dat de PSAP-methode dit inzicht kan 
verschaffen, waardoor we PSAP-adoptersegmentatie als een eerste analysestap voorstellen.  
 
Deze segmentatiestap is niet alleen nodig in functie van profilering om een gesegmenteerde 
marktbenadering mogelijk te maken; maar ook minstens even belangrijk om de grootte van 
elk van de segmenten, en daarmee ook het adoptiepotentieel te kunnen inschatten. Een 
inzicht dat moet helpen de juiste gesegmenteerde marktbenadering te bepalen. Is een ‘full 
market coverage’-strategie met andere woorden op zijn plaats, of blijkt daar onvoldoende 
marktpotentieel voor te zijn? En moet men in het geval van het laatste voor een ‘single-
segment concentration’ kiezen of voor een ‘beperkte’ invulling van het BPM waarbij het niet 
de ambitie is de ‘kopieergang’ tot bij de minder innovatieve segmenten te laten doorgaan 
(‘partial market coverage’)? Behalve voor de keuze van de gepaste strategie, is een 
inschatting van de grootte en het potentieel van deze segmenten verder ook belangrijk voor 
zaken als het bepalen van de ‘right amount of sampling’ (Jain, Mahajan, Muller, 1995: 124)153 
of de afbakening van het aantal te targeten segmenten. In deel 3 wezen we bijvoorbeeld op 

                                                      
152 Zowel omwille van ‘confidentialiteitsredenen’ als ‘plaatsgebrek’ doen we dit niet op een exhaustieve manier, 
maar maken we slechts fragmentair gebruik van de verschillende case-studies. Een volledige 
onderszoeksrapportering is ook niet nodig aangezien onderstaande paragrafen vooral een ‘managerial relevance’ 
hebben, en het enkel onze bedoeling is aan te tonen hoe PSAP-gebaseerd onderzoek als input voor BPM-invulling 
kan dienen. 
153 Jain, Mahajan en Muller (1995: 124, 126) maken daarbij een onderscheid tussen ‘neutral sampling’ en ‘target 
sampling’. Bij de eerste vorm wordt niet specifiek op innovators of early adopters gemikt, en bedraagt het 
optimale aantal ‘samples’ tussen de 5% en 7% van de potentiële adopters. Bij ‘selective targeting’ of ‘target 
sampling’ loopt dat percentage op tot 9%. 

M 
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auteurs die de innovators vaak een te klein segment vinden om adequaat te kunnen targeten 
(cf. supra). Een inzicht in de grootte van de verschillende adoptersegmenten kan dan helpen 
om te bepalen in welke mate een aparte targeting van innovators en early adopters de 
moeite waard is, en in welke gevallen een meer gezamenlijke targeting van ‘earlier adopters’ 
op zijn plaats is. In het geval van 3G lijkt het adoptersegment bijvoorbeeld te klein om 
adequaat te kunnen targeten (cf. infra). De eerste stap van PSAP-adoptersegmentatie dient 
dus niet alleen de pijler van gesegmenteerde marktbenadering, maar ook meer algemeen 
het ruimere geheel van tactische en strategische beslissingen. 
 
Bij de toelichting in het vorige deel gaven we reeds aan in welke ‘segmentation forecast’ het 
gebruik van de PSAP-methode resulteerde voor elk van de negen cases. Onderstaande tabel 
vat de omvang van elk van de voorspelde segmenten nogmaals samen: 
 
 Innovators Early  

Adopters 
Early Majority Late Majority Laggards 

DTV 2000/1 7.1 28.2 29.8 27.4 7.2 
DTV 2003/4 2.3 24.5 38.8 16.9 14.2 
iDTV 2004 2.3 14.7 35.6 20.9 26.3 
3G 2001/2 2.9 19.3 22.6 36.4 16.3 
3G 2002/3 1.9 10.5 20.3 42.8 17.3 
3G 2003/4 0.6 13.9 16.2 45.2 21.1 
Breedband 2003 
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27.6 
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23 
9.6 

 
18.8 
27.8 
24.6 
10.5 
16 

 
Voor de profilering van deze segmenten verwijzen we naar de volgende stap in het 
analyseplan, maar deze tabel maakt alvast duidelijk dat er grote verschillen bestaan in de 
grootte van de voorspelde segmenten. Een globale vergelijking van het DTV- en het 3G-
potentieel leert dat de minder innovatieve segmenten voor 3G in Vlaanderen bijvoorbeeld 
een stuk groter zijn dan de minder innovatieve segmenten voor DTV. Voor DTV lijkt een ‘full 
market coverage’-strategie dan ook evidenter dan voor 3G. Het ‘too much too soon’-gevaar 
lijkt dan ook een stuk reëeler voor 3G. In de eHUB-case is een full market coverage voor 
zowel US als EU mogelijk, maar is het potentieel in de US toch een stuk groter dan in de EU. 
En ook in de ‘flat TV’-studie merken we grote verschillen op in de grootte van de segmenten. 
Het Amerikaanse en Chinese enthousiasme staan er in schril contrast met het Europese 
(vooral Duitse en Franse) potentieel. Voor de Europese markten kan zelfs worden afgevraagd 
in welke mate een ‘full market coverage’-BPM wel nog op zijn plaats is. De grotere 
percentages van minder innovatieve segmenten betekenen immers een langer diffusieproces 
en ook een groter deel van de markt dat nooit tot adoptie over zal gaan (ongeacht de manier 
waarop de innovatie in de markt wordt gezet). In dergelijke markten kan er voor geopteerd 
worden om een ‘limited BPM’ uit te werken dat slechts een ‘partial market coverage’ tot doel 
heeft. In gevallen van ‘te grote’ late majority- en laggardsegmenten, kan men er bijvoorbeeld 
voor opteren enkel een ‘kopieergang’ en penetratie tot bij de early majority te ambiëren. Een 
keuze die meteen ook zou toelaten de innovatie aan een iets duurdere prijs en met een iets 
gesofisticeerder positionering in de markt te zetten.  
 



Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 

 
Deel 6:Introductiestrategie voor ICT-innovaties 

234 

In de adoptiecurve onderscheiden we ruwweg twee grote delen: een eerste innovatievere 
deel (P1) van innovators, early adopters en early majority; en een tweede minder innovatieve 
deel (P2) van late majority en laggards. Een ‘full market BPM-coverage’ blijft volgens ons de 
ideale gesegmenteerde marktbenadering voor links scheve en normale verdelingen van 
segmentation forecasts. Wanneer de segmenten in het tweede deel van de curve echter te 
groot, en de curve te nadrukkelijk rechts scheef dreigt te worden, heeft een ‘full market 
coverage’ volgens ons niet zoveel zin meer. Door het tweede deel van de curve in dergelijke 
gevallen als penetratiedoel voor ogen te blijven houden, loopt men het risico op te veel 
‘waste’ of verloren (marketing)inspanningen. Maar wanneer is het tweede deel van de curve 
dan precies ‘te groot’? Wanneer verlaat men de ‘full market coverage’-idee beter voor een 
‘partial market coverage’ waarbij de focus tot het eerste deel van de adoptiecurve beperkt 
blijft? En wanneer is zelfs een ‘partial market coverage’ niet meer op zijn plaats, zodat enkel 
een niche- of ‘single segment concentration’-strategie het meest gepast is? Om dit te kunnen 
bepalen is een voorafgaande adoptersegmentatie uiteraard een noodzaak, maar de cutoffs 
die men daarvoor hanteert blijven voor een groot deel arbitrair. Onder de noemer van de 
‘substantiality’-voorwaarde zagen we eerder dat een gesegmenteerde marktbenadering op 
zijn plaats is zolang elk van de segmenten een voldoende substantiële grootte heeft (Chan-
Olmsted, Gershon, 2001). Zelf gaan we er van uit dat een ‘full market BPM-coverage’ op zijn 
plaats is bij normale en links scheef verdeelde ‘segmentation forecast’-curves. Van zodra het 
tweede deel van die curve (late majority en laggards) meer dan 50% van de markt omvat, lijkt 
naar onze mening het best voor een ‘partial 
market BPM-coverage’ geopteerd te 
worden. Wanneer het potentieel bij het 
eerste deel van de curve minder dan 30% 
bedraagt heeft zelfs een ‘partial market 
BPM-coverage’ geen zin meer, en kan de 
gesegmenteerde marktbenadering enkel in 
termen van niche- of ‘single segment’-
concentratie worden ingevuld.  
  
Concreet voor de gevoerde ‘segmentation forecast’-studies, maakt dat dat we de opstelling 
van een ‘full market BPM coverage’-plan gewenst achtten voor DTV in Vlaanderen en eHUB 
zowel in de US als in de EU. Voor Flat TV achtten we die enkel nog op zijn plaats in de USA 
en China, en in mindere mate ook nog in de UK. In Duitsland en Frankrijk wordt er voor het 
‘flat TV’-concept wellicht beter voor een ‘partial market BPM-coverage’ geopteerd. Net zoals 
dat in Vlaanderen het best ook gebeurt voor 3G. In elk van de drie gevoerde segmentation 
forecasts bleken de late majority en laggards samen meer dan 50% van de markt uit te 
maken. In de meest recente studie zelfs 66.3%. Strikt gezien raden we op basis van onze 
forecasts en keuze in cutoffs in geen enkele van de negen case-studies een ‘single segment 
concentration’ aan, maar voor anderen zouden de forecasts voor 3G ongetwijfeld voldoende 
zijn om dat wel te doen.  
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6.5.2.  Stap 2: ‘Klassieke’ segmentprofilering 

ooraleer per gedetecteerd segment concreet op de innovatie en de determinanten voor 
diens adoptie in te gaan, werkt men beter eerst een meer algemene profilering van de 

segmenten uit. De invulling van deze profilering zal uiteraard sterk afhankelijk blijven van 
situatiespecifieke factoren, maar een aantal blokken zijn toch onontbeerlijk. We denken dan 
aan de traditionele blokken van profileringsvariabelen in termen van sociodemografica, 
lifestyle, bezit en gebruik van media en technologieën.  
 
Eerder leerden we dat een goede segmentatie zich door zijn ‘accessibility’ kenmerkt. Een 
accurate en gedetailleerde profilering van adoptersegmenten is dan ook noodzakelijk om die 
segmenten toegankelijk te maken en een adequate targeting van die segmenten te kunnen 
uitwerken. In tweede instantie kan deze profilering ook nuttig zijn voor een ‘user centric’ 
invulling van de algemene positionering. Een algemeen beeld van het publiek waarbinnen 
het voornaamste potentieel zich situeert kan 
bijvoorbeeld dienen voor het uitwerken van de ‘setting’ 
waarbinnen adoptie en gebruik van de technologie 
het best gepositioneerd wordt. In termen van 
sociodemografica positioneert Telenet zijn DTV-aanbod 
bijvoorbeeld duidelijk binnen de ruime ‘familie-sfeer’. 
Iedereen kent ondertussen wellicht het spotje van de 
‘familie Parmentier’ (o.a. van op de Mozaïek): zowel 
voor papa, mama, de kinderen als oma kan DTV een duidelijke meerwaarde betekenen ten 
opzichte van hun bestaande ‘tv-consumptie’. Maar is dit wel de juiste keuze om de relatieve 
voordelen binnen een dergelijke familie-setting uit te spelen? Had men zich niet beter op een 
profiel van jongere PC- en internet-vertrouwde segmenten of een trendy levensstijl gericht? 
Prior-to-launch segmentprofilering kan hier alvast een antwoord op helpen zoeken154.  
 
Naast het (a) aanreiken van de nodige informatie om de gedetecteerde segmenten 
‘accessible’ en ‘targetable’ te maken, valt het belang van deze eerste segmentprofilering dus 
ook niet te verwaarlozen in functie (b) de keuze van de juiste ‘setting’ voor de positionering. 
Voor het eerste komt het er op neer de heterogeniteit van adoptersegmentprofielen bloot te 
leggen. Voor het tweede komt het op neer de ‘grootst gemene deler’ in die profielen te 
zoeken. 
 
Traditioneel gebeurt segmentprofilering vooral in termen van sociodemografica. In de cases 
‘DTV 2003/4’ en ‘3G 2003/4’ leverde dat bijvoorbeeld het volgende op (rood ingekleurde 
cellen geven significante ondervertegenwoordigingen aan binnen bepaalde cellen, groen de 
oververtegenwoordigingen):  

                                                      
154 We hebben het dan nog niet over de uit te spelen relatieve voordelen of overtuigende argumenten, maar 
enkel over de setting waarbinnen die positionering gebeurt. Afhankelijk van de ‘setting’ waarbinnen eenzelfde 
applicatie gepositioneerd wordt, kan immers een sterk verschillende impact op adoptie-intentie verwacht worden.  

V 
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DTV 2003/4 

 Innovators Early Adopters Early Majority Late Majority Laggards 
Geslacht 
(M) 48.2/(V) 51.8 

Chi² p:0.000 

 
74/26 

 
60/40 

 
45/55 

 
45/55 

 
37/63 

Leeftijd 
Anova p: 0.000 

Gem. 40 jaar 
 

<20 20 
21-30 20 
31-45 20 
46-55 15 
>55 25  

 
 

32.8 jaar 
 

<20 40 
21-30 14 
31-45 14 
46-55 14 
>55 18  

 
 

35.1 jaar 
 

<20 30 
21-30 20 
31-45 19 
46-55 12 
>55 19  

 
 

38.2 jaar 
 

<20 23 
21-30 20 
31-45 20 
46-55 18 
>55 19  

 
 

43.5 jaar 
 

<20 12 
21-30 19 
31-45 23 
46-55 16 
>55 30  

 
 

50.7 jaar 
 

<20 6 
21-30 17 
31-45 15 
46-55 14 
>55 18  

Stad/Platteland 
48.2/51.8 
Chi² 0.762 

 
41/59 

 
51/49 

 
48.5/51.5 

 
46.8/53.2 

 
45.9/54.1 

Burgl. Stand155 
Chi² p:0.000 

 
OGH 38.7 

GS 5.8 
GH 49.1 
W 3.9 
A 2.4  

 
 
 

OGH 50 
GS 7.1 
GH 32.1 
W 0 
A 10.7  

 
 
 

OGH 48.8 
GS 4.7 
GH 41.4 
W 2.4 
A 2.7  

 
 
 

OGH 40.3 
GS 5.5 
GH 50.3 
W 1.9 
A 1.9  

 
 
 

OGH 30.4 
GS 6.4 
GH 56.4 
W 5.9 
A 1.0  

 
 
 

OGH 25 
GS 7.6 
GH 53.5 
W 10.5 
A 3.5  

Gezinssituatie156 
Chi² p: 0.000 

 

THO 29 
+P 24.3 

+PK 33.3 
+VR 1.6 

A 11.8  

 
 
 

THO 50 
+P 21.4 

+PK 21.4 
+VR 0 

A 7.1  

 
 
 

THO 32.9 
+P 23 

+PK 33.4 
+VR 0.3 

A 10.5  

 
 
 

THO 32.8 
+P 20.9 

+PK 37.3 
+VR 1.1 

A 7.9  

 
 
 

THO 16.9 
+P 25.9 

+PK 38.8 
+VR 2.5 

A 15.9  

 
 
 

THO 11.8 
+P 34.9 

+PK 27.8 
+VR 4.7 

A 20.7  
# gezinsleden 
Anova p: 0.000 

 
3.86 

 

 
3.71 

 
3.53 

 
3.28 

 
2.78 

Druk HH157 
Chi² p: 0.003 
VT 18.4 

Neut 64.3 
Druk 17.3  

 
 

VT 7.4 
Neut 70.4 
Druk 22.2  

 
 

VT 16.4 
Neut 63.3 
Druk 20.3  

 
 

VT 16.5 
Neut 69 
Druk 14.5  

 
 

VT 18.3 
Neut 62.9 
Druk 18.8  

 
 

VT 29.6 
Neut 53.3 
Druk 17  

Diploma 
Chi² p:0.173 

 

LO 21.4 
SecASO 17.6 
Sec TSO 13.8 
Sec BSO 4.1 
HKT 22.5 
HOLT 7 
Univ 13.6  

 
 
 
LO 39.3 
Sec ASO 21.4 
Sec TSO 14.3 
SecBSO 3.6 
HKT 7.1 
HOLT 7.1 
Univ 7.1  

 
 
 
LO 21.8 
SecASO 16 
Sec TSO 13.9 
Sec BSO 2.4 
HKT 25.5 
HOLT 8.8 
Univ 11.6  

 
 
 
LO 19.4 
SecASO 21.1 
Sec TSO 13.8 
Sec BSO 5.2 
HKT 20.5 
HOLT 6.5 
Univ 13.6  

 
 
 
LO 21.2 
SecASO 17.2 
Sec TSO 12.3 
Sec BSO 4.4 
HKT 21.7 
HOLT 7.4 
Univ 15.8  

 
 
 
LO 23.7 
SecASO 10.7 
Sec TSO 15.4 
Sec BSO 3.6 
HKT 26 
HOLT 4.7 
Univ 16  

Job 
Chi² p: 0.471158 
Arbeider 11.1 
Bediende 39.3 
Ambtenaar 16.8 
Directie 2.5 
Kaderlid 5.9 
Zelfstandig 10.9 
Vrij Berp 2.7 
Student 8.4 
andere 2.4  

 
 

Arbeider 25 
Bediende 25 
Ambtenaar  
Directie  
Kaderlid 8.3 
Zelfstandig 25 
Vrij Berp  
Student 8.3 
andere 8.3  

 
 

Arbeider 5.7 
Bediende 41.1 
Ambtenaar 19 
Directie 4.4 
Kaderlid 6.3 
Zelfstandig 11.4 
Vrij Berp 3.2 
Student 6.3 
andere 2.5  

 
 

Arbeider 12.9 
Bediende 40.6 
Ambtenr 16.8 
Directie 1.2 
Kaderlid 5.5 
Zelfstandig 10.2 
Vrij Berp 2.3 
Student 8.2 
andere 2.3  

 
 

Arbeider 14.8 
Bediende 38.3 
Ambtenr 15.7 
Directie 2.6 
Kaderlid 7 
Zelfstand 11.3 
Vrij Berp 1.7 
Student 6.1 
andere 2.6  

 
 

Arbeider 8.9 
Bediende 35.6 
Ambtenr 16.7 
Directie 3.3 
Kaderlid 4.4 
Zelfstand 10 
Vrij Berp 4.4 
Student 15.6 
Andere 1.1  

                                                      
155 OGH : ongehuwd, GH : gehuwd, GS : gescheiden, W : weduwnaar , A : andere 
156 THO: thuiswonend bij ouders, +P: samenwonend met partner zonder kinderen, +PK: samenwonend met 
partner en kinderen, +VR: samenwonend met vrienden, A: andere 
157 VT : veel vrije tijd, niet druk, Neut : neutraal, niet al te druk, Druk : druk, weinig vrije tijd 
158 Eerder werd deze job-variabele in een beperktere opdeling met de adoptersegmentatie gekruist. Toen 
bedroeg de significantie in de DTV-case 0.202 en 0.029 in de 3G-case. 
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Inkomen 
Chi² p:0.434 

Geen 
inkomen 

7.1 

< €1000 9.6 
€1000-
€1500 

38.9 

€1500- 
€2000 

26.7 

> €2000 17.7  

 
 

Geen 
inkomen 

16.7 

< €1000 8.3 
€1000-
€1500 

25 

€1500- 
€2000 

50 

> €2000   

 
 

Geen 
inkomen 

5.2 

< €1000 7.2 
€1000-
€1500 

35.9 

€1500- 
€2000 

30.1 

> €2000 21.6  

 
 

Geen 
inkomen 

6.8 

< €1000 9.2 
€1000-
€1500 

40.6 

€1500- 
€2000 

26.7 

> €2000 16.7  

 
 

Geen 
inkomen 

9.6 

< €1000 11.3 
€1000-
€1500 

36.5 

€1500- 
€2000 

25.2 

> €2000 17.4  

 
 

Geen 
inkomen 

6.6 

< €1000 13.2 
€1000-
€1500 

44 

€1500- 
€2000 

19.8 

> €2000 16.5  
 

3G 2003/4 
 Innovators Early Adopters Early Majority Late Majority Laggards 

Geslacht 
(M) 49.7/(V) 50.3 

Chi² p:0.001 

 
60/40 

 
60.5/39.5 

 
52.4/47.6 

 
44.1/55.9 

 
43.6/56.4 

Leeftijd 
Anova p: 0.000 
Gem. 39.8 jaar 

 
<20 20 

21-30 20 
31-45 20 
46-55 15 
>55 25  

 
 

24.9 jaar 
 

<20 50 
21-30 20 
31-45 20 
46-55 10 
>55 0  

 
 

35.2 jaar 
 

<20 30 
21-30 20 
31-45 18 
46-55 16 
>55 17  

 
 

36.5 jaar 
 

<20 24 
21-30 23 
31-45 20 
46-55 14 
>55 19  

 
 

41.7 jaar 
 

<20 17 
21-30 19 
31-45 18 
46-55 18 
>55 29  

 
 

46.8 jaar 
 

<20 13 
21-30 14 
31-45 19 
46-55 13 
>55 42  

Stad/Platteland 
48.4/51.6 
Chi² 0.736 

 
66.7/33.3 

 
47/53 

 
47.3/52.7 

 
50.4/49.6 

 
48.7/51.3 

Burgl. Stand 
Chi² p:0.000 

 
OGH 40.8 

GS 6.0 
GH 46.4 
W 4.1 
A 2.6  

 
 
 

OGH 70 
GS 30 
GH 0 
W 0 
A 0  

 
 
 

OGH 49.1 
GS 3.6 
GH 41.9 
W 2.4 
A 3.0  

 
 
 

OGH 46.5 
GS 4.8 
GH 43 
W 2.4 
A 3.3  

 
 
 

OGH 37 
GS 7 
GH 48.5 
W 5.2 
A 5.2  

 
 
 

OGH 28.9 
GS 7.7 
GH 54.6 
W 7 
A 1.8  

Gezinssituatie 
Chi² p: 0.000 

 

THO 29.3 
+P 23 

+PK 32.5 
+VR 1.9 

A 13.3  

 
 
 

THO 50 
+P 10 

+PK 0 
+VR 0 

A 40  

 
 
 

THO 36.7 
+P 15.1 

+PK 35.5 
+VR 1.2 

A 11.4  

 
 
 

THO 33.9 
+P 22.4 

+PK 30.4 
+VR 1.5 

A 11.7  

 
 
 

THO 24.3 
+P 23.9 

+PK 35.1 
+VR 3 

A 23.7  

 
 
 

THO 20.9 
+P 28.7 

+PK 32.8 
+VR 1.9 

A 15.7  
# gezinsleden 
Anova p: 0.014 

 
3.40 

 

 
3.55 

 
3.44 

 
3.27 

 
3.11 

Druk HH 
Chi² p: 0.000 
VT 19.3 

Neut 63.1 
Druk 17.6  

 
 

VT 11.1 
Neut 66.7 
Druk 22.2  

 
 

VT 13.2 
Neut 60.4 
Druk 26.4  

 
 

VT 16.2 
Neut 68.5 
Druk 15.3  

 
 

VT 20.2 
Neut 65.8 
Druk 14  

 
 

VT 27.7 
Neut 52.7 
Druk 19.6  

Diploma 
Chi² p:0.626159 

 

LO 21.2 
SecASO 18.3 
Sec TSO 13.8 
Sec BSO 4.1 
HKT 21.9 
HOLT 7.3 
Univ 13.3  

 
 
 
LO 40 
SecASO 20 
Sec TSO 10 
SecBSO 10 
HKT  
HOLT  
Univ 20  

 
 
 
LO 19.9 
SecASO 13.9 
Sec TSO 13.9 
Sec BSO 4.2 
HKT 24.1 
HOLT 10.2 
Univ 13.9  

 
 
 
LO 19.3 
SecASO 21.9 
Sec TSO 12.3 
Sec BSO 4.4 
HKT 21.9 
HOLT 6.6 
Univ 13.6  

 
 
 
LO 20.4 
SecASO 17.1 
Sec TSO 14.9 
Sec BSO 3.7 
HKT 23.4 
HOLT 8.2 
Univ 12.3  

 
 
 
LO 25.2 
SecASO 15.9 
Sec TSO 15.6 
Sec BSO 3.7 
HKT 20.0 
HOLT 6.3 
Univ 13.3  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      
159 Eerder werd de relatie tussen diploma en adoptersegmentatie in deze twee cases besproken op basis van een 
vijfdeling ipv deze zevendeling. Ook toen bleek de relatie in beide cases niet significant: 0.114 voor de DTV-case 
en 0.568 voor 3G. 
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Job 
Chi² p: 0.004 

 

Arbeider 10.5 
Bediende 39 
Ambtenaar 15.5 
Directie 2.3 
Kaderlid 6.7 
Zelfstandig 11.9 
Vrij Berp 2.4 
Student 3.3 
andere 8.4  

 
 
 

Arbeider  
Bediende 40.0% 
Ambtenaar  
Directie  
Kaderlid  
Zelfstandig 20.% 
Vrij Berp  
Student 40.0% 
andere   

 
 
 

Arbeider 8.0 
Bediende 35.0 
Ambtenaar 17.0 
Directie 3.0 
Kaderlid 11.0 
Zelfstandig 15.0 
Vrij Berp 3.0 
Student 2.0 
andere 6.0  

 
 
 

Arbeider 9.3 
Bediende 45.1 
Ambtenr 13.6 
Directie 2.3 
Kaderlid 5.8 
Zelfstandig 10.1 
Vrij Berp 1.2 
Student 4.7 
andere 7.8  

 
 
 

Arbeider 10.3 
Bediende 37.2 
Ambtenr 20.5 
Directie 3.2 
Kaderlid 5.8 
Zelfstand 10.3 
Vrij Berp 3.2 
Student 3.2 
andere 6.4  

 
 
 

Arbeider 15.1 
Bediende 32.4 
Ambtenaar 12.9 
Directie 0.7 
Kaderlid 6.5 
Zelfstandig 14.4 
Vrij Berp 3.6 
Student 0.7 
andere 13.7  

Inkomen 
Chi² p:0.046 

Geen 
inkomen 

6.9 

< €1000 10.6 
€1000-
€1500 

38.3 

€1500- 
€2000 

26.7 

> €2000 17.4  

 
 
 

Geen 
inkomen 

20 

< €1000 20 
€1000-
€1500 

40 

€1500- 
€2000 

 

> €2000 20  

 
 
 

Geen 
inkomen 

2 

< €1000 9.1 
€1000-
€1500 

29.3 

€1500- 
€2000 

34.3 

> €2000 25.3  

 
 
 

Geen 
inkomen 

8.3 

< €1000 7.9 
€1000-
€1500 

44.1 

€1500- 
€2000 

22.8 

> €2000 16.9  

 
 
 

Geen 
inkomen 

7.1 

< €1000 11 
€1000-
€1500 

36.1 

€1500- 
€2000 

29.7 

> €2000 16.1  

 
 
 

Geen 
inkomen 

7.4 

< €1000 16.3 
€1000-
€1500 

36.3 

€1500- 
€2000 

25.9 

> €2000 14.1  
 
Dat de traditionele assumpties inzake sociodemografische profielen niet altijd even goed 
meer opgaan in de huidige ICT-omgeving, haalden we eerder reeds aan; en ook in deze 
profielen komt dat in beide cases tot uiting. Onder meer de relatie met het ‘diploma’ bleek in 
geen van beide studies bijvoorbeeld significant, en in de studie voor DTV bleken ook de 
relaties met ‘inkomen’ en ‘job’ geen significante samenhang met de adoptersegmentatie te 
vertonen. Een targeting van de innovatievere segmenten S1 en S2 op basis van het 
traditioneel verwachte profiel van hoger opgeleide jongeren in een job met hogere status en 
hoger inkomen, zou in het geval van DTV bijvoorbeeld een targeting van heel wat verkeerde 
mensen betekenen. Een accurate productspecifieke profilering van adoptersegmenten is 
daarom noodzakelijk om de juiste mensen voor de juiste technologie te kunnen gaan 
targeten. Bovenstaande profilering maakt bijvoorbeeld duidelijk dat er voor de targeting van 
innovators (S1) voor zowel DTV als 3G een jonger profiel voor ogen mag worden gehouden; 
maar dat men zich op het vlak van SES op een verschillend profiel moet richten voor beide 
technologieën. Bij een targeting van early adopters (S2) voor 3G mag men wel een hoger 
SES-profiel in termen van inkomen160 en beroepstatus als targetingdoel stellen. Voor DTV 
doet men dat beter niet.  
 
Maar daarmee hebben we het enkel nog maar over een ‘klassieke segmentprofilering’ in 
termen van sociodemografische en –economische variabelen gehad. Meestal –en zeker 
binnen de ICT-markt- gaat dergelijke profilering ook gepaard met een profilering op bezit en 
gebruik van media en ICT. Ondanks de logischer samenhang met adoptiepotentieel (cf. 
supra), vonden we ook voor deze variabelen voldoende verschillen tussen verschillende 
technologieën die een productspecifieke profilering noodzakelijk maken voor een goede 
targeting.  
 
De eHUB-studie leert dat die profielen ook voor eenzelfde technologie verschillend kunnen 
zijn in verschillende landen of continenten. Met de kleuren rood en groen geven we in 
onderstaande tabel respectievelijk opnieuw de significante onder- en 
oververtegenwoordigingen weer. De blauwe kleur geeft aan op welke variabelen een 
significant verschil gevonden werd tussen de adoptersegmenten.  

                                                      
160 We baseren ons op het ‘early adopter’-segment, en niet op het ‘te kleine’ innovatorsegment. 
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Innovators Early adopters Early Majority 
Late 

Majority Laggards 

US 
 

TV        100% 
Audio  94.8% 
HomTh56.3% 
DVDpl 97.7% 
DVDr  34.6% 
Hdrec  18.7% 
Games 77.0% 
Brbnd 52.4% 

 

 
 

100 
95.7 
54.3 
95.7 
39.1 
23.9 
82.6 
55.4 

 

 
 

100 
92.2 
61.7 
98.3 
33.9 
15.7 
79.1 
49.6 

 
 

100 
96.9 
58.3 
98.4 
29.1 
17.3 
76.4 
50.4 

 
 

100 
100 
40.8 
100 
40.8 
16.3 
61.2 
57.1 

 
 

100 
94.1 
35.3 
100 
35.3 
5.9 

70.6 
64.7 

ICT bezit 
EU 

 
TV       98.8% 
Audio  98.1% 
HomTh27.2% 
DVDpl 86.5% 
DVDr  21.8% 
Hdrec  21.1% 
Games 50.0% 
Brbnd  63.5% 

 

 
 

100.0 
100.0 
24.0 
84.0 
20.0 
16.0 
64.0 
72.0 

 
 

100.0 
97.3 
30.1 
79.6 
23.9 
18.6 
57.5 
69.0 

 
 

97.4 
98.1 
18.1 
83.9 
20.0 
25.8 
54.2 
60.0 

 
 

98.3 
98.3 
27.9 
89.5 
24.4 
22.7 
39.5 
61.6 

 
 

100.0 
98.2 
35.1 
92.1 
19.3 
16.7 
50.0 
61.4 

US 
 

Music  75.9% 
Video  39.9% 
Vdcall 13.4% 

OnGam72.2% 
Photo  68.3% 

 

 
 

83.7 
39.1 
9.8 

77.2 
69.6 

 
 

73.9 
38.3 
20.0 
70.4 
72.2 

 
 

75.6 
39.4 
13.4 
69.3 
69.3 

 
 

65.3 
32.7 
8.2 

79.6 
65.3 

 
 

58.8 
52.9 
11.8 
70.6 
76.5 Gebruik van 

Digitale 
Content EU 

 
Music  80.7% 
Video  45.3% 
Vdcall 40.5% 

OnGam42.4% 
Photo  69.4% 

 
 

84.0 
64.0 
44.0 
64.0 
76.0 

 

 
 

79.6 
39.8 
43.4 
50.4 
71.7 

 

 
 

79.4 
38.7 
39.4 
48.4 
72.3 

 

 
 

84.9 
46.5 
43.0 
34.9 
68.0 

 

 
 

76.3 
53.5 
33.3 
34.2 
68.4 

 

Tijdsbesteding 
aan 
TV 

Music 
Games161 

US 
 

TV 
 
 

Music 
 
 
 

Games 

 
 
 
 
 

+Heavy User 
-Low User 

 
 

+Heavy user 
+Med User 

 

 
 
 
 
 

+Med User 
 
 
 

+ Med User 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

+ Med User 
-Heavy User 

 
+ Low User 

 
 
 

+Not user 
-Heavy User 

 

 
 

+ Med User 
-Heavy User 

 
+ Low User 
-Heavy User 
-Med User 

 
+ Not user 
+ Low User 
-Heavy User 
-Med User 

 

                                                      
161 Hier geven we de over- en ondervertegenwoordigingen respectievelijk met de tekens + en – weer. 
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EU 
 

TV 
 
 

Music 
 

Games 

 
 

+Heavy user 
 
 
 
 

+Low user 
+Heavy user 

-Not user 
-Med user 

 

 
 

+Med user 
-Low user 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

+Low user 

 
 

+Low user 
-Med User 

 
 
 

+Not user 
 

 
 
 
 
 

-Low user 
 

+Not user 
 

US 
 

PC 6.4 
LPT 3.0 
HT 49.2 

DVDp 92.3 
DVDr 21.0 
HDr 5.9 
GAM 60.8 
AUD 51.7 
None 1.4  

 
 

PC 6.5 
LPT 3.3 
HT 59.8 

DVDp 93.5 
DVDr 26.1 
HDr 6.5 
GAM 70.7 
AUD 60.9 
None 1.1  

 
 

PC 6.1 
LPT 3.5 
HT 53.0 

DVDp 91.3 
DVDr 20.0 
HDr 7.8 
GAM 63.5 
AUD 53.9 
None 0.9  

 
 

PC 8.7 
LPT 4.7 
HT 48.0 

DVDp 91.3 
DVDr 15.7 
HDr 3.9 
GAM 57.5 
AUD 50.4 
None 0.8  

 
 

PC 6.1 
LPT 0.0 
HT 34.7 

DVDp 93.9 
DVDr 32.7 
HDr 6.1 
GAM 40.8 
AUD 34.7 
None 0.0  

 
 

PC 0.0 
LPT 0.0 
HT 29.4 

DVDp 88.2 
DVDr 11.8 
HDr 5.9 
GAM 35.5 
AUD 58.8 
None 11.8  

Aangesloten 
technologieën 

op het 
voornaamste 

Tvtoestel 
in huis 

 

EU 
 

PC 14.9 
LPT 4.8 
HT 23.3 

DVDp 75.9 
DVDr 15.3 
HDr 3.7 
GAM 31.4 
AUD 32.3 
None 11.4  

 
 

PC 28.0 
LPT 12.0 
HT 24.0 

DVDp 88.0 
DVDr 12.0 
HDr 4.0 
GAM 56.0 
AUD 36.0 
None 0.0  

 
 

PC 18.6 
LPT 4.4 
HT 25.7 

DVDp 77.9 
DVDr 17.7 
HDr 6.2 
GAM 38.9 
AUD 35.4 
None 8.0  

 
 

PC 14.9 
LPT 5.2 
HT 17.5 

DVDp 74.0 
DVDr 14.3 
HDr 4.5 
GAM 29.2 
AUD 29.9 
None 14.3  

 
 

PC 12.9 
LPT 3.5 
HT 23.5 

DVDp 78.8 
DVDr 14.1 
HDr 2.9 
GAM 28.8 
AUD 32.9 
None 12.4  

 
 

PC 10.5 
LPT 5.3 
HT 28.1 

DVDp 71.9 
DVDr 16.7 
HDr 1.8 
GAM 27.2 
AUD 31.6 
None 10.5  

Download 
music 

(3.52 SIG) 

2.99 3.60 3.46 4.48 4.35 

Listening 
music on HD 

(2.96 SIG) 

2.62 2.87 2.79 3.94 4.12 

Streaming 
video 

(4.03 NS) 

3.67 3.94 4.06 4.49 4.82 

Watching 
video on HD 

(5.20 SIG) 

4.64 5.15 5.33 5.78 5.94 

US 
 

PC gebruik 
(1: dagelijks, 

7:nooit) 

Photo manag 
(4.14 SIG) 

 

3.83 4.02 4.01 4.57 4.53 

Download 
music 

(3.73 SIG) 

2.60 3.73 3.75 3.63 4.03 

Listening 
music on HD 

(3.15 SIG) 

2.24 3.04 2.88 3.27 3.59 

Streaming 
video 

(4.91 SIG) 

2.96 4.66 5.07 5.06 5.21 

Watching 
video on HD 

(5.01 SIG) 

3.88 4.81 5.10 5.15 5.10 

EU 
 

PC gebruik 
(1:dagelijks; 7: 

nooit) 

Photo manag 
(4.45 NS) 

4.44 4.26 4.23 4.64 4.66 
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US 
(NS) 

11.3% MP3 
79.9% CD 
9.1% same 

 
 
 
 

+ same 

 
 

+ MP3 

 
 
 
 

+same 

 
 
 

+ CD 

 

MP3 of CD? 
EU 

(NS) 
18.7% MP3 
57.9% CD 

23.5% same 

 
 

+MP3 
-CD 

+same 

  
 
 

+CD 

  

US 
(NS) 

None    17.9% 
Few      17.2% 
Some    39.5% 
Most     20.1% 
All         5.4% 

  
 
 
 
 

+ Most 

 
 
 
 

+ Some 

 
 

+ None 
 
 

- Most 
- All 

 
 

+ None 
 
 

- Most 
- All 

Hoeveel van je 
CD-collectie op 
HD geripped? EU 

(p:0.066) 
None    14.2% 
Few     26.1% 
Some    38.3% 
Most    17.0% 
All         4.4% 

 
 

-none 
-few 

+some 
+most 

+all 

 
 
 
 

+some 
+most 

   
 
 

+few 

US 
(p:0.000) 

BrnCD 34.5% 
PC        55.4% 
MP3pl  3.7% 
Wired   6.4% 

 
 

+BurnCD 
-PC 

-MP3 
 

 
 

+BurnCD 

 
 

+BurnCD 
-PC 

 
 

-BurnCD 
+PC 

 
 

-BurnCD 
-PC 

-MP3 
+Wired 

Hoe luister je 
naar de digitale 

muziek op je 
pc? 

EU 
(p: 0.000) 

BrnCD 30.8% 
PC        49.1% 
MP3pl   10.3% 
Wired     9.3% 

 
 

+BurnCD 
-PC 

+MP3 
 

   
 
 
 

+MP3 

 
 
 
 

+MP3 

US 
SIG 

P: 0.049 
(4.35) 

4.46 4.41 4.21 4.17 4.40 

Aantrekkelijk-
heid van hub 

als 
Music 

concept?162 

EU 
SIG 

P :0.011 
(4.22) 

4.44 4.44 4.20 4.16 4.06 

US 
NS 

P:0.483 
(4.32) 

4.44 4.29 4.31 4.19 4.14 

Aantrekkelijk-
heid van hub 

als 
Film concept? 

EU 
SIG 

(0.001° 
4.14 

4.55 4.35 4.21 4.07 3.82 

US 
NS 

p:0.893 
(4.26) 

4.27 4.33 4.20 4.22 4.11 

Aantrekkelijk-
heid van hub 

als 
photo concept 

EU 
SIG 

p : 0.000 
(3.96) 

4.44 4.39 3.99 3.84 3.51 

 
In termen van ICT-bezit komt het verschil tussen US en EU onder meer tot uiting in een 
duidelijk groter bezit van Home Theatre (HT) en spelconsoles (game) bij de Amerikanen. 
Verder uit het verschil tussen beide markten zich ook in het adoptiepotentieel voor het 
                                                      
162 1 : niet aantrekkelijk ; 5 : zeer aantrekkelijk 
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hubconcept binnen de groepen van HT-bezitters. Daar waar deze laatste in de Amerikaanse 
markt oververtegenwoordigd zijn bij de innovatievere segmenten S1 en S2, zijn die in de 
Europese markt vooral oververtegenwoordigd bij de minst innovatieven (S5, laggards). In de 
algemene setting kan de compatibiliteit met een technologie als HT dus makkelijker naar 
voor worden geschoven in de US. In diezelfde algemene ‘setting’ mag de eHUB-
functionaliteit vooral met het gebruik van digitale muziek-, foto- en gamescontent gelinkt 
worden (aangezien die door meer dan de helft van de markt gebruikt wordt); terwijl zich dat 
voor de EU beter beperkt tot muziek en foto. Samen met het accent op het gebruik van 
digitale videocontent mag gaming wel centraal staan in de targeting van de Europese 
innovators (S1). Gaming mag in de EU zelfs voor het ganse eerste deel van de curve (S1-S3). 
Verder worden de meest innovatieven voor het hub-concept in de US het best als ‘heavy 
users’ van vooral muziek en games benaderd, terwijl dat accent in de EU beter op een ‘heavy 
usage’ van tv/video ligt. 
 
Zoals we ook uit het bezit van de technologieën konden afleiden, bevestigt ook het aantal 
aangesloten technologieën op het televisietoestel dat de algemene positionering/setting 
voor de eHUB in de US makkelijker de compatibiliteit met een diversiteit aan technologieën 
kan suggereren dan in de EU. Amerikanen hebben immers duidelijk meer technologieën op 
hun tv aangesloten (Home Theatre, DVDrecorder en –speler, spelconsole, audio-apparatuur). 
Compatibiliteit met PC zal in de US slechts weinigen aanspreken, maar mag in de EU wel een 
accent zijn (Europeanen hebben immers wel meer pc en laptop op de tv aangesloten).  
 
Net zoals het bezit van de technologieën, duidt ook het gebruik van de stand-alone pc op 
een innovatievere aard van de Amerikanen. In de EU valt het wel op dat de pc door de meest 
innovatieven voor de hub wel meer voor ‘streaming video’ wordt gebruikt. Logisch ook dat 
een positionering van de eHUB als een filmconcept voor de Europese S1 en S2 een stuk 
aantrekkelijker is. Samen met een hoger tv-gebruik en een groter pc-gebruik voor 
videostreaming moet het accent qua content dus meer op video/tv liggen in de Europese 
positionering. Qua audiogebruik kan dat accent ook meer op MP3-gebruik liggen dan voor 
de Amerikanen. 
 
Zowel de profilering in termen van sociodemografica, als die in termen van ICT-bezit en –
gebruik helpen dus niet alleen om gedetailleerde targetingprofielen op te hangen; het helpt 
ook om een meer ‘user-centric’ positionering op te stellen. In de eHUB-case uit zich dat onder 
meer in een familiecontext en accent op tv/video voor de EU, tegenover een meer algemeen 
technologisch innovatievere context en jongere levensstijl waarbinnen de eHUB het best 
gepositioneerd wordt voor de Amerikaanse markt. In de vergelijking DTV vs. 3G leerden we 
dat beide technologieën binnen een drukke levensstijl zonder veel vrije tijd gepositioneerd 
moeten worden (technologie X kan helpen om tv-ervaring of gebruik van applicaties x, x en x 
beter aan uw drukke levensstijl aan te passen), maar dat DTV beter in een familiale context 
gepositioneerd wordt163. Met de spotjes in het genre van de ‘familie Parmentier’ (cf. inzet) is 
Telenet naar onze mening dan ook een stuk beter bezig dan concurrent Belgacom.  
 

                                                      
163 Behalve in het kleine innovatorsegment, is het segment ‘partner + kinderen’ niet ondervertegenwoordigd in 
de DTV-case (terwijl dat wel het geval is in de 3G-case), en uit een bevraging van de geprefereerde ‘tv-ervaring’ 
(o.a. uitgebreid bevraagd in iDTV 2004-studie) blijkt dat tv-kijken nog steeds als een sociaal gebeuren beschouwd 
wordt: iets dat men het liefst samen met anderen doet (cf. infra). 
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Daar waar het gebruik van DTV het best binnen de drukte van het huishouden 
gepositioneerd wordt, lijkt het ons voor 3G beter dat te doen in de drukte-context van het 
jachtige leven, ook voor mensen die niet in een gezinscontext leven (jonge singles, 
ongehuwden, vaak nog thuiswonend). 3G wordt dan beter gepositioneerd als een 
technologie die perfect bij hun drukke, jonge, hippe levensstijl past164. Zeker wanneer voor 
een ‘partial market BPM-coverage’ wordt geopteerd, is het aangewezen meteen voor deze 
jongeren te gaan.  
 
In de ‘Flat TV’-studie kwam het verschil in ‘te voeren positionering’ bijvoorbeeld tot uiting in 
het verschil tussen de ‘algemene setting’ die voor de UK naar voor kwam, en die voor de 
Chinese markt. Voor de Britse markt bleek de aangewezen setting een setting van grote 
huishoudens met kinderen te zijn, waarbinnen de nood aan simultaan/multipel tv-gebruik 
zich vaak manifesteert. Ze hebben vaak al meerdere tv-toestellen in huis, maar het flat tv-
concept wordt hier het best gepositioneerd als de innovatieve stap voorwaarts die hen 
excellente beeldkwaliteit en HD garandeert. Het kan een vervanging zijn voor de klassieke 
‘picture tube’ die niet meer aan de verwachtingen voldoet. In China daarentegen stelden we 
parallel met de stijgende welvaart een geleidelijke behoefte aan uitbreiding van een eerste 
naar een bijkomende tv-toestel vast. Zeker in gezinnen met tieners kan het flat tv-concept als 
de ideale uitbreiding van de tv-ervaring worden gepositioneerd, die bovendien nog eens 
tegemoet komt aan de vaak hoge technologische en statusgerelateerde verwachtingen van 
de innovatieve Chinees (cf infra). 
 
De meest relevante profileringsinformatie voor een accurate targeting is wellicht deze inzake 
het concrete mediagebruik. Enkel wanneer men voor de verschillende segmenten ook weet 
welke media ze gebruiken, hoeveel, wanneer en waarvoor ze die gebruiken; is een goede 
mediaplanning en ‘accessibility’ mogelijk. Op basis van sociodemografisch profiel kunnen wel 
al kanalen geselecteerd worden, maar bijkomende gebruiksinformatie blijft doorgaans 
noodzakelijk om die keuze beter te kunnen onderbouwen. We denken dan vooral aan 
informatie omtrent gebruik van media(technologieën) als TV, krant, radio en magazines. In 
de ‘DTV 2003/4’-studie werd het gebruik van krant en tijdschriften bijvoorbeeld bevraagd op 
een vijfpuntenschaal (1:’dagelijks’, tot 5: ‘nooit’), en werd de tijdsconsumptie voor radio en 
televisie in aantal minuten per dag opgemeten. 
 
 Innovators Early Adopters Early Majority Late Majority Laggards 
Krant 2.70 2.26 2.31 2.23 2.23 
Tijdschriften 2.70 2.49 2.63 2.66 2.97 
Radio  163 m/dag 169 m/dag 185 m/dag 187 m/dag 186 m/dag 
TV 134 m/dag 137 m/dag 130.5 m/dag 128 m/dag 131.5 m/dag 
 

                                                      
164 Op het accent inzake applicaties dat daarbij gemaakt moet worden, komen we verder in dit hoofdstuk nog 
terug. 
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In termen van de algemene consumptie van het medium levert dit weinig onderscheidende 
informatie op. Het enige wat opvalt is dat de innovators minder dan de anderen een krant 
lezen, en dat de early adopters meer tijdschriften lezen. Verder vielen voor de consumptie 
van deze vier massamedia nauwelijks significante verschillen vast te stellen. In functie van een 
goede targeting kan deze ‘algemene analyse’ echter niet volstaan. Er moet worden 
nagegaan welke kranten en tijdschriften men specifiek leest, en naar welke zenders men 
specifiek luistert en kijkt. Diepgaander analyse van deze massamediaconsumptie leert 
bijvoorbeeld dat de innovators in deze DTV 2003/4-case meer dan andere segmenten ‘Het 
Laatste Nieuws’ lezen als krant, en op het vlak van magazines een sterkere voorkeur voor een 
aantal specifieke titels van sport-, mannen- en jongerenmagazines hebben. De ‘early 
adopters’ lezen dan meer ‘De Standaard’, gezondheidsmagazines en vrouwenbladen. De 
diepere analyse van deze mediaconsumptie deden we in de meeste cases op basis van een 
‘multiple response’-analyse op een open vraag naar die mediaconsumptie. Onderstaande 
tabel geeft die analyse bijvoorbeeld weer voor het tv-gebruik. Meer concreet vroegen we 
naar de top-drie van tv-zenders waarnaar men kijkt. De tabel bevat de multiple-response-
percentages op case-niveau. 
 
 Totaal Innovators 

Early 
Adopters 

Early  
Majority 

Late  
Majority Laggards 

TV1 81.7 73.1 73.6 84.8 84.3 88.5 
Canvas/Ketnet 50.3 57.7 45.8 53.1 48.8 54.0 
VTM 54.4 42.3 47.6 53.1 60.6 64.4 
KA2 32.4 42.3 41.5 28.4 29.9 24.1 
VT4 51.5 50.0 62.7 55.2 40.9 29.9 
Regionale TV 7.4 0.0 4.7 5.7 8.7 19.5 
TMF/MTV 8.5 15.4 13.2 7.8 6.3 2.3 
Vitaya 8.3 7.7 4.2 8.4 12.6 12.6 
Andere 5.3 11.5 5.7 3.6 7.9 4.6 
 

Niettegenstaande er in termen van het aantal minuten dat men per dag aan ‘tv kijken’ 
spendeert, geen significante verschillen vielen vast te stellen voor de adoptersegmenten voor 
DTV, blijken wel duidelijke verschillen te bestaan in de voorkeurzenders. Naar targeting toe 
heeft dit bijvoorbeeld de implicatie dat zenders als KA2 en VT4 een beter kanaal vormen om 
de innovators en early adopters te bereiken, terwijl VTM beter is om de minder innovatieve 
segmenten van late majority en laggards te bereiken. Om de targeting van boodschappen 
via ‘reclamespots’ nog accurater te laten verlopen, zal deze profilering in termen van 
zendervoorkeur in veel gevallen ook moeten worden aangevuld met een profilering in 
termen van ‘voorkeurprogramma’s’, zodat men ook beter het moment en de aard van de 
programma’s kan inschatten, waarrond met moet adverteren om bepaalde 
adoptersegmenten te adverteren. In het ‘iDTV 2004’-onderzoek werd de vraag naar de duur 
van het tv-gebruik nog eens uitgesplitst naar het aantal uren (per dag) dat men in de week 
en in het weekend naar tv kijkt. Net zoals in ‘DTV 2003/4’-studie bleek er geen verschil in het 
aantal uren dat men in het weekend naar tv keek, maar stelden we wel een significant 
verschil (opnieuw in blauw aangegeven) vast in het aantal uren dat men tijdens de week 
naar tv keek. Tijdens de week blijkt het zeker niet zo te zijn dat de meer innovatieve 
segmenten voor digitale televisie ook de ‘zwaardere tv-kijkers’ zijn. Integendeel. De 
zwaardere categorieën van tv-kijkers (5u per dag of meer) zijn vooral in de minder 
innovatieve categorieën van late majority en laggards oververtegenwoordigd. Bij de 
innovators en early adopters valt de oververtegenwoordiging op van het aantal mensen dat 
minder dan 3u per dag naar tv-kijkt. Een bevinding die ook strookt met de vaststelling dat de 
innovatievere adoptersegmenten voor DTV segmenten van ‘drukkere’ huishoudens met 
minder vrije tijd zijn. 
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 Innovators 
(N: 24)  
(2,3%) 

Early adopters 
(N: 148)  
(14,7%) 

Early majority 
(N: 358)  
(35,6%) 

Late majority 
(N: 210)  
(20,9%) 

Laggards 
(N: 265)  
(26,3%) 

Tijdens de week 
6 uur en meer 

5 uur tot < 6 uur 
4 uur tot < 5 uur 
3 uur tot < 4 uur 
2 uur tot < 3 uur 
1 uur tot < 2 uur 

< 1 uur 

 
3 (13,0 %) 
1 (4,3 %) 
2 (8,7 %) 

5 (21,7 %) 
7 (30,4 %) 
5 (21,7 %) 
0 (0,0%) 

 
11 (7,4 %) 
4 (2,7 %) 

24 (16,2 %) 
30 (20,3%) 
37 (25,0 %) 
32 (21,6 %) 
10 (6,8 %) 

 
21 (5,9 %) 
30 (8,4 %) 
32 (9,0 %) 

87 (24,4 %) 
94 (26,3 %) 
59 (16,5 %) 
34 (9,5 %) 

 
28 (13,3 %) 
16 (7,6 %) 

35 (16,7 %) 
38 (18,1 %) 
53 (25,2 %) 
25 (11,9 %) 
15 (7,1 %) 

 
32 (12,0 %) 
25 (9,4 %) 

33 (12,4 %) 
52 (19,5 %) 
61 (22,9 %) 
45 (16,9 %) 
18 (6,8 %) 

Tijdens weekend 
6 uur en meer 

5 uur tot < 6 uur 
4 uur tot < 5 uur 
3 uur tot < 4 uur 
2 uur tot < 3 uur 
1 uur tot < 2 uur 

< 1 uur 

 
6 (25,0 %) 
2 (8,3 %) 

4 (16,7 %) 
3 (12,5 %) 
7 (29,2 %) 
2 (8,3 %) 
0 (0,0 %) 

 
10 (6,8 %) 

20 (13,6 %) 
22 (15,0 %) 
29 (19,7 %) 
37 (25,2 %) 
20 (13,6 %) 

9 (6,1 %) 

 
44 (12,3 %) 
31 (8,7 %) 

47 (13,2 %) 
80 (22,4 %) 
91 (25,5 %) 
33 (9,2 %) 
31 (8,7 %) 

 
35 (16,6 %) 
21 (10,0 %) 
37 (17,5 %) 
37 (17,5 %) 
47 (22,3 %) 
24 (11,4 %) 
10 (4,7 %) 

 
40 (15,1 %) 
27 (10,2 %) 
41 (15,5 %) 
53 (20,0 %) 
54 (20,4 %) 
35 (13,2 %) 
15 (5,7 %) 

 

Zeker voor de targeting van de segmenten die minder uren per dag naar tv kijken (hier de 
innovators en early adopters) zal een profilering in termen van zendervoorkeur niet volstaan. 
Een accurate targeting van innovators en early adopters zal ook meer informatie vereisen 
omtrent de aard van programma’s die hun voorkeur wegdraagt. In het ‘iDTV 2004’-
onderzoek peilden we daarom via een open vraag ook naar de voorkeurprogramma’s. 
Onderstaande tabel geeft de 18 programma’s weer die door minstens 10% van de steekproef 
genoemd zijn. Met een meer uitgesproken voorkeur voor programma’s als ‘De slimste mens’, 
‘Afrit negen’, ‘De Kotmadam’, ‘Baantjer’, ‘Familie’, ‘Wittekerke’, ... hebben de innovators een 
duidelijk ‘entertainment-profiel’. De early adopters daarentegen, zijn qua tv-gebruik meer een 
segment met een ‘informatief profiel’ omwille van hun meer uitgesproken voorkeur voor de 
‘informatievere of infotainment-programma’s’ als ‘Telefacts’, ‘De pre-historie’, ‘Jambers, de 
reporters’ of ‘Doe de stemtest’.  
 

 Totaal I EA EM LM LA 
Het 7-uur journaal 

(TV1) 67,8% 69,6% 69,6% 66,9% 67,1% 68,3% 
Man bijt hond (TV1) 67,4% 70,8% 70,9% 69,3% 68,1% 61,9% 

Telefacts (VTM) 56,1% 60,9% 68,9% 51,5% 56,9% 54,0% 
Nieuws 19u (VTM) 48,0% 50,0% 52,7% 45,7% 51,2% 45,7% 

De slimste mens (TV1) 47,0% 52,2% 44,6% 49,4% 47,1% 44,3% 
Afrit negen (TV1) 44,8% 54,2% 39,9% 42,7% 47,9% 47,2% 

De pre historie (TV1) 44,7% 52,2% 50,0% 46,4% 46,2% 37,7% 
Baantjer (TV1) 42,5% 52,2% 29,7% 41,3% 47,6% 46,4% 

Boer zkt vrouw (VTM) 40,4% 29,2% 42,6% 40,5% 43,3% 37,7% 
Jambers, de reporters 

(VTM) 38,3% 41,7% 45,3% 34,6% 44,8% 34,1% 
De kotmadam (VTM) 34,1% 50,0% 26,4% 31,8% 33,3% 40,8% 

Thuis (TV1) 33,1% 21,7% 25,0% 36,1% 32,2% 35,1% 
1 jaar gratis (TV1) 30,9% 8,7% 27,7% 33,6% 24,6% 36,0% 

Doe de stemtest (TV1) 30,4% 50,0% 41,2% 28,8% 32,9% 23,0% 
Wittekerke (VTM) 26,6% 33,3% 23,6% 25,1% 29,0% 27,5% 

Biebabeloela (TV1) 26,3% 20,8% 25,0% 29,3% 24,3% 24,9% 
Familie (VTM) 25,5% 33,3% 24,3% 24,6% 26,7% 25,8% 

De reis van ons leven 
(VTM) 13,4% 17,4% 12,2% 12,3% 15,2% 14,0% 

... … … … … … … 
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Naast deze sociodemografische en media/technologie-gerelateerde input, wordt het best 
ook ‘kennis’ meegenomen als profileringsinput voor de algemene positionering en 
communicatie. Zoals we eerder reeds te kennen gaven, moet de algemene communicatie in 
eerste instantie de taak hebben de consument te informeren over de nieuwe technologie, 
omdat we er van uitgaan dat het merendeel van de markt de innovatie niet kent. Dat dit 
effectief ook zo is voor digitale televisie blijkt uit de eenvoudige vraag of men digitale televisie 
kent.  
 
 Innovators Early Adopters Early Majority Late Majority Laggards 
DTV 2003/4 50% 48.5% 31.8% 29.9% 19.2% 
iDTV 2004 41.7% 48% 39.4% 29% 23.4% 
 
De recentste twee DTV-onderzoeken geven bijvoorbeeld aan dat nauwelijks de helft van de 
innovators en early adopters zelf aangeeft digitale televisie te kennen. Bij het minder 
innovatieve deel van de markt is dat nauwelijks nog 30%. Ook voor digitale televisie zal dus 
voorafgaande informatie nodig zijn. 
 
Voor een goede invulling van de algemene informerende communicatie wordt dus best ook 
een inzicht verworven in de kennis van de innovatie. De vraag of ze de innovatie kennen kan 
daartoe niet volstaan. We moeten ook te weten komen wat men precies kent van de 
innovatie. Het antwoord op deze twee vragen kan tot een drietal verschillende situaties 
leiden. Een eerste situatie is de minst waarschijnlijke situatie dat er reeds voldoende kennis 
bestaat over de innovatie, zodat een informerende communicatie niet meer nodig is. Een 
tweede situatie is een situatie waarbij de consument denkt te weten wat de innovatie is, 
maar eigenlijk een verkeerd of onvolledig beeld van de innovatie heeft. In de meeste gevallen 
(situatie 3) zal het echter zo zijn dat het merendeel van de markt prior-to-launch 
onvoldoende kennis heeft over de innovatie. In het geval van digitale televisie zitten we bij 
een combinatie van situatie 2 en 3. Bovenstaande tabel maakt in eerste instantie duidelijk dat 
er nog onvoldoende kennis is over digitale televisie. Teveel mensen weten niet wat digitale 
televisie inhoudt. Maar ook diegenen die van zichzelf aangeven te weten wat DTV is, hebben 
het niet altijd bij het correcte eind. Meer diepgaande bevraging naar die ‘kennis’ leerde dat 
het merendeel daar weinig concreets over kon vertellen en dat de kennis beperkt was tot ‘er 
wel al eens over gehoord te hebben’. Bij diegenen die wel een concrete omschrijving van 
digitale televisie dachten te kunnen geven bleef dat beperkt tot een onvolledige beschrijving 
in termen van een aantal aspecten van DTV. In onderstaande tabel staan de meest 
geciteerde weergegeven. 
 

 Totaal Innovators Early 
Adopters 

Early 
Majority 

Late 
Majority Laggards 

Kijken wanneer ik 
wil 18.4 20.8 29.7 21.8 15.7 9.4 

Interactie 9.6 16.7 16.2 10.4 5.2 7.5 
Internet op TV 7.5 17.4 9.5 10.3 5.7 3.0 

Info & Shopping 2.9 12.5 4.1 3.1 2.4 1.5 
Betere kwaliteit 1.2 0 3.4 1.4 0.5 0.4 
E-government 1.1 0 1.4 0.6 1.9 1.1 
Thuisbankieren 0.4 0 0 0.6 1.0 0.0 
Meer kanalen 0.3 4.3 0 0.3 0 0.4 

…       
 
In de meeste gevallen - en dat is nog steeds slechts 18.4% - wordt digitale televisie 
gedefinieerd in termen van het ‘kunnen kijken wanneer ik wil’; de ‘time shifting’-applicatie 
met andere woorden. Verder wordt DTV geassocieerd met de kruising van internet via de 
televisie, een betere beeldkwaliteit, meer kanalen en applicaties als e-government en tv-
bankieren. Digitale televisie is met andere woorden nog onbekend voor het grootste deel 
van Vlaanderen, en diegenen die DTV wel kennen, hebben een onvolledig of vertekend 
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beeld van de innovatie. De Vlaamse markt moet dus nog worden ‘opgevoed’ met betrekking 
tot de digitale televisie. Het antwoord op de vraag hoe dat dan het best gebeurt, zal voor een 
groot deel pas kunnen worden beantwoord na de analyse op productniveau (cf. infra). Die 
moet onder meer de pijlers aanreiken waarrond de kennis over de innovatie het best kan 
worden gestructureerd ... 

6.5.3.  Stap 3: Productanalyse op gedesaggregeerd niveau 

et een productanalyse op gedesaggregeerd niveau bedoelen we een evaluatie van de 
‘multi-featured’-innovatie in zijn verschillende deelcomponenten. Meer concreet 

hebben we het over een aparte analyse van de interesse en willingness-to-pay (wtp) voor 
iedere applicatie en/of feature. Deze gecombineerde analyse van interesse en wtp moet een 
ranking van applicaties, en daarmee ook een invulling van de graduele uitbouw van het 
aanbod (A1, A2, A3, A4, ...) mogelijk maken, die zo goed als mogelijk is afgestemd op het 
kopieerpotentieel van de verschillende applicaties, features of concepten. In eerste instantie 
gebeurt deze gedesaggregeerde productevaluatie dus in functie van invulling van aanbod 
en positionering. Wat is het kopieerpotentieel voor de verschillende innovaties? In welke 
volgorde moeten welke applicaties op de voorgrond komen te staan? Welke applicaties 
hebben slechts een segmentspecifiek potentieel? Dat zijn de voornaamste vragen waar deze 
analyse een antwoord op moet bieden. Indien de analyse vroeg genoeg in het NPD-proces 
plaats heeft, kan ze ook waardevol zijn in functie van productontwikkeling. Inzicht in het 
potentieel van applicaties en de verwachtingen ten aanzien van die applicaties, kan de 
productontwikkeling immers nauwer doen aansluiten op de gebruikersverwachtingen. 
Inzicht in de verwachte opslagcapaciteit voor een PVR kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat 
men niet met een aanbod op de markt komt dat niet aan de verwachtingen voldoet wegens 
een te beperkte opslagcapaciteit (bv 80 GB terwijl men minstens 150GB verwacht).  
 
Centraal staat de analyse van de interesse in applicaties via analyse van gemiddeldes en 
gemiddelde rangen. Zoals in de meeste onderzoeken, werd deze interesse ook in de DTV 
2003/4-case op basis van 5pt-Likertschalen gemeten (1: helemaal niet interessant, 5: zeer 
interessant). Een grafische uitsplitsing van de gemiddelde interesse per adoptersegment kan 
dan in een eerste stap al veel leren over het adoptie- en kopieerpotentieel van elk van die 
applicaties. De verticale as geeft de gemiddelde interesse weer op de vijfpuntenschaal; de 
horizontale as de 27 applicaties/features165 die voor digitale televisie geëvalueerd werden. 
De vijf lijnen in deze grafiek geven dan de interesse van elk voorspeld adoptersegment weer 
in elk van die applicaties. De blauwe en roze lijn van respectievelijk innovators en early 
adopters geven aan dat dit de segmenten zijn die voor zowat alle applicaties de grootste 
interesse vertonen. De paarse lijn van de laggards illustreert dat dit inderdaad een segment is 
dat nauwelijks bekoord kan worden door digitale televisie. Niet alle applicaties wekken dus in 
eenzelfde mate interesse op en tussen de verschillende adoptersegmenten bestaan grote 
verschillen.  

                                                      
165 Achtereenvolgens 1. Extra kanalen, 2. Themakanalen, 3. Eigen kanalenpakket kunnen samenstellen, 4. Beter 
beeld, 5. Beter geluid, 6. Ondertiteling, 7. Achtergrondinformatie, 8. interactieve deelname aan spel/kwis, 9. VOD, 
10. Time Shifting, 11. EPG, 12. Home Shopping, 13. Home Banking, 14. PVR, 15. Proton, 16. Cursussen, 17. Surfen, 
18. E-mail, 19. SMS, 20. Chat, 21. Instant Messaging, 22. E-Government, 23. Gaming, 24. Nieuws op aanvraag, 25. 
Gepersonaliseerde reclame, 26. Camerastandpunten kiezen, 27. Downloads 

M 
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Als we er van uitgaan dat we vanaf 3.5/5 van een uitgesproken interesse kunnen spreken 
zien we dat sommige applicaties/features praktisch de ganse markt aanspreken, terwijl de 
interesse voor andere segmenten tot één of slechts een paar segmenten beperkt blijft. 
Features als een ‘beter beeld’ en een ‘beter geluid’, en applicaties als ‘time shifting’ en ‘EPG’ 
wekken bijvoorbeeld duidelijk de interesse van alle segmenten tot en met de late majority (> 
3.5/5) en spreken zelfs de laggards nog in zekere mate aan (> 3/5). Dat het precies deze 
‘minder gesofisticeerde’ features/applicaties zijn die de grootste interesse opwekken, hoeft 
ook niet te verwonderen. Eerder leerden we reeds dat de ‘inbeeldingscapaciteit’ van de 
gebruiker relatief beperkt is, en dat de gebruiker een innovatie steeds zal proberen kaderen 
en evalueren binnen een bestaand referentiekader. Het verwondert daarom niet dat we de 
grootste interesse (zelfs tot bij de minst innovatieve laggards) vaststellen bij de applicaties en 
features waarvoor de vergelijking met het bestaande referentiekader het makkelijkst te 
maken is: in vergelijking met de klassieke analoge vorm van televisie vindt men digitale 
televisie interessant omdat het (denkt men) een verbetering van beeld en geluid inhoudt. De 
vergelijking met de klassieke papieren tv-gids maakt dat men het voordeel van de EPG 
makkelijk kan inschatten, en de grote interesse in time shifting is wellicht te wijten aan het feit 
dat men zich makkelijk kan inleven in situaties waarin ‘net iemand aan de deur komt bellen 
op het moment je liever verder zou kijken naar je favoriete soap’. Verder valt voor de 
laggards (S5) ook de relatief hoge interesse op in het ‘surfen’ via digitale televisie. Een 
interesse die wellicht een verklaring kan vinden in het ‘leapfrogging’-fenomeen. Met de 
laggards gaat het immers voor een groot deel om de mensen die de internetboot hebben 
gemist, en DTV lijkt hen dan ook interessant om die gemiste stap goed te maken. Heel wat 
oma’s en opa’s hebben wel van het internet, mails en SMS’en gehoord, maar snappen er niks 
van en vinden het enorm jammer niet te kunnen e-mailen of SMS’en met hun kleinkinderen. 
Digitale televisie lijkt hen daartoe te kans te bieden. Vandaar de op het eerste zicht 
verwonderende interesse van laggards in deze surf-applicatie. Op basis van interesse lijkt het 
basisaanbod A1 voor DTV dus zeker deze 5 features/applicaties te moeten uitspelen (beter 
beeld, beter geluid, time shifting, EPG en surfen via tv). Zij hebben het meeste 
‘kopieerpotentieel’ (tot en met de minst innovatieve segmenten). Applicaties als ‘VOD’, 
‘themakanalen’ of het ‘nieuws op aanvraag’ liggen dan in de balans voor A1 of A2: deze 
kunnen immers op een uitgesproken interesse tot en met de late majority (S4) rekenen, maar 
hebben geen adoptiepotentieel meer bij de laggards. Nog een stapje verder (in de balans 
voor A2 en A3) hebben we dan de applicaties die slechts nog tot en met de early majority 
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(S3) op een uitgesproken interesse kunnen rekenen: PVR, achtergrondinformatie, cursussen 
volgen, ondertitelingsfeatures, e-mail, etc. Applicaties als chatten en e-government lijken dan 
op nauwelijks enige interesse te kunnen rekenen, en voor een applicatie als instant 
messaging blijft het adoptiepotentieel beperkt tot de innovators (S1) (A5 dus).  
 
Maar interesse mag niet het enige criterium zijn om het potentieel van applicaties en features 
te bepalen, en tot een ranking van applicaties en invulling van de graduele uitbouw van het 
aanbod te komen. Interesse staat immers niet gelijk aan adoptiebereidheid. Het kan immers 
goed zijn dat men een bepaalde applicatie wel erg interessant vindt, maar dat men daar niet 
voor wil betalen. Ondanks de grote interesse in zowel Time Shifting als EPG (twee applicaties 
die op basis van interesse in A1 thuis lijken te horen) stelden we bijvoorbeeld vast dat er voor 
de eerste applicatie (time shifting) wel een grote wtp was, terwijl de interesse voor EPG zich 
bij geen enkel segment in een wtp of bereidheid tot betalen vertaalde. De verklaring hiervoor 
is wellicht eenvoudig. Time Shifting is echt een nieuwe toepassing waarvoor men geen 
directe alternatieven heeft. Voor de EPG heeft men nog steeds het alternatief van het 
papieren programmablad of teletekst. Een EPG is wel interessant, maar als men daarvoor in 
de geldbeugel moet tasten, bedankt men vriendelijk. Ook voor het ‘surfen’ via de televisie 
vertaalt de behoorlijke interesse van de totale markt zich niet automatisch in een willingness-
to-pay voor die applicatie bij alle marktsegmenten. Velen hebben reeds elders 
internettoegang (bv. bureau), waardoor de meerprijs voor surfen via de televisie al snel 
minder wordt.  
 
Daarmee zijn slechts een aantal van de bevindingen aangehaald die we uit onderstaande 
tabel kunnen aflezen. Deze tabel (DTV 2003/4-case) geeft numeriek de gemiddelde interesse 
weer van elk adoptersegment voor elke applicatie. Op basis van de algemene gemiddelde 
interesse deelden we de 27 applicaties/features in vijf blokken in. Applicaties met een 
gemiddelde beoordeling boven 3.6/5 beschouwen we als de DTV-applicaties die als zeer 
interessant gepercipieerd worden. Applicaties met een gemiddelde beoordeling tussen 3.2 
en 3.6 worden iets minder enthousiast onthaald, maar zijn nog steeds interessant. Tussen 2.8 
en 3.2 hebben we de neutraal beoordeelde applicaties; daaronder de als ‘niet interessant’ 
beoordeelde applicaties. De inkleuring van de cellen geeft dan de ‘willingness-to-pay’ aan 
van elk segment. Bij de toelichting van het onderzoeksopzet lichtten we reeds toe dat de 
respondent bij de evaluatie van deze applicaties ook telkens de vraag gesteld werd of hij ook 
bereid zou zijn een ‘meerprijs’ te betalen voor deze applicatie. Een groene kleur geeft aan dat 
meer dan 50% van het desbetreffende segment daartoe bereid was. Wanneer slechts 30 tot 
50% onmiddelijk te kennen gaf daar zeker toe bereid te zijn, kleurden we de cel geel in. 
Oranje slaat op een wtp tussen 10 en 30%; rood op een wtp van minder dan 10%.  
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 ALG INN EA EM LM L 
ZEER INTERESSANT 

Time Shifting 4.15 4.86 4.57 4.24 4.07 3.27 
VOD 3.96 4.79 4.43 4.12 3.79 2.83 
Beter Beeld 3.80 4.39 4.14 3.85 3.71 3.08 
Beter Geluid 3.79 4.39 4.15 3.80 3.75 3.11 
Nieuws op aanvraag 3.60 4.11 3.88 3.72 3.60 2.78 

INTERESSANT 
Thematische kanalen 3.56 4.18 3.95 3.65 3.44 2.78 
Eigen TV-kanalenpakket 3.52 4.07 3.96 3.64 3.46 2.53 
Achtergrondinformatie 3.47 3.68 3.70 3.61 3.39 2.71 
Ondertiteling 3.39 3.71 3.70 3.50 3.26 2.72 
EPG 3.20 3.96 3.59 3.26 3.22 3.28 
E-Mail 3.20 3.71 3.72 3.35 2.98 2.05 

NEUTRAAL 
PVR 3.14 3.96 3.62 3.31 2.98 2.06 
Extra TV Kanalen 3.13 3.79 3.61 3.20 2.96 2.28 
Surfen 3.12 3.82 3.69 3.25 2.88 3.02 
Cursussen 3.04 3.39 3.38 3.11 2.97 2.34 
Download 2.91 3.54 3.52 3.05 2.59 1.82 
SMS 2.84 3.18 3.30 2.99 2.58 1.89 
Home Banking 2.80 2.75 3.15 2.95 2.74 1.86 

NIET ZO INTERESSANT 
Proton 2.67 3.04 3.04 2.78 2.51 1.87 
E-Government 2.59 2.89 3.00 2.61 2.58 1.85 
Camerastandpunten 2.58 3.54 3.02 2.63 2.41 1.71 
Meespelen in spel/kwis 2.54 3.64 2.78 2.58 2.52 1.86 
Instant Messaging 2.50 3.21 2.92 2.66 2.20 1.61 

ABSOLUUT NIET INTERESSANT 
Chat 2.16 2.68 2.48 2.28 1.96 1.49 
Online Gaming 2.11 3.18 2.66 2.10 1.77 1.44 
Home Shopping 1.92 1.96 2.21 1.96 1.76 1.46 
Gepersonalis. reclame 1.86 2.57 2.15 1.86 1.63 1.44 
*Cellen geven gemiddelde interesse weer (score op 5). Inkleuring geeft WTP aan. Groen: meer dan 50% van het segment is voor deze dienst 
bereid een meerprijs te betalen. Geel: 30-50%; Oranje: 10-30% en Rood: minder dan 10%. 
 

De grootste willingness-to-pay stelden we vast voor de applicaties ‘time shifting’, ‘VOD’ en 
‘themakanalen’. Ondanks de relatief grote interesse in applicaties als ‘nieuws op aanvraag’, 
‘achtergrondinformatie’, ‘EPG’ en ‘e-mail’ zien we dat de bereidheid tot betalen relatief 
beperkt blijft. Voor EPG zelfs uit blijft. Dat betekent echter niet dat deze applicaties ook 
onmiddellijk op de achtergrond moeten verdwijnen. Voor een applicatie als EPG blijft het 
volgens ons zelfs cruciaal deze in A1 te behouden omdat dit één van de dankbaarste 
applicaties is om de potentiële meerwaarde van digitale televisie te verduidelijken. Iedereen is 
vertrouwd met de bestaande traditie van programmagidsen en de daarbij horende 
problematieken (niet overzichtelijk, niet altijd beschikbaar op het moment en de plaats dat je 
die nodig hebt, ...). Bij de meeste mensen zal het dan ook weinig moeite kosten om het 
‘relatieve voordeel’ van deze EPG-applicatie duidelijk te maken. Men moet er alleen voor 
zorgen dat de consument niet het gevoel heeft dat hij/zij voor die applicatie ook moet 
betalen. Men moet als het ware het gevoel hebben dat het een gratis applicatie is die men er 
sowieso bij krijgt, net zoals teletekst dat voor het huidige televisie-aanbod is.  
 
Enkel in combinatie met deze wtp-informatie vormt de segmentspecifieke interesse in 
applicaties volgens ons een betrouwbare basis voor het bepalen van kopieerpotentieel en de 
invulling van het graduele aanbod. Voor digitale televisie doen we dat als volgt: 
 
A1 Naast ‘EPG’ die omwille van de compatibiliteit en het duidelijke relatieve voordeel ten 
opzichte van de bestaande tv-ervaring zeker in het basisaanbod geïntegreerd moet zitten, 
leert de combinatie ‘interesse + wtp’ dat ook ‘timeshifting’, ‘VOD’, ‘thematische kanalen + 
eigen pakket samenstellen’ en het argument van beter beeld en geluid het basispakket A1 
moeten uitmaken. Bij de invulling van de thematische kanalen volgt dan automatisch de 
vraag om welke thema’s dat dan vooral moet gaan. Eerder uitten we met het oog op het 



Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 

 
Deel 6:Introductiestrategie voor ICT-innovaties 

251 

kopieerpotentieel reeds onze twijfels of het voetbal als USP strategisch wel de beste zet is van 
Belgacom. Analyse van de voorkeur voor themakanalen ondersteunt ons in deze 
overtuiging. In de iDTV 2004-studie lieten we de respondenten op een schaal van 1 tot 3 
bijvoorbeeld ook aangeven hoe interessant men 12 types van themakanalen vond (3: totaal 
oninteressant, 2: neutraal, 1: zeer interessant). De inkleuring in onderstaande tabel heeft niks 
te maken met willingness-to-pay, maar geeft enkel de mate weer waarin men bepaalde 
thematische kanalen interessant vindt. Groen (scores < 1.70) geven weer dat een bepaald 
segment een bepaald themakanaal interessant vindt, geel (1.70 < x < 2.30) staat voor een 
neutraal gevoel ten aanzien van het themakanaal, oranje staat voor minder interessant, en 
rood voor absoluut oninteressant. 
 

 Totaal Innovators Early  
Adopters 

Early  
Majority 

Late  
Majority Laggards 

Documentaires 1.60 1.48 1.45 1.52 1.52 1.86 
Nieuwsinformatie 1.64 1.43 1.35 1.53 1.58 2.02 
Wetensch. & Natuur 1.72 1.54 1.53 1.65 1.70 1.95 
Sport 1.89 1.99 1.76 1.75 1.82 2.20 
Huis & Tuin 1.99 1.88 1.82 1.92 1.91 2.27 
Muziek 2.05 1.98 1.84 1.95 1.99 2.34 
Reisinformatie 2.06 1.70 1.88 1.99 2.03 2.31 
Techniek 2.24 1.82 2.03 2.16 2.20 2.53 
Kids 2.32 1.95 2.10 2.24 2.27 2.61 
Mode 2.62 2.44 2.55 2.55 2.69 2.72 
Erotiek 2.64 2.36 2.42 2.56 2.72 2.84 
Games 2.71 2.33 2.50 2.64 2.76 2.90 
 
Sport blijkt hierbij slechts op de vierde plaats te staan, na meer geprefereerde themakanalen 
rond ‘documentaires’, ‘nieuwsinformatie’ en ‘wetenschap en natuur’. Binnen de categorie 
sportkanalen (cf. onderstaande tabel166) staat een voetbalkanaal wel afgetekend op de eerste 
plaats, maar moeten daar toch een aantal kanttekeningen bij worden geplaatst. In eerste 
instantie stellen we ondanks de relatief grote interesse in voetbal enkel een willingness-to-pay 
voor voetbal vast binnen de segmenten van innovators en early adopters. Bij deze innovators 
en early adopters zijn het eigenlijk enkel de early adopters die een uitgesproken interesse en 
wtp voor voetbal vertonen. Innovators zijn sowieso slechts matig in sport geïntereseerd (cf. 
supra 1.99), en ook met betrekking tot voetbal is de voorkeur voor voetbal minder 
uitgesproken (slechts 43.7% van de innovators vindt een voetbalkanaal interessant, 
tegenover meer dan 50% in de andere segmenten). Het zijn dus vooral de early adopters die 
in sport (1.76), en meer specifiek voetbal (53.1%), geïnteresseerd zijn. Omwille van hun 
innovatieve karakter zijn ook de innovators toch bereid voor een voetbalaanbod te betalen, 
waardoor het adoptiepotentieel voor voetbal (zoals het aanbod van Belgacom TV) binnen 
deze twee segmenten geen probleem mag vormen. Vanaf de early majority stelt er zich 
echter wel een probleem. Ondanks de grote interesse in voetbal-content (bij early en late 
majority nog steeds 56.7% en 52.1%) is men niet meer bereid daar ook voor te betalen. Zeker 
wanneer de prijzen daarvoor in de grootte-orde van het vroegere Canal+-aanbod liggen.  
 
% geïnteresseerden 

per segment 
Innovators Early adopters Early majority Late Majority Laggards 

Voetbal 43.7 53.1 56.7 52.1 38.8 
Wielrennen  31.1 35.4 45.2 46.7 37.9 
Tennis 36.7 28.8 31.8 32.7 24.6 
Atletiek 27.2 20.7 23.3 28.7 21.3 
Motorsporten 12.1 22.1 19.8 14.6 10.7 
 

                                                      
166 Met betrekking tot sportkanalen werd ook gevraagd welke sportkanalen men wenste. De tabel geeft binnen 
elk segment weer hoeveel % interesse in een bepaalde sport heeft. 
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Vanaf de early majority valt het verder ook op dat de voorkeur voor voetbal minder 
uitgesproken is. Met een interesse in sport van 1.75 en 1.82 geven de early en late majority te 
kennen behoorlijk (en nog steeds meer dan de innovators) geïnteresseerd te zijn in sport. Als 
populairste sport in België draagt voetbal ook voor deze segmenten het grootste deel van de 
interesse weg, maar de ‘voorsprong in interesse’ op andere sporten als wielrennen, tennis en 
atletiek wordt duidelijk kleiner dan bij de early adopters. Voor voetbalkanalen is men ook 
minder bereid een meerprijs te betalen dan voor deze andere sporten. Ze zijn met andere 
woorden reeds tevreden met het huidige voetbalaanbod en zijn niet bereid extra geld uit te 
geven voor nog meer voetbal. Voor andere sporten, waarvan ze te weinig te zien krijgen, zijn 
ze daar wel toe bereid. Ook dit staaft ons 
vermoeden dat ‘the chasm’ wel degelijk een 
reëel gevaar is voor het DTV-aanbod van 
Belgacom. Voetbal blijft uiteraard een zeer 
winstgevende topic binnen de segmenten S1 
en S2, maar wordt volgens ons beter via een 
targeting aan S1 en S2 aangeboden, en zeker 
niet als centrale speerpunt in de massamediale communicatie (zoals Belgacom dat 
doet/deed). Daarvoor is het kopieerpotentieel te klein, en bestaat het risico dat Belgacom TV 
in te veel hoofden met voetbal geassocieerd zal blijven. Ook Canal+ raakte met moeite verder 
dan de 100000 adopters omdat ca. €40 voor een aanbod van voetbal en film te veel was 
voor de rest van de markt. Ook BelgacomTV zal wellicht aan die 100000 adopters raken met 
zijn voetbal-positionering, maar de grote uitdaging zal zich stellen om van die 100000 ook 
naar de rest van de massamarkt door te groeien. Naast deze targeting van voetbal naar S1 en 
S2 komen de thematische sportkanalen in het algemeen volgens ons beter in A2 aan bod. 
Inzake themakanalen is sport dus zeker belangrijk, maar het mag niet de enige speerpunt 
zijn. Ook themakanalen rond ‘documentaires’ en ‘nieuwsinformatie’ mogen niet 
verwaarloosd worden (en verdienen zelfs meer dan sport een plaats in A1). Inzake 
documentaire-content gaat de voorkeur vooral uit naar natuurdocumentaires, historische 
documentaires, en documentaires over dieren, toerisme en wetenschap (cf. tabel).  
 
Verder leert de interesse in themakanalen dat er naast documentaires ook een grote 
interesse voor ‘nieuwsinformatie’ is. Een interesse die tot en met de late majority blijft 
aanhouden en dus een sterk kopieerpotentieel heeft. De in januari 2006 bekendgemaakte 
intentie van VTM om binnen 12 tot 15 maanden met een digitaal 24/7-nieuwskanaal op de 
proppen te komen, is dus zeker geen slecht idee. Het beantwoordt aan een zekere 
marktbehoefte. Kritische stemmen die menen dat dit VTM-initiatief geen enkele meerwaarde 
biedt ten aanzien van de bestaande ‘tv-theek’- en ‘net gemist’-applicatie waarbij men het 
laatste journaal op elk moment van de dag opnieuw kan bekijken, hebben het wellicht 
verkeerd. Deze bieden de gebruiker wel de flexibiliteit om het laatste journaal te bekijken 
wanneer het hem/haar het best uitkomt, maar dat journaal kan op dat moment reeds acht 
uur oud zijn167, en in nieuwstermen is dat een eeuwigheid. Een digitaal nieuwskanaal 
daarentegen, biedt op elk moment van de dag toegang tot het laatste (breaking) nieuws. En 
precies daarin ligt de meerwaarde van een digitaal nieuwskanaal zoals VTM dat voor ogen 
heeft. Met de ‘net gemist’-applicatie hebben we met de ‘nieuws op aanvraag’-applicatie te 
maken waarvoor een gemiddelde interesse van 3.60/5 ons leerde dat er wel degelijk 
interesse voor is, maar waarbij we tegelijkertijd een magere willingness-to-pay vaststelden (cf. 
supra). Pas wanneer men op elk moment van de dag toegang krijgt tot het laatste nieuws 
(en niet tot het laatste journaal) is een aanzienlijk deel van de bevolking bereid daarvoor te 
betalen.  
 
A2 Vandaar dat we de ‘nieuws op aanvraag’-applicatie ‘slechts’ een plaats in de eerste 
graduele uitbreiding A2 geven en niet in het basisaanbod A1. Verder kunnen ook e-mail en 
ondertitelingstoepassingen een plaats in A2 hebben, net als de PVR. De koppeling van deze 

                                                      
167 Iemand die bijvoorbeeld om vijf uur ’s morgens het zeven-uur-journaal van de dag voordien bekijkt. 

Natuur 51.3% 
Historisch 29.3% 

Dieren 28.4% 
Toerisme 18.2% 

Wetenschap 12.6% 
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PVR aan de EPG (opnemen vanuit EPG) kan een duidelijke meerwaarde impliceren voor de 
gebruiker, maar men moet daarbij rekening houden dat dat geen al te grote meerprijs zal 
mogen impliceren. In het huidige aanbod van Telenet kost deze koppeling (via de EPG PVR 
programmeren) €4,95/maand. Gezien de lage wtp voor EPG zou de penetratie van de PVR 
(en digicorders van Telenet) naar onze mening meer geholpen zijn wanneer deze koppeling 
een ‘gratis meegeleverde dienst’ zou zijn. Niet dat het wellicht de bedoeling was van Telenet 
om de digicorder/PVR168 pas in een tweede fase (A2) aan de markt ter beschikking te 
stellen169, maar qua timing kan dit in ieder geval weinig kwaad aangezien we de PVR pas in 
A2 een plaats geven. Het enige gevaar bestaat er in geen ‘elegante oplossing’ te hebben 
voor diegenen die reeds tot de aanschaf van een ‘Digibox’ zijn overgestapt. De meest 
innovatieven, de innovators die nu reeds tot adoptie van DTV en dus ook de Digibox zijn 
overgestapt, zullen ongetwijfeld ook interesse hebben in een ‘Digicorder’. Na de recente 
investering van €199 in de Digibox zullen zij wellicht niet staan springen om ook nog eens 
€299 neer te tellen voor eenzelfde box, maar nu met harde schijf. Een elegante 
(inruil)oplossing zal noodzakelijk zijn voor hen. Deze meest innovatieve adopters zijn immers 
ook de grootste propagandisten voor een nieuwe technologie. Hen ontevreden stemmen 
zou dan wel eens voor negatieve propaganda kunnen zorgen ... 
 
A3 Digitale televisie moet naar onze mening dus eerst en vooral televisie blijven en als 
een technologie gepositioneerd worden die de bestaande tv-ervaring makkelijker en 
comfortabeler maakt. Pas in een latere fase kan de digitale televisie ook gepositioneerd 
worden als een innovatie die ook het internet naar de mensen toe brengt. Vandaar dat we 
de uitbreiding naar de interactiviteit van het internet pas in de uitbreiding naar A3 
voorstellen. Meer concreet hebben we het dan over applicaties als surfen en educatieve 
applicaties als het online cursussen volgen. De (behoorlijke) interesse voor deze applicaties 
manifesteert zich hiervoor zelfs nog tot de late majority en laggards, maar gaat niet met een 
duidelijke wtp gepaard. DTV eerder170 als ‘het internet via de tv’ positioneren lijkt ons dan 
ook een gevaarlijke strategie. ‘Internet via de tv’ kan slechts op een beperkte wtp rekenen, en 
zou ook het nefaste effect van een dubbele positionering (‘internet via tv’ en ‘comfortabeler 
televisie-ervaring’) met zich kunnen meebrengen. We doelen dan op het ‘Nokia-N-Gage’-
syndroom: de innovatie die mobiele telefonie en draagbare spelconsole moest integreren, 
maar onder meer faalde omwille van een positionering die nooit duidelijk geweest is. Was 
het nu een telefoon of een spelconsole? (cf. supra). DTV van meet af als ‘een comfortabeler 
tv-ervaring’ én ‘internet via je televisie’ positioneren zou naar onze mening eenzelfde gevaar 
inhouden. Is het nu internet of televisie? Vandaar dat we de stap naar ‘internet via de tv’ pas 
in A3 maken. Voor de meer innovatieve segmenten is dat ook helemaal niet zo erg: dat zijn 
immers de segmenten die thuis reeds een internetaansluiting hebben, en waarvan we 
leerden dat pc (+internet) en televisie nog steeds twee aparte (en voorlopig onverenigbare) 
werelden blijven in respectievelijk het bureau en de woonkamer. E-mails checken en surfen 
via je televisie is op het eerste zicht misschien wel interessant voor hen, maar binnen het 
‘sociale televisie’-gebeuren (cf. supra171) zien deze meest innovatieve segmenten ‘internet via 
de tv’ niet echt als de grote meerwaarde van DTV, en niet meer dan een leuk extraatje. Voor 
de minder innovatieve segmenten van senioren en mensen die nog geen internetaansluiting 
hebben kan de uitbreiding naar ‘internet via de tv’ wel een duidelijke meerwaarde 
impliceren, maar is het ook voor hen beter dat die uitbreiding pas in A3 aan de orde komt. 
Dat heeft hen immers de tijd om beter vertrouwd te raken met het ‘basic’ DTV-concept. Naar 
deze minder innovatieve segmenten toe kan de uitbreiding naar ‘internet via de tv’ immers 
een ‘leapfrogging’-opportuniteit betekenen. Een groot deel van hen miste de internettrein, 
maar heeft het gevoel iets te missen en voor bepaalde dingen uitgesloten te zijn. 
Inschrijvingen of info over bepaalde events kan enkel nog via het internet bekomen worden, 

                                                      
168 Bij de introductie van hun DTV-aanbod was er enkel de Digibox (€199). Vanaf 2006 bracht men ook de 
‘Digibox met harde schijf’ (Digicorder), of de PVR op de markt (€299).  
169 De oorzaak daarvoor ligt veeleer in een ‘aanleverproblematiek’ met de leverancier van die set-top-boxen. 
170 Dan hebben we het over A1 of A2. 
171 Tv kijken gebeurt in gezinsverband en moet ook in die familiesfeer gepositioneerd worden. 
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en opa’s en oma’s hebben het gevoel dat kunnen SMS’en en mailen ook een noodzaak 
wordt om nog met de kleinkinderen te kunnen communiceren. Voor deze segmenten kan 
digitale televisie dan de kans bieden alsnog de gemiste internettrein te halen. Absolute 
voorwaarde zal hier echter de eenvoud van toepassing en de gebruiksvriendelijkheid 
moeten zijn.  
 
A4 Voor zaken als SMS, Home-Banking, Downloads en Gaming is het adoptie- en 
kopieerpotentieel slechts tot S1 en S2 beperkt waardoor die naar onze mening in uitbreiding 
A4 hun plaats hebben. We willen hier nogmaals bij benadrukken dat het met dit A4 niet om 
een pakket van applicaties gaat dat noodzakelijk ook later in de tijd moet worden 
aangeboden. Integendeel. Een applicatie als Gaming kan zelfs heel winstgevend zijn binnen 
de segmenten van innovators en early adopters (zij blijken nu reeds een behoorlijk budget te 
besteden aan games). Op de vraag of de gaming-applicatie dan moet worden ingevuld in 
termen van een thematisch gaming-kanaal dat door derden wordt verzorgd of eerder om 
een online gaming-applicatie die door de netwerkproviders als Belgacom en Telenet kan 
worden verzorgd, zijn we van mening dat het wellicht beter om de tweede optie van een 
interactieve ‘online gaming’-applicatie gaat zoals deze segmenten dat via het internet 
gewoon zijn (en niet om een thematisch gaming-kanaal). Uit de eerder aangehaalde vraag 
naar geprefereerde themakanalen leerden we immers dat een dergelijk thematisch kanaal 
zelfs bij innovators en early adopters geen interesse opwekt (gemiddelde score van deze 
segmenten respectievelijk 2.33/3 en 2.50/3). Van gaming via DTV verwachten de S1, S2 dus 
niks nieuws, maar louter een comfortabeler manier om aan ‘online gaming’ te doen. Met de 
gaming-applicatie vallen dus wellicht geen nieuwe gamers te ‘winnen’, maar zal men wel 
heel wat bestaande (online) gamers tot een andere ‘game’-setting kunnen verleiden: de zetel 
van de huiskamer in plaats van de stoel in het bureau.  
 
A5 Voor applicaties als Proton, het kiezen van Camerastandpunten, interactief 
deelnemen aan spelprogramma’s en kwissen en instant messaging is het potentieel nog 
beperkter (tot S1) waardoor we die in A5 sorteerden.  
 
Met de invulling van van de uitbreidingen A4 en A5 gaat het vooral om applicaties die onder 
de i van iDTV of Interactieve DTV ressorteren. Interactieve applicaties als SMS, cursussen, 
camerastandpunten kiezen, meespelen in spelprogramma’s en kwissen of instant messaging 
hebben dus pas laat in de gradualiteit hun plaats. Net zoals er over gewaakt moet worden 
digitale televisie niet te vroeg als ‘internet via tv’ te positioneren; moet men er bij de 
introductie van digitale televisie ook voor behoed zijn het interactieve aspect van digitale 
televisie niet te hard te pushen. Sommigen kunnen de klemtoon inzake digitale televisie 
echter niet hard genoeg op het interactieve leggen, en hebben het dan ook steevast over 
iDTV in plaats van DTV. Het is inderdaad zo dat digitale televisie een waaier aan interactieve 
applicaties mogelijk maakt, maar voor het merendeel van deze applicaties bestaat slechts een 
beperkt potentieel en wtp. Voor applicaties als ‘chat’, ‘home shopping’ en ‘gepersonaliseerde 
reclame’ is dat potentieel zelfs onbestaande (cf. supra). Als aanbieder mag men dus niet de 
‘field-of-dreams-thinking’-fout maken en digitale televisie in zijn meest gesofisticeerde 
interactiviteit promoten. Dit zou teveel een ‘too much too soon’-gevaar inhouden. Enkel de 
minder gesofisticeerde vormen van interactiviteit zoals VOD/tv-theek hebben een groot 
potentieel. Digitale tv brengt dus wel interactiviteit naar de mensen, maar men mag niet de 
fout maken het accent te vroeg op de ‘high-tech interactiviteit’ te leggen. Samen met een 
aantal van deze ‘high tech’ interactieve applicaties hebben ook de e-government-applicaties 
nauwelijks potentieel. Velen zien e-government nog teveel als een ‘lean forward’-activiteit die 
bij de pc-sfeer thuis hoort, en dat blijft - zoals we eerder reeds aanhaalden - nog grotendeels 
een wereld die duidelijk is afgescheiden van de tv-sfeer. Naarmate men meer vertrouwd 
raakt met de DTV-technologie sluiten we echter niet uit dat daar nog verandering in kan 
komen. E-government via de televisie kan immers ook de opportunititeit bieden om bepaalde 
communicatie met de overheid ‘comfortabeler’ af te handelen. Maar dan zal het de 
consument wel niks extra mogen kosten. Niettegenstaande deze e-government-applicaties 
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via DTV nogal een hoog push-gehalte kennen, komen ze in de algemene introductiestrategie 
voor DTV toch beter op het achterplan te staan. Dat neemt echter niet weg dat er ook voor 
deze applicatie geen kleine subsegmenten zijn waarbij er wel een potentieel is voor deze 
applicaties. Voor e-governement bracht de iDTV 2004-studie aan het licht dat die segmenten 
een beroepsgebonden karakter hebben: bij kaderleden en zelfstandigen werd wel een 
duidelijke interesse voor e-government via DTV gevonden. Respectievelijk 62.9% en 52.2% 
van deze beroepscategorieën gaf een interesse te kennen. Een targeting van e-government 
naar deze categorieën kan op die manier toch voor een zekere kritische massa zorgen, van 
dewelke het afwachten blijft of die ook groot genoeg zal zijn om de rest van de markt te 
doen kopiëren. Maar daarmee zitten we reeds wij de segmentspecifieke targeting van 
applicaties naar (sub)segmenten buiten de graduele uitbouw van het aanbod. 
 
In grote lijnen komen we op basis van de gedesaggregeerde productanalyse voor DTV dus 
tot een volgende graduele uitbouw van het aanbod voor digitale televisie in Vlaanderen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Op analoge wijze bracht een gedesaggregeerde productevaluatie ons ook in de ‘3G 2003/4’-
studie tot een graduele uitbouw van het aanbod voor 3G in Vlaanderen. Onderstaande tabel 
vat op identieke manier de interesse en willingness-to-pay samen voor de 37 applicaties die 
we in deze studie evalueerden. Zoals we op basis van de minder positieve ‘segmentation 
forecast’ en voorspelde diffusiecurve konden verwachten, maakt een eerste blik op deze 
tabel meteen duidelijk dat de interesse en willingness-to-pay voor de 3G-applicaties een stuk 
lager ligt dan voor DTV. Zo zijn er van alle 37 applicaties slechts 3 applicaties die als ‘zeer 
interessant’ beoordeeld worden, en haalt geen enkele applicatie een gemiddelde 
interessescore die boven de 3.80 ligt. Sommige applicaties als ‘gedrukte media’ en ‘shopping’ 
via de mobiele telefoon kunnen zelfs nauwelijks de interesse van de innovators wekken, en 
creëren zelfs geen willingness-to-pay bij de meest innovatieve segmenten. Zelfs ‘kansspelen’ 
via de 3G-mobiele telefoon –volgens sommige bronnen toch als een ‘killer application’ voor 
3G voorgehouden- wekt in Vlaanderen absoluut geen interesse en wtp. Vlaanderen is dus 
veel minder enthousiast en klaar voor UMTS dan voor DTV. Nog meer dan voor DTV, geldt 
dus voor 3G de waarschuwing om niet te hard van stapel te lopen, en het ‘too much too 
soon’-gevaar goed indachtig te zijn. Eerder gaven we in dit verband reeds te kennen dat 
men voor 3G wellicht beter voor een ‘partial market coverage’ opteert in plaats van een ‘full 
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market coverage’. In termen van kopieerpotentieel ambiëren we dan vooral een 
‘kopieergang’ tot en met S3.  
 
 ALG INN EA EM LM L 

ZEER INTERESSANT 
Assistentie bij Criminaliteit 3.77 4.00 4.03 3.95 3.79 3.29 
Auto-alarm & -locatie 3.75 3.90 4.10 3.94 3.69 3.24 
Woningalarmdienst 3.70 4.30 4.02 3.89 3.67 3.20 

INTERESSANT 
Navigatie 3.45 4.20 4.05 3.69 3.43 2.65 
Elektron. Verkeersinfo. 3.45 3.80 3.85 3.70 3.37 2.86 
Instant publieke diensten 3.40 3.40 3.59 3.61 3.38 2.93 
Gouden en Witte Gids 3.34 3.10 3.69 3.54 3.27 2.85 
Alarmering Waard. Vw’n 3.32 3.50 3.69 3.47 3.24 2.89 

NEUTRAAL 
Elektronische agenda 3.17 3.60 3.66 3.48 3.09 2.40 
Digitale Radio 2.97 3.50 3.36 3.24 2.83 2.38 
E-Banking 2.94 3.90 3.56 3.20 2.80 2.20 
Stemherkenning 2.88 3.40 3.29 3.21 2.80 2.12 
Elektronische cash 2.87 4.20 3.38 3.15 2.73 2.18 
Reservatiesystemen 2.84 3.40 3.35 3.11 2.76 2.14 
Lokale info 2.80 3.80 3.10 3.00 2.77 2.29 

NIET ZO INTERESSANT 
UMS 2.77 4.00 3.44 3.06 2.61 1.96 
Elektron. Publieke dienst 2.75 3.40 3.16 2.99 2.68 2.13 
MP3 2.73 4.00 3.23 3.04 2.52 2.05 
MMS 2.73 4.30 3.37 3.02 2.54 1.95 
Intranet 2.69 3.10 3.30 2.97 2.54 1.97 
Mobiele VideoTelefonie 2.67 4.00 3.29 2.96 2.53 1.88 
Browsing 2.66 4.10 3.30 2.98 2.46 1.85 
Online Bibliotheek 2.62 3.20 2.96 2.85 2.57 2.03 
AOD 2.60 3.60 3.13 2.84 2.46 1.98 
Gedrukte Media 2.60 3.40 2.95 2.79 2.54 2.08 
Group Communication 2.56 3.10 3.13 2.77 2.39 2.00 
In Home Automatisatie 2.49 3.20 3.07 2.76 2.31 1.82 

ABSOLUUT NIET INTERESSANT 
Gerpersonalis. Applicatie 2.38 3.90 2.78 2.66 2.23 1.75 
Mobile Video Messaging 2.33 3.70 2.92 2.60 2.15 1.65 
VOD 2.31 3.80 2.72 2.53 2.18 1.75 
Kleurenfax 2.18 3.20 2.57 2.38 2.01 1.71 
Buddy Lists 2.15 3.30 2.56 2.36 2.01 1.61 
Shopping 2.08 2.40 2.38 2.28 2.07 1.56 
Gaming 1.90 2.80 2.19 2.13 1.79 1.42 
Virtuele Vrienden 1.52 1.50 1.66 1.59 1.46 1.36 
Kansspelen 1.45 1.70 1.53 1.52 1.42 1.29 
 
Op analoge manier als voor digitale televisie laat deze tabel ons toe de graduele uitbouw van 
het aanbod in te vullen. In het basisaanbod A1 zitten dan het best de ‘veiligheidsapplicaties’ 
‘auto-alarm- en –locatie-applicatie’, ‘assistentie bij criminaliteit’ en ‘woningalarmdienst’, alsook 
de ‘navigatie-applicatie’. De potentiële meerwaarde van de laatste ligt wellicht in een 
motivatie om met UMTS meteen ook te kunnen meegaan in de opmars van GPS- en 
navigatietechnologie. Verder is het duidelijk dat de relatieve meerwaarde van de brede 
UMTS-waaier zich vooral in het domein van de veiligheidsapplicaties situeert. Ondanks de 
mindere interesse en willingness-to-pay lijkt het ons ook verstandig ook de applicaties UMS 
en MMS in het basispakket mee te nemen. Tot en met S3 kunnen beide applicaties immers 
nog steeds op een interesse van minstens 3/5 rekenen. Ze zullen alleen niet veel mogen 
kosten. UMS en MMS worden met andere woorden als een tof speeltje of een tof extraatje 
beschouwd, maar daar blijft het ook bij. Het merendeel van de markt is niet bereid daar ook 
voor in de geldbeugel te tasten. Komende van de tweede generatie mobiele telefonie (2G) 
kunnen deze applicaties wel als het perfecte opstapje naar 3G fungeren, omwille van hun 
sterke link met de populaire 2G-applicaties. Met UMS en MMS gaat het eveneens om korte 
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boodschappen via de mobiele telefoon, maar dan verrijkt met multimediale content. De 
grote familiariteit met de SMS-applicatie maakt dat het merendeel van de markt de 
meerwaarde van de UMS- en MMS-applicaties makkelijk zal kunnen inschatten. Indien de 
gebruikskosten laag genoeg zijn voor deze applicaties zullen ze misschien ook geadopteerd 
worden, en op die manier geleidelijk aan het pad effenen voor andere 3G-applicaties. Het 
algemeen lage potentieel voor 3G maakt het des te belangrijker om dergelijk overgangen 
van het oude naar het nieuwe paradigma in het achterhoofd te houden.  
 
Met de uitbreiding A2 gaat het best om de applicaties ‘elektronische verkeersinformatie’, ‘de 
elektronische gouden en witte gids’, ‘instant publieke diensten’ en ‘alarmering bij diefstal of 
verlies van waardevolle voorwerpen’. De volgende uitbreiding A3 kan dan opgebouwd zijn 
rond de muzikale poot van UMTS met applicaties als ‘digitale radio’ en ‘MP3’, en de meer 
functionele applicaties als een ‘elektronische agenda’ en ‘e-cash’. Ook de ‘reservatie-‘ en 
‘lokale informatie’-applicaties kunnen eventueel in A3 worden opgenomen, maar enkel 
wanneer dat voor de consument nauwelijks een meerkost impliceert. Bovenstaande tabel 
leert ons dat deze applicaties wel de interesse genieten, maar dat S2 en S3 daar nauwelijks 
voor willen betalen. Indien dit van aanbiederskant niet mogelijk is, of men er voor opteert zo 
snel mogelijk winst te genereren op deze applicaties (tegen een duurdere gebruiksprijs), 
dienen deze twee applicaties beter in A5 een plaats te hebben voor een directe targeting 
naar S1 (dat wel enige wtp voor deze applicaties blijkt te hebben). 
 
Bij een inperking van de ambitie tot een ‘partial market coverage’ blijft ook de massamediale 
‘coverage’ van dit graduele UMTS-aanbod beperkt tot deze A1, A2 en A3. Voor de rest van 
de applicaties (behalve de applicaties waarvoor geen potentieel blijkt te zijn172) kan dan 
volstaan met een gerichte targeting. Voor een applicatie als stemherkenning zal dat een 
targeting van S1 en S3 zijn; voor ‘e-banking’ een targeting van S2 en S3. Voor de early 
adopters (S2) lijkt UMTS vooral aan ‘functionele noden’ tegemoet te komen, aangezien voor 
applicaties als ‘intranet’ en ‘group communication’ vooral een targeting van dit segment lijkt 
aangewezen. Met A4 hebben we het over een pakket van applicaties met ‘browsing’, ‘AOD’, 
‘Mobiele Video Telefonie’ en ‘In Home Automatie’. Met A5 om applicaties als een ‘online 
bibliotheek’, ‘gaming’, ‘VOD’ en ‘mobile video messaging’ en eventueel ook de applicaties 
‘reservatiesystemen’ en ‘elektronische publieke diensten’ als die niet in een goedkope vorm in 
A3 kunnen worden opgenomen.  
 
Als we dan zien dat Proximus zijn 3G-aanbod sedert het najaar van 2005 op de markt brengt 
in een positionering rond de vier pijlers ‘videotelefonie’, ‘mobile tv’, ‘music download’ en ‘3D 
Games’, kunnen we niet anders dan concluderen dat de introductiestrategie van Proximus’ 
3G-aanbod niet bepaald het predicaat 
‘user-centric’ verdient. Met mobiele 
televisie, videotelefonie en gaming zitten 
drie van de vier massamediaal 
gecommuniceerde pijlers immers in de 
uitbreidingen A4 en A5 die volgens ons 
beter louter via een aangepaste 
targeting aan de juiste segmenten 
worden aangeboden.  
 
De Proximus-positionering gebeurt dus rond vier pijlers waarvoor het adoptiepotentieel 
volgens ons onderzoek zeer beperkt is. Dat houdt het risico in dat UMTS bij veel mensen de 
indruk van een ‘tof speeltje’ of ‘gadget’ zal nalaten, maar bij weinig mensen een 
meerwaarde-perceptie zal nalaten om hen ook effectief tot adoptie te overhalen en de prijs te 
betalen die Proximus voor zijn diensten vraagt. Met de huidige communicatie spreekt men 

                                                      
172 Bv. ‘gedrukte media’, ‘gepersonaliseerde applicaties’, ‘shopping’, ‘virtuele vrienden’, ‘kansspelen’. 
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enkel S1 en S2 aan, en riskeert men bij een nog beperktere penetratie te blijven steken dan 
de maximaal haalbare ‘partial market coverage’ die wij voorop stelden.  
 
De gedesaggregeerde productanalyse voor UMTS brengt ons op die manier tot de volgende 
graduele uitbouw van het aanbod voor UMTS in Vlaanderen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met een gedesaggregeerde evaluatie komen we dus al een heel eind in het uitzetten van de 
strategie in termen van graduele uitbouw van het aanbod en krijtlijnen voor de algemene 
positionering. Maar met deze voorbeelden van digitale televisie en 3G hebben we het 
voorlopig enkel nog maar over de ‘communicatieve’ invulling van een graduele uitbouw van 
het aanbod gehad. Bij de toelichting van deze pijler wezen we echter op de dubbele manier 
om die gradualiteit in te vullen. Naast de communicatieve manier om dat te doen in situaties 
waarin de innovatie één en dezelfde ‘fysische hardware’ is voor de ganse markt, 
onderscheiden we ook situaties waarin de gradualiteit zich in een fysisch basisproduct + 
verschillende fysische add-ons uit. Of in situaties waarin verschillende ‘fysische uitingen’ van 
eenzelfde innovatieconcept naast elkaar staan. Inzake de graduele uitbouw van het aanbod 
maken we dus een onderscheid tussen een fysische en een communicatieve vorm. Of een 
situatie voor een ‘basisproduct + fysische add-ons’ opportuun is, kan blijken uit de 
gedesaggregeerde productanalyse. We kunnen dit (puur hypothetisch) illustreren met de 
gedesaggregeerde analyse die we voor DTV maakten. Op basis van interesse en wtp 
plaatsen we de PVR pas in de eerste uitbreiding A2 en de ‘stap naar het internet’ pas in de 
uitbreiding naar A3. Indien het mogelijk zou zijn om een goedkope basisdecoder voor A1 te 
verkopen die na verloop van tijd (relatief goedkoop) uitbreidbaar is met een harde schijf 
(voor de PVR in A2) en met een modem (voor internet in A3), zou men een ‘fysische invulling 
van de gradualiteit’ kunnen overwegen. Op een voor de consument relatief goedkope en 
makkelijke manier is dit echter niet mogelijk, waardoor de communicatieve invulling van de 
gradualiteit voor DTV voor de hand ligt.  
 
In situaties waarin we niet in termen van een ‘basisproduct met fysische add-ons’ redeneren, 
maar in termen van ‘verschillende fysische concepten die naast elkaar staan’; komt het er op 
aan voor elk van die concepten het kopieerpotentieel na te gaan en op die manier een 
‘fysische gradualiteit’ vast te leggen in het aanbod. Twee studies waarin we dit deden waren 

A1 
A2 A3 A4 A5 

A1 
- auto-alarm & -
locatie 
- assistentie bij 
criminaliteit 
- navigatie 
- woningalarm 
- UMS 
- MMS 

A2 
- Elektronische 
verkeersinform. 
- Elektronische 
gouden&witte 
gids 
- Instant publieke 
diensten 
- Alarmering 
waardevolle 
voorwerpen 

A3 
- E-cash 
- Elektronische 
agenda 
- Digitale Radio 
- MP3 
 
+evt 
- reservatie 
- lokale 
informatie 

A4 
- Browsing 
- AOD 
- Mobiele Video 
Telefonie 
- In Home 
Automatie 

A5 
- Online 
Bibliotheek 
- Gaming 
- VOD 
- Mobile Video 
Messaging 
+evt 
- reservatie 
- lokale 
informatie 
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de studies voor Philips. In deze studies werd het adoptiepotentieel in eerste instantie voor het 
algemene productconcept nagegaan (flat TV, eHUB), maar had de aanbieder (Philips) 
verschillende concepten (respectievelijk 8 en 6, cf. supra) van de innovatie in zijn ‘portfolio’. 
Binnen deze concepten was het niet de bedoeling 1 concept met het meeste potentieel te 
selecteren, om de andere concepten dan naar de prullenmand te verwijzen. Wat er werd 
verwacht was een inzicht in welk concept het meeste potentieel had, welke het minst, welk 
concept men omwille van het grootste kopieerpotentieel centraal mocht plaatsen in de 
strategie, en voor welke concepten een meer gerichte targetingstrategie moest worden 
toegepast. De twee bijgevoegde grafieken illustreren mooi het verschil in potentieel van de 
verschillende concepten in twee verschillende landen. In land A valt bijvoorbeeld het grote 
adoptiepotentieel van Plasma en LCD op. Meer dan 50% van de innovators en early adopters 
vindt LCD zelfs zeer interessant. Vanaf de early majority zakt dit onder de 30%, en blijft het 
adoptiepotentieel voor LCD op dat niveau hangen. Duidelijk kopieerpotentieel voor LCD dus 
in land A. Voor Plasma is dat kopieerpotentieel zelfs nog groter. Niettegenstaande de 
voorkeur voor Plasma bij de innovators en early adopters minder uitgesproken is (dan voor 
LCD), blijft die op een hoger niveau bij de minder innovatieve segmenten (ook bij de late 
majority nog 
40%). In land 
A werd 
Plasma dan 
ook op de 
eerste plaats 
gezet in de 
graduele 
uitbouw (A1), 
kort gevolgd 
door LCD en 
CRT Rear 
Projection in 
A2. Voor het laatste concept stijgt het adoptiepotentieel zelfs van 22% bij de innovators tot 
41% en 30% bij late majority en laggards. Met een kopieerpotentieel dat duidelijk beperkt is 
tot de early majority kwam het ‘superslim’-concept in A3 terecht. OLED was dan A4. 
 
Land B daarentegen was een totaal ander verhaal. Daarin hadden we binnen innovators (S1) 
en early adopters (S2) een uitgesproken adoptiepotentieel voor de ‘Superslim’- en ‘OLED’-
concepten, maar bleef het kopieerpotentieel voor die concepten beperkt tot de early 
majority. Vanaf de early majority waren het CRT Rear, Plasma en LCD die het grootste 
potentieel genoten, maar genoten die nauwelijks of veel minder interesse bij S1 en S2. 
Behalve een lage interesse bij S2, was het potentieel voor het LCD-concept nog het meest 
constant doorheen de verschillende adoptersegmenten, waardoor het dan ook A1 
uitmaakte. In A2 komt de nadruk dan best op CRT Rear en Plasma te liggen, maar worden 
Superslim en OLED tegelijkertijd via een gerichte targeting aan S1 en S2 aangeboden.  
 
Ook de in eHUB-case maakten we binnen elk adoptersegment op analoge wijze een ranking 
van de 6 concepten op basis van hun adoptie- en kopieerpotentieel. Op het niveau van de 
algemene steekproef staan de TV-, Media- en PC-concepten in de US respectievelijk op 1, 2 en 
3. Dat vertaalde zich echter niet door in eenzelfde rangorde voor de graduele uitbouw van 
het aanbod. Voor het meest geprefereerde concept, het TV-concept, zagen we dat dat ook 
binnen de innovators, early adopters en early majority op 1 stond, maar binnen de late 
majority slechts nog op de 3de plaats en binnen de laggards zelfs maar op de 5de plaats. 
Tegenover dit dalend adoptie- en kopieerpotentieel voor het TV-concept kende het HUB-
concept in zijn Media- en PC-vorm in de US een duidelijk stijgend adoptie- en 
kopieerpotentieel. Voor het Media-concept was dit het meest uitgesproken. A1 voor de US 
betrof dan ook het Mediaconcept, om pas in A2 door PC en TV gevolgd te worden. Het 
Wireless-concept was A4 en Audio A5. 
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  Innovators Early 
adopters 

Early 
majority Late Majority Laggards 

US 
1.TV     (23.1) 
2.Media(21.6) 
3.PC     (18.7) 
4.WLS  (13.9) 
5.Game(11.7) 
6.Audio(11.0) 

 
28.3  (1) 
20.7  (2) 
15.2  (3) 
15.3  (3) 
10.9  (5) 
9.8    (6) 

 
23.7 (1) 
19.3 (2) 
17.5 (3) 
15.8 (4) 
11.4 (6) 
12.3 (5) 

 
22.0 (1) 
21.3 (2) 
19.7 (3) 
13.4 (4) 
13.4 (4) 
10.2 (6) 

 
20.4 (3) 
26.5 (1) 
24.5 (2) 
16.3 (4) 
6.1 (5) 
6.1 (5) 

 
5.9 (5) 

35.3 (1) 
23.5 (2) 
5.9 (5) 

17.6 (3) 
11.8 (4) 

 
 
 
 
 
 

Favorite 
Hubconcept 

nr 1 
EU 

1.PC     (31.8) 
2.Media(25.2) 
3.WLS  (12.8) 
4.Audio(10.8) 
5.TV     (10.2) 
6.Game (9.2) 

 

 
40.0 (1) 
20.0 (2) 
4.0 (6) 
8.0 (5) 

12.0 (4) 
16.0 (3) 

 
37.2 (1) 
26.5 (2) 
6.2 (5) 
6.2 (5) 

12.4 (3) 
11.5 (4) 

 

 
32.9 (1) 
24.5 (2) 
12.9 (3) 
11.0 (4) 
9.7  (5) 
9.0  (6) 

 
28.5 (1) 
25.6 (2) 
17.4 (3) 
12.2 (4) 
7.6 (6) 
8.7 (5) 

 
29.8 (1) 
27.2 (2) 
14.9 (3) 
14.9 (3) 
8.8 (5) 
4.4 (6) 

 
 

In Europa bleef de afgetekende nummer 1 voor de algemene steekproef (PC-hub, met 31.8%) 
ook duidelijk het meest geprefereerde concept binnen elk van de adoptersegmenten. A1 
betrof dan ook zonder discussie het PC-concept in de EU. Het stijgende kopieerpotentieel van 
de Media/Entertainment-hub (20% binnen innovators tot 27.2% binnen laggards), maakt dat 
de positionering van dit PC-concept best ook aan de entertainmentsfeer van de Mediahub 
gekoppeld wordt (en niet binnen het puur functionele van de PC-hub). 
 
Maar net zoals we er bij de graduele uitbouw voor DTV en 3G op hamerden dat dat niet 
alleen op interesse mag gebaseerd zijn; moet ook een ‘fysische graduele uitbouw’ van 
concepten zowel op interesse als prijsevaluatie gebaseerd zijn. In het eHUB-onderzoek 
werden daarom 3 prijsniveaus onderscheiden (C: dure prijszetting, B: modale prijszetting, A: 
goedkope prijszetting). Zowel voor de US als de EU werd de steekproef in drie groepen 
uitgesplitst. Elk van de groepen kreeg het HUB-concept dan binnen 1 van de drie prijsniveaus 
gepresenteerd en te evalueren173. In plaats van 6 concepten, hadden we hierdoor eigenlijk 
18 concepten te ranken. Onderstaande tabel geeft die ranking voor de Amerikaanse 
steekproef174. 
 

  US 

Totale steekproef Innovators Early 
adopters 

Early 
majority Late Majority Laggards 

A TV 8.5 A TV B TV A TV A PC A Media 
B TV 8.3 B TV C Media B PC B Wireless A PC 

C Media 7.6 A Media A TV B Media C Media B Media 
B Media 7.2 C TV A Wireless B TV A Media B Gaming 
A Media 6.7 B Media A PC C Media B Media A Wireless 

A PC 6.7 A Wireless  B Media A Media B TV A TV 
C TV 6.3 A PC B Audio C PC C PC B Audio 
C PC 6.1 B PC C Gaming C Wireless A TV B PC 
B PC 5.8 C Wireless B Wireless C TV A Gaming C Audio 

A Wireless 4.9 B Wireless B PC C Gaming C Wireless C Gaming 
C Wireless 4.7 B Audio C TV A Wireless C TV C PC 
C Gaming 4.7 B Gaming C PC A PC B Audio  
B Audio 4.5 C Media A Media C Audio A Audio  

B Wireless 4.3 C Gaming C Wireless A Audio B PC  
B Gaming 3.6 C PC C Audio A Gaming   
A Gaming 3.4 C Audio A Audio B Gaming   
C Audio 3.4 A Audio A Gaming B Wireless   
A Audio 3.1 A Gaming  B Gaming B Audio   

                                                      
173 In het tweede deel van de vragenlijst, het eerste deel was uniform voor alle respondenten. 
174 Groen: concepten die binnen een bepaald adoptersegment populairder zijn dan voor de algemene steekproef. 
Rood: concepten die binnen een bepaald adoptersegmenten minder populair zijn dan voor de algemene 
steekproef.  
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Net als bij de algemene ranking van de 6 concepten zien we TV als het meest geprefereerde 
concept. Met 8.5% van de steekproef was het goedkoopste TV-concept het meest 
geprefereerde, gevolgd door het modaal geprijsde TV-concept. Bij een duurdere prijszetting 
(C) van het TV-concept daalt de interesse wel sterk. ‘C TV’ staat pas op een zevende plaats. 
Voor het Mediaconcept blijft de interesse wel hoog, ongeacht de prijszetting. Het 
Mediacenter staat met zijn drie prijsniveaus op de plaatsen 3 tot en met 5. Dat illustreert 
opnieuw het grotere potentieel voor het Mediaconcept, en dat kwam ook tot uiting in de 
analyse van afsluitende rankingvraag in het onderzoek. De eerste ranking die we hierboven 
rapporteerden was puur een ranking op basis van interesse, bevraagd in het begin van het 
onderzoek op een moment dat nog geen prijs op de hubconcepten gekleefd werd. Pas 
halverwege de bevraging werd ook een prijskaartje aan de hubconcepten gehangen, en 
daarna werd opnieuw naar de voorkeur in concepten gepeild. 
En dat resulteerde toch in een andere ranking. Voor het TV-
concept bleek de Amerikaan toch prijsgevoeliger dan voor het 
Mediaconcept. De voorkeur voor dit laatste concept ging er 
immers met 3.1% op vooruit en kwam daarmee op de eerste 
plaats te staan. Ook het Wireless-hub-concept bleek beter 
bestand tegen de prijsgevoeligheid van de Amerikaan dan het 
TV-concept.  
 
In vergelijking met de Amerikanen, blijken de Europeanen een stuk minder prijsgevoelig te 
zijn. Het potentieel van een bepaald concept is in de EU minder afhankelijk van het 
prijszettingsniveau. De top 3 ‘PC-Media-WLS’ van bij de algemene ranking van concepten 
vertaalt zich ook perfect door naar de ranking van de geprijsde concepten. De eerste drie zijn 
de PC-concepten, gevolgd door de drie Media- en Wireless-concepten. 
 

  EU  

Totale steekproef Innovators Early 
Adopters 

Early  
Majority 

Late Majority Laggards 

A PC 11.8 A PC A PC A PC A Media B Media 
C PC 10.3 C PC C PC B Media B PC A PC 
B PC 9.7 C TV A Media B PC C PC B PC 

B Media 9.2 A Media B PC C Media B Media C PC 
A Media 8.5 A Gaming C Media C PC A PC C Wireless 
C Media 7.5 B Media A TV A Media B Wireless C Media 

B Wireless 4.4 B PC B Gaming  B Gaming C Media A Media 
C Wireless 4.4 C Audio A Gaming A Wireless A Wireless A Audio 
A Wireless 3.9 B Wireless B Media B TV C Gaming C Audio 
A Audio 3.9 B Gaming B Wireless B Wireless A Audio B Audio 

B TV 3.9 C Media B TV B Audio C Wireless B TV 
C Audio 3.8 C Gaming C Audio C Wireless B Audio A Wireless 

A TV 3.6  A Audio C Audio A TV A TV 
C Gaming 3.4  C TV A Audio B TV B Wireless 
B Gaming 3.3  C Gaming C TV C Audio A Gaming 
B Audio 3.1  A Wireless C Gaming A Gaming B Gaming 

C TV 2.6  C Wireless A TV B Gaming C TV 
A Gaming 2.5   A Gaming C TV C Gaming 

 
De prijszetting heeft in de EU ook geen impact op de top 
drie ranking van concepten (PC-Media-WLS). Enkel bij de 
minder geprefereerde concepten stellen we een 
verschuiving vast (cf. tabel rechts). Ook wanneer we per 
HUB-concept nagaan hoeveel % van de steekproef na de 
ABC-prijszetting nog bij zijn eerste keuze blijft, stellen we 
vast dat de Europeanen hun keuze minder van de 
prijszetting laten afhangen en dus een stuk minder 
prijsgevoelig zijn dan de Amerikanen (cf. tabel onder).  

US 
TV 22% -1.1% 

Media/Entert 24.7% +3.1% 
PC 18.4% -0.3% 

WLS 15.5% +1.6% 
Game 11.7% +0.0% 
Audio 7.9% -3.1% 

EU 
PC 31.8% + 0.0% 

Media/Entert 23.4% - 1.8% 
WLS 17.2% + 4.4% 

AUDIO 7.2 % - 3.6% 
TV 11.2% + 1.0% 

Game 9.2% + 0.0% 
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 % dat na prijszetting bij zijn eerste keuze blijft 
 US EU 

1. Media Center 69.8% 72.7% 
2. TV Center 68.9% 72.6% 
3. Gaming Center 65.4% 73.2% 
4. PC Center 65.1% 83.5% 
5. Wireless Center 58.1% 79.5% 
6. Audio Center 57.1% 54.6% 

 
Behalve voor het Audio-center ligt de ‘getrouwheid’ aan het concept in Europa steeds boven 
de 70%, en voor het PC Center zelfs boven de 80%. In de US-file werd die 70% voor geen 
enkel concept gehaald. Naar prijszetting toe heeft dat de implicatie dat men in de US beter 
met een lagere prijszetting van start gaat dan in de EU. Zeker voor het PC-concept zijn de 
Europese geïnteresseerden ook bereid een hoge prijs te betalen, en mag dus voor een 
premium-pricing geopteerd worden. 
 
Verder leren de tabellen met de ranking van 18 ‘geprijsde’ concepten ook welke concepten 
tegen welke prijszetting aantrekkelijk of minder aantrekkelijk worden voor bepaalde 
segmenten. In de EU wint het Gaming-concept bijvoorbeeld aan aantrekkelijkheid bij het 
eerste deel van de curve (S1-S3) zolang het maar bescheiden geprijsd (A/B) blijft. Algemeen 
heeft de Europese markt meer een functionele interesse in het hub-concept (PC, Wireless) 
tegenover de meer entertainment-geïnspireerde interesse van de Amerikanen 
(Media/Entertainment), maar in het eerste deel van de Europese curve valt het toch op dat 
die functionele interesse wat moet inboeten ten voordele van het entertainment-aspect: we 
zien een relatief hogere ranking voor TV- en Gaming-concepten, en minder ranking voor 
wireless en PC. 
 
Alles samen kwamen we voor de EU en de US tot het volgende voorstel voor graduele 
uitbouw van het hub-aanbod:  
 

 US EU 
 Algemeen marktpotentieel 

A1 Entertainment/Media PC 
A2 PC Entertainment/Media 
A3 TV Wireless 
A4 Gaming  

Via targeting 
 WLS voor INN + EA + LM GAMING voor EM + LM 
 Audio voor EM TV voor INN 
  AUDIO voor EM, LM, L 

6.5.4.  Stap 4: Productanalyse op geaggregeerd niveau 

amen met de exponentiële toename van innovaties maakt het multi-featured karakter van 
ICT-innovaties het voor veel consumenten moeilijker om door het ICT-bos de bomen nog 

te zien. Alsmaar meer mensen hebben het gevoel ‘niet meer mee te kunnen’ en overdonderd 
te worden. Als we - verwijzend naar de eerder aangehaalde communicatie- en 
innovatiespiraal - daarbij in rekening nemen dat die consument ook met een groeiende 
‘information overload’ wordt geconfronteerd, stelt zich bij de introductie van ICT-innovaties 
ook de uitdaging de innovatie in een korte boodschap zo snel, helder en krachtig mogelijk 
gepresenteerd te krijgen. Bij de toelichting van de positionerings- en communicatiepijler 
maakten we daarom het onderscheid tussen een targeting van segmentspecifieke 
boodschappen, en een algemene massamediale en informerende massamarktcommunicatie. 
Deze laatste moet dan een soort van rode draad doorheen de communicatiestrategie zijn, 

S 
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die het multi-featured karakter van de innovatie in een aantal duidelijke krachtlijnen 
samenvat. Om te weten welke deze krachtlijnen precies moeten zijn, is naast de 
gedesaggregeerde productevaluatie ook een evaluatie op geaggregeerd niveau nodig.  
 
Zowel in de cognitieve als de affectieve fase van de productevaluatie heeft men slechts een 
‘kort moment’ om de aandacht van de consument te trekken (bv. reclamespot van 30 
seconden), en daarbij moet men de krachtlijnen of potentiële meerwaarde(domeinen) van 
de innovatie zo goed mogelijk trachten samen te vatten. Voor een opsomming van 20 of 30 
applicaties heeft men niet de tijd en de ruimte. Dat zou het merendeel van de consumenten 
ook alleen maar overdonderen en afschrikken. Waar naar gestreefd moet worden, is een 
korte en krachtige boodschap die samenvat wat de innovatie voor de consument kan 
betekenen: ‘Innovatie X is dit, dat en dat’. De zogenaamde ‘positioning statement’ (Kotler, 
2002: 313) of ‘claim’ (Moore, 1999a: 147). Afhankelijk van het moment in het adoptie- en 
diffusieproces kunnen dan één of meerdere van die krachtlijnen of meerwaardedomeinen op 
de voorgrond komen te staan. Via segmentspecifieke targeting kan dan afhankelijk van het 
potentieel binnen de segmenten dieper op deze domeinen of clusters van applicaties 
worden ingegaan. Deze geaggregeerde productanalyse heeft dus de bedoeling de brede 
waaier van applicaties/features van de multi-featured innovatie met zo weinig mogelijk 
informatieverlies in een aantal duidelijke krachtlijnen samen te vatten.  
 
Maar hoe moet dat dan concreet gedaan worden? Factoranalyse (PCA) op de blokken van 
Likerstatements die de interesse in de diverse features/applicaties nagaan, lijkt ons hiervoor 
een goede aanpak. Indien de samenvatting in factoren met een aanvaardbaar 
informatieverlies (voldoende hoge R²) gebeurt, en de resulterende factoren ook voldoende 
betrouwbaar zijn (Cronbach’s alpha), kan het resultaat van deze factoranalyse (op de totale 
steekproef) als input dienen voor algemene markt- en massamediale communicatie. Indien 
op die manier tot een aanvaardbare samenvatting in krachtlijnen of meerwaardedomeinen 
kan worden gekomen, kan een bijkomende regressie van de interesse in deze domeinen op 
het adoptiepotentieel ook inzicht bieden in welke fase van het diffusieproces bepaalde van 
deze domeinen/krachtlijnen op de voorgrond moeten komen te staan. 
 
PCA factoranalyse op de 27 interesse-items in de DTV 2003/4-case resulteerde bijvoorbeeld 
in een samenvatting in 5 factoren, samen goed voor een nog steeds aanvaardbare 
cumulatieve R² van 56,139. Zoals we in onderstaande tabel zien samengevat, bleek de 
interne consistentie binnen elk van deze applicatieclusters of meerwaardedomeinen 
(cronbach’s alpha > 0.70) telkens ook voldoende groot genoeg om die effectief ook in vijf 
nieuwe variabelen te mogen samenvatten. Behalve voor twee items (achtergrondinformatie 
in factor 3 en ondertitelingsfeatures in factor 5) kon de alpha in geen van de vijf gevallen ook 
verbeterd worden door 1 van de items uit de factor te verwijderen. Aangezien de ‘corrected 
item-total’-correlatie voor elk van de 27 applicaties duidelijk boven de .30 lag, elimineerden 
we geen enkel item, en maakten we de vijf factoren aan als een gemiddelde score van de 
hier weergegeven items.  
 
De eerste factor ‘www-TV’ staat voor de potentiële meerwaarde van digitale televisie als een 
innovatie die televisie met het internet (www) en de communicatie via dat internet verenigt. 
Deze factor staat voor de interesse in applicaties als e-mail, surfen, SMS, instant messaging, 
chatbox en downloads. Kortom de interesse in ‘het internet via de televisie’. Factor 2 
noemden we ‘Comfort-TV’ als samenvatting voor de interesse in time shifting, VOD, nieuws 
op aanvraag, extra en thematische kanalen, PVR en EPG. Deze tweede factor staat voor de 
interesse in de applicaties die er voor kunnen zorgen dat men van tv-kijken een 
comfortabeler ervaring kan maken die beter is aangepast aan ieders voorkeur, 
verwachtingen en kijkgedrag. Digitale televisie maakt het mogelijk te kijken naar wat men 
wil, wanneer men dat wil. Ook het opnemen van programma’s en het opzoeken van 
programma-informatie wordt comfortabeler en meer ‘op maat’ met PVR en EPG.  
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DTV 2003/4 
PCA Factoranalyse Interne consistentiecheck per factor 

Factornr 
+ 

Label 

Applicaties/features in 
deze factor 

Factor 
Loadings 

Corrected 
Item-Total 

Correlations 

Cronbach’s 
Alpha if item 

Deleted 

Cronbach’s 
Alpha 

E-mail .807 .812 .870 
Surfen .769 .761 .878 
SMS .753 .762 .878 
Instant Messaging .724 .739 .881 
Chatbox .649 .666 .892 

 
1 

WWW-TV 
 

Downloads .560 .636 .897 

 
 

.900 

Time Shifting .750 .625 .762 
VOD .723 .615 .761 
Nieuws op aanvraag .583 .441 .787 
Eigen kanalenpakket  .581 .506 .778 
Thematische kanalen .532 .459 .785 
EPG .520 .556 .770 
PVR .470 .499 .779 

 
 

2 
Comfort-TV 

 

Extra kanalen .384 .407 .794 

 
 
 

.799 

Home Banking .708 .560 .668 
Proton .638 .560 .668 
E-government .621 .542 .677 
Cursussen .590 .495 .694 

 
3 

TV-Efficiëntie 

Achtergrondinformatie .424 .345 .743 

 
 

.738 

Gepersonalisalis. reclame .723 .456 .656 
Online Gaming .614 .553 .612 
Home Shopping .553 .405 .676 
Camerastandptn kiezen .540 .480 .645 

 
4 

Nieuwe  
Interactiviteit 

Interactief deelnemen aan 
spel en kwis 

.502 .409 .677 

 
 

.703 

Beter beeld .906 .716 .455 
Beter Geluid .900 .708 .463 

5 
Betere  

technologie Ondertitelingsfeatures .451 .311 .950 

 
.730 

 
In factor 3 ‘TV-efficiëntie’ wordt met home-banking, proton, e-government, cursussen en 
achtergrondinformatie (bij programma’s) de interesse samengevat in een cluster van 
applicaties die voor de consument eigenlijk niet nieuw zijn, maar voortaan op een andere en 
efficiëntere manier ook via de (digitale) televisie kunnen worden gedaan. Iedereen kent wel 
de klassieke manier van ‘proton opladen aan de muur’ of bankverrichtingen via de ‘muur’ of 
in het bankkantoor (een deel van diegenen die op het internet zijn aangesloten kennen 
wellicht ook e-banking), belastingaangiftes, aanvragen van identiteitskaarten, etc ... Voortaan 
kan dat alles ook op een makkelijke en gebruiksvriendelijke manier via digitale televisie. De 
verzameling van ‘high tech’-DTV-applicaties of de meer gesofisticeerde en echt nieuwe 
interactieve applicaties, zit in factor 4 ‘nieuwe interactiviteit’ vervat: gepersonaliseerde 
reclame, online gaming, home shopping, het kiezen van camerastandpunten en interactief 
deelnemen aan spel- en kwisprogramma’s. De meerwaarde van digitale televisie als een puur 
technologische vooruitgang ten opzichte van de klassieke tv-ervaring, zien we in factor 5 
‘betere technologie’: beter beeld, beter geluid en meer gesofisticeerde ondertitelingsfeatures.  
 
Met betrekking tot de invulling van de algemene en massamediale marktcommunicatie 
betekent dit dat de rode draad in de DTV-communicatie het best rond deze vijf krachtlijnen 
of meerwaardedomeinen wordt opgebouwd. In plaats van een communicatie waarin zoveel 
mogelijk applicaties worden opgesomd, of waarin men de innovatie op een aantal van de 
meest gesofisticeerde applicaties positioneert, houdt men het beter bij de boodschap dat 
digitale televisie een nieuwe en betere vorm van televisie is die de bestaande tv-ervaring 
voortaan comfortabeler maakt, die de interactiviteit en communicatiemogelijkheden van het 
internet alsook andere vormen van (meer gesofisticeerde) interactiviteit voortaan ook via 
televisie mogelijk maakt en zaken die men tot op de dag van vandaag op een andere manier 
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afhandelde voortaan ook op een efficiënte(re) manier via televisie mogelijk maakt. Dat moet 
volgens ons de basisboodschap zijn in de algemene en informerende communicatie voor 
digitale televisie in Vlaanderen. Om nu te weten te komen welke van deze 
meerwaardedomeinen op welk moment in de graduele uitbouw het best op de voorgrond 
komen te staan, dient per adoptersegment een regressie-analyse worden uitgevoerd van de 
interesse in deze meerwaardedomeinen op de adoptie-intentie175. In onderstaande tabel zien 
we per segment de gemiddelde interesse in elk van de vijf meerwaardedomeinen 
weergegeven. Net als de aparte beoordeling van applicaties gebeurt dit aan de hand van 
een cijfer van 1 (helemaal niet interessant) tot 5 (zeer interessant). Met de groene en rode 
inkleuring van de cellen geven we aan in welke mate (de interesse in) een 
meerwaardedomein respectievelijk een ‘driver’ (significant positief regressiegewicht), dan wel 
een ‘remmende factor’ (significant negatief regressiegewicht) is voor adoptie door een 
bepaald adoptersegment. 
 
 WWW-TV Comfort-TV TV-Efficiëntie Nieuwe  

interactiviteit 
Betere  

technologie 
Innovators 3.36 4.21 3.15 2.98 4.17 
Early Adopters 3.27 3.96 3.25 2.57 3.99 
Early Majority 2.93 3.64 3.01 2.22 3.71 
Late Majority 2.53 3.45 2.84 2.02 3.57 
Laggards 1.81 2.60 2.12 1.58 2.96 
 
Dat het ook op het geaggregeerde niveau zo is dat een hoge interesse in een bepaald 
‘meerwaardedomein’ niet noodzakelijk ook betekent dat dat meerwaardedomein ook een 
driver voor adoptie is, blijkt als we de interesses van innovators en early adopters bekijken. 
Zowel ‘Comfort-TV’ als ‘Betere technologie’ genieten bij beide segmenten de hoogste 
interesse, maar toch blijken die niet echt een driver voor adoptie te zijn voor die segmenten 
(niet significant in regressie-analyse en dus ook niet groen ingekleurd). De adoptie-intentie 
van innovators en early adopters blijkt vooral te worden gestimuleerd door de meerwaarde 
van het efficiënter kunnen afhandelen van bepaalde zaken via digitale televisie (tv-efficiëntie) 
en het feit dat met digitale televisie het internet (en communicatie via het internet) naar de 
televisie-omgeving komt. Met het oog op adoptie door deze innovators en early adopters 
wordt digitale televisie het best gepositioneerd op deze twee krachtlijnen. Moet dit dan ook 
zo gebeuren? Neen ! In de praktijk maken veel aanbieders de fout de innovatie op de meest 
gesofisticeerde manier voor innovators en early adopters te willen voorstellen, maar zoals we 
eerder te kennen gaven is het in functie van een optimale diffusie beter ‘twee stappen 
vooruit te denken’. Vanuit die optiek zijn de bevindingen voor het ‘comfort-TV’-
meerwaardedomein belangrijk. Dit domein blijkt vooral determinerend te zijn voor de 
adoptie door early en late majority: de segmenten ‘ná de chasm’! Innovators en early 
adopters adopteren sowieso, ongeacht de positionering. Om de adoptie door de majority zo 
goed als mogelijk te stimuleren, wordt digitale televisie in Vlaanderen aanvankelijk het best 
gepositioneerd op applicaties van het comfort-aanbod en de meerwaarde van digitale 
televisie om de bestaande tv-ervaring comfortabeler te maken. Een positionering op de 
‘nieuwe interactiviteit’ daarentegen heeft voor de early majority zelfs een omgekeerd effect 
op de adoptie-intentie (cf. rode kleur). Dat zou hen afschrikken, en hen eerder van adoptie 
doen afzien. 
 

                                                      
175 We nemen hier de adoptie-intentie ten aanzien van het optimale aanbod (PSAP2) als afhankelijke variabele. 
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Alles samen beschouwd, en wetende dat 
we twee stappen vooruit moeten denken; 
dient de rode draad in de algemene 
communicatie dus rond bovenstaande vijf 
pijlers te worden uitgebouwd, en moet de 
pijler ‘Comfort-TV’ daarbij van begin af 
aan op de voorgrond komen te staan. 
Begin 2006 leek Telenet dat alvast beter te 
doen dan Belgacom. Daar waar deze 
laatste meteen agressief promotie voor 
een aantal USP’s als voetbal en VOD 
voerde, speelde Telenet zijn ‘comfortaanbod’ uit.  
 
Eind 2005 stellen we in de communicatie van Telenet echter ook vast dat een applicatie als 
‘interactieve deelname in spel- en kwisprogramma’s op heel wat promotionele aandacht mag 
rekenen. Dit is een applicatie uit het meerwaardedomein ‘nieuwe interactiviteit’ dat op 
nauwelijks enige interesse mag rekenen (cf. supra), en bij de early majority zelfs een 
omgekeerd en remmend effect op de adoptie-intentie blijkt te hebben. Hier sluit de 
communicatiestrategie van Telenet dan weer minder goed aan bij de ‘needs en wants’ van 
de markt. Op basis van bovenstaande analyse zouden de applicaties in dit laatste 
meerwaardedomein pas een stuk later in het diffusieproces aandacht mogen krijgen. In de 
eerste fasen van het diffusieproces moet vooral de ‘comfort-TV’-pijler op de voorgrond staan. 
Want dat is de positionering waarmee de chasm het best overbrugd zal worden. Dat strookt 
ook met de eerder geformuleerde graduele uitbouw van het aanbod, waarbij A1 en A2 bijna 
uitsluitend applicaties uit dit comfort-aanbod bevatten. Pas wanneer de early majority wordt 
aangeboord, kan het accent van het comfortaanbod geleidelijk aan worden uitgebreid met 
meer aandacht voor een andere pijler. In eerste instantie de ‘wwwTV’ pijler. Deze heeft niet 
alleen een positieve impact op de adoptie-intentie van innovators en early adopters, maar 
ook van de laggards. Eerder gaven we reeds aan dat de verklaring hiervoor wellicht in een 
‘leapfrogging’-motivatie ligt (cf. supra). Indien de klemtoon meteen op dit ‘wwwTV’ of 
‘internet via de televisie’ zou komen te liggen, zou dit teveel een internetassociatie met 
digitale televisie oproepen, en dat is enkel voor innovators en early adopters aantrekkelijk, en 
minder voor de majority. Zonder deze majority zou ook de nodige kritische massa voor de 
laggards ontbreken die zich nochtans wel aangesproken voelen door ‘wwwTV’. Eerst een 
initiële positionering op ‘Comfort-TV’ dus en pas wanneer de massamarkt wordt aangeboord, 
kan het accent naar ‘wwwTV’ verschuiven. Ook dat strookt met de geformuleerde graduele 
uitbouw van het aanbod waarin A3 vooral de ‘internet via tv’-applicaties bevat. Nog later, pas 
wanneer de penetratie een heel eind in de majority zit, kan de aandacht naar de pijlers van 
‘TV efficiëntie’ en ‘nieuwe interactiviteit’ verschuiven. Op dat moment is de aandacht van de 
majority reeds getrokken, en kan een positionering op deze laatste pijlers niet meer het 
‘verkeerde’ effect op hen hebben, zoals dat bij een initiële positionering wel het geval zou 
zijn.  
 
Ook in de 3G 2003/4-studie resulteerde PCA Factoranalyse176 in een aanvaardbare 
(cumulatieve R² 57.083) samenvatting in 5 factoren. Op basis van de interesse in de 37 3G-
features/-applicaties leerde deze factoranalyse dat de waaier van 3G-applicaties in een vijftal 
krachtlijnen of meerwaardedomeinen kan worden samengevat. De rode draad in de 
massamarktcommunicatie rond UMTS kan daarom als volgt worden samengevat: UMTS is 
een nieuwe generatie van mobiele telefonie die u mobiel op een betere manier van (1) video 
en multimedia, en (2) audio en fun laat genieten, die u in staat stelt een brede waaier van 
‘dagdagelijkse’ activiteiten die u nu reeds doet voortaan op een (3) efficiëntere manier via de 
mobiele telefoon af te handelen, en u bovendien ook nog eens een (4) groter 
veiligheidsgevoel kan geven. Een vijfde gedetecteerde domein is wat we het virtuele domein 

                                                      
176 Varimax-rotatie in beide gevallen. 

Positionering op Comfort-aanbod 
Telenet 

Najaar 2005 
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noemden, maar dat wordt in de communicatie en introductiestrategie beter achterwege 
gelaten, wegens geen potentieel. Ook de gedesaggregeerde productevaluatie leerde ons dat 
er voor de drie applicaties in dit domein (virtuele vrienden, kansspelen, shopping) geen 
interesse en willingness-to-pay bestaat. De andere vier factoren vatten de rest van de 
applicaties duidelijk in vier heterogene, en intern homogene (alpha > 0.70) domeinen samen.  
 

3G 2003/4 
PCA Factoranalyse Interne consistentiecheck per factor 

Factornr 
+ Label 

Applicaties/features in 
deze factor 

Factor 
Loadings 

Corrected 
Item-total 

correlations 

Cronbach’s 
Alpha if item 

deleted 

Cronbach’s 
Alpha 

Mobiele Video Telefonie .749 .752 .901 
Mobile Video Messaging .739 .758 .901 
Camera .731 .750 .901 
MMS .700 .788 .899 
VOD .667 .666 .907 
Group Communication .580 .648 .908 
Stemherkenning .532 .561 .913 
Browsing .518 .671 .906 
UMS .512 .680 .906 

 
 

1 
Mobiele 
Video & 

Multimedia 

In Home Automatie .494 .571 .912 

 
 
 

.914 

Elektr. Publieke Diensten .694 .668 .888 
Online Bibliotheek .666 .598 .891 
E-banking .659 .621 .890 
Elektronische cash .622 .631 .889 
Gedrukte Media .611 .573 .892 
Intranet .604 .643 .889 
Lokale informatie .558 .569 .892 
Reservatie .511 .635 .889 
Kleurenfax .503 .573 .892 
Gouden en witte gids .483 .540 .893 
Elektronische 
verkeersinformatie 

.483 .578 .892 

Elektronische agenda .460 .598 .891 

 
 
 
 

2 
3G- 

efficiëntie 

Navigatie .377 .578 .892 

 
 
 
 
 

.898 

Woningalarmdienst .812 .720 .798 
Auto-alarmering .806 .706 .800 
Assistentie bij criminaliteit .794 .700 .802 
Alarmering waardevolle 
voorwerpen 

.737 .638 .820 

 
3 

Veiligheid 

Instant publieke diensten .603 .514 .850 

 
 

.846 

Digitale Radio .633 .670 .832 
AOD .629 .737 .818 
MP3 .588 .715 .823 
Games .519 .608 .843 
Gepersonaliseerde 
applicaties 

.477 .574 .848 

 
4 

Audio & 
Fun 

Buddy Lists .455 .594 .845 

 
 

.859 

Virtuele Vrienden .739 .462 .502 
Kansspelen .708 .489 .497 

5 
Virtueel 

Shopping .510 .410 .616 

 
.630 

 
Voor sommigen zal de meerwaarde van 3G zich vooral in de video- en 
multimediatoepassingen (factor 1) van deze nieuwe mobiele technologie situeren: de 
verrijking van SMS met multimediacontent brengt ons bij MMS en UMS, de ingebouwde 
camera maakt het ook mogelijk te zien met wie men belt, etc .... Net als bij digitale televisie 
detecteren we ook bij 3G een samenhang in interesse voor een set van applicaties die niet 
nieuw zijn, maar wel voor het eerst via de mobiele telefoontechnologie mogelijk zijn. De 
tweede factor 3G-efficiëntie omvat applicaties als reservatietools, elektronische 
verkeersinformatie, intranet, het consulteren van gedrukte media of lokale informatie, e-
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banking, etc. ...: stuk voor stuk zaken die men nu reeds op andere manieren doet, maar nu 
ook via een nieuwe technologie (in dit geval UMTS) mogelijk zijn. Met applicaties als een 
woningalarmdienst, assistentie bij criminaliteit of alarmering bij diefstal van auto of 
waardevolle voorwerpen zal UMTS vooral de meerwaarde hebben een groter 
veiligheidsgevoel met zich mee te brengen (factor 3). In het kader van deze 3G-meerwaarde 
in termen van ‘veiligheidsgevoel’ patenteerde Nokia eind december bijvoorbeeld ‘patent 
20050287980’ op een geautomatiseerd noodoproepsysteem voor mobiele telefoons 
(Pasveer, 26-01-2006). Zodra de gebruiker de alarmknop op het (3G-)toestel indrukt, zendt de 
telefoon beelden van de camera en omgevingsgeluid, alsook coördinaten indien uitgerust 
met GPS-functie, naar een contactpersoon of alarmcentrale.  
 
Met de vierde factor ‘audio & fun’ hebben we het over de factor die de applicaties digitale 
radio, MP3-speler, audio-on-demand, games, buddy lists en gepersonaliseerde applicaties 
herbergt.  
 
Ook voor 3G (UMTS) laat de potentiële 
meerwaarde zich dus duidelijk in een 
aantal krachtlijnen samenvatten: (1) 
mobiele video en multimedia, (2) 3G-
efficiëntie, (3) veiligheid en (4) audio & 
fun. Als we dat dan aan de praktijk van 
de UMTS-introductie in Vlaanderen 
linken, gaven we eerder reeds aan dat 
Proximus onder andere met de 
uitnodiging naar de 3G-site177 ‘goed 
bezig’ is met betrekking tot het 
informerend communiceren vooraleer overtuigend te gaan communiceren. Communiceerde 
Proximus dan ook de juiste krachtlijnen in die informerende communicatie? Niet echt. Zoals 
bijgevoegde figuur illustreert, tracht Proximus de meerwaarde van UMTS wel in een aantal 
krachtlijnen samen te vatten, nl. videotelefonie, mobile TV, music download en 3G-Games; 
maar daarmee worden enkel de ‘meerwaardedomeinen’ ‘mobiele video en multimedia’ en 
‘audio & fun’ in de verf gezet. Over ‘3G-efficiëntie’ en ‘Veiligheid’ wordt in deze communicatie 
met geen woord gerept. Men heeft het enkel over de meest gesofisticeerde applicaties die 
ongetwijfeld wel een deel innovators en early adopters zullen aanspreken, maar waarmee 
het des te moeilijker zal worden de ‘chasm’ naar de massamarkt te overbruggen. Zeker 
wanneer men een massamediale penetratie van het UMTS-aanbod beoogt, is dit niet de 
beste invulling die Proximus aan de informerende communicatie kon geven. Het potentieel 
voor 3G was al niet positief, en met een dergelijke communicatie dreigt men de minder 
innovatieve segmenten al helemaal af te schrikken.  
 
Net als de rechts scheef voorspelde diffusiecurve, bevestigt ook de regressie178 van de 
interesse in deze vijf meerwaardedomeinen op de adoptie-intentie het beperkte potentieel of 
de beperkte aantrekkingskracht van UMTS. Behalve bij de innovators haalt de gemiddelde 
interesse zelden een meer dan neutraal niveau, en voor geen enkel van de vijf 
adoptersegmenten blijkt er een specifiek meerwaardedomein te zijn dat een ‘driver’ voor de 
adoptie-intentie kan zijn. Geen enkel segment ziet in één van de potentiële 
meerwaardedomeinen dus een echte meerwaarde. De campagne zal daardoor wellicht 
vooral op ‘enjoyment’ moeten gespeeld worden in plaats van het functionele of de 
meerwaarde. 
 
 

                                                      
177 Proximus startte zijn 3G-campagne in het najaar van 2005 met een tv-spotje dat louter aankondigde dat 
Proximus nu ook met UMTS van start ging. Geïnteresseerden werden uitgenodigd naar de 3G-site van Proximus. 
178 Ook hier werd de datafile voor deze regressie opgesplitst naar de vijf adoptersegmenten, en gebeurde de 
regressie binnen elk adoptersegment op de adoptie-intentie voor het optimale aanbod (PSAP2). 
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 Mobiele Video 
& Multimedia 

3G- 
Efficiëntie 

 
Veiligheid 

Audio 
& 

Fun 
Virtueel 

Innovators 3.88 3.69 3.94 3.69 2.48 
Early Adopters 3.21 3.36 3.88 2.88 1.91 
Early Majority 3.03 3.18 3.82 2.83 1.89 
Late Majority 2.60 2.94 3.63 2.44 1.69 
Laggards 1.91 2.27 3.09 1.88 1.42 
 
Niettegenstaande het voor geen enkel segment een echte driver blijkt te zijn, valt het wel op 
dat ‘Veiligheid’ het enige meerwaardedomein is dat wel op positieve interesse binnen alle vijf 
de marktsegmenten mag rekenen. Daar waar de interesse in de andere domeinen vanaf de 
late majority (mobiele video en multimedia, 3G-efficiëntie), early adopters (audio & fun) of 
innovators (virtueel) reeds onder de 3/5 zakt, is de interesse van zelfs de laggards in het 
veiligheidsdomein nog steeds hoger dan 3/5. Hierin vinden we dan ook een bijkomend 
argument om te stellen dat de informerende communicatie van Proximus met betrekking tot 
zijn 3G-aanbod ‘onvolledig’ is. Naast de vier krachtlijnen of pijlers die men nu in zijn 
informerende communicatie uitspeelt (videotelefonie, mobile tv, 3G Games, Music download) 
stond met andere woorden beter ook nog een vijfde pijler ‘Veiligheid’. 
 
Op het geaggregeerde niveau stelt zich verder uiteraard ook de vraag naar de prijszetting 
voor het totale product. Op het gedesaggregeerde niveau gingen we wel reeds in op het 
prijsaspect, maar dat betrof louter een peiling naar de willingness-to-pay voor applicaties. 
Daarmee is nog niets gezegd over het prijskaartje dat aan het uiteindelijke totaalproduct 
moet of mag gehangen worden. Voor de invulling van dat prijskaartje zijn twee zaken 
belangrijk. (a) Ook hiervoor moet men in eerste instantie het kopieerpotentieel in gedachten 
houden, en moet men ‘twee stappen vooruit’ zien te denken. (b) In tweede instantie moet de 
aanbieder zich ook afvragen of de geformuleerde graduele uitbouw van het aanbod (op 
basis van de gedesaggregeerde analyse) ook haalbaar is tegen een voor de consument 
aanvaarbaar prijsniveau.  

 
Voor het nagaan van dat aanvaardbare prijsniveau bestaan heel wat verschillende manieren. 
In de DTV 2003/4-studie stelden we bijvoorbeeld de volgende vragen179:  

 
“Stel dat u vandaag naar DTV overstapt. Hoeveel bent u dan bereid te betalen voor de éénmalige 
investering in een set-top-box, die digitale televisie mogelijk maakt via je bestaande televisietoestel?” 
 

INN EA EM LM L 
€ 218 € 124 € 134 € 90 € 45 

 
“Stel dat u vandaag reeds digitale televisie hebt, en u van (bepaalde van) deze diensten reeds gebruik 
maakt. Wat lijkt u dan een aanvaardbaar bedrag voor uw maandelijkse DTV-factuur?” 
 

INN EA EM LM L 
€ 28/maand € 29/maand € 22/maand € 21/maand € 11.5/maand 

 
Eenmaal de innovatie op de goede manier in de markt is gezet, en ook de aandacht van de 
minder innovatieve segmenten trekt, mogen we er van uitgaan dat de willingness-to-pay bij 
deze segmenten nog iets kan toenemen, maar met betrekking tot de eerste vraag (a) leert dit 
alvast dat de eenmalige set-top-box-investering voor het eerste deel van de markt niet veel 
meer dan €140 zal mogen bedragen, en voor de late majority zelfs niet veel meer dan €100. 
Met een initiële prijszetting (tot eind 2005) van €199 voor zijn Digibox (STB van Telenet, 
zonder PVR) zat Telenet dus zeker goed voor de adopters van dat moment (de innovators die 
meer dan €200 wilden betalen voor die STB). Vanaf 2006 is de Digicorder (Digibox + PVR) er 

                                                      
179 De tabellen geven de gemiddeldes per segment voor de DTV 2003/4-studie. 
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bijgekomen aan een prijs van €299, en zakte de prijs van de Digibox naar €149. Ook dit lijkt 
ons een prijszetting die behoorlijk ‘user centric’ is. Op dat moment is immers de adoptie door 
de early adopters aan de orde, en voor hen is €149 een perfect aanvaardbare prijs voor de 
set-top-box (Digibox). Is de €299 voor de Digicorder dan aanvaardbaar? Op basis van het 
iDTV 2004-onderzoek menen we van wel. In tegenstelling tot de DTV 2003/4-case waar we 
geen onderscheid naar een STB met en zonder PVR maakten, deden we dat in het iDTV 
2004-onderzoek wel. Daaruit werd apart naar de betalingsbereidheid voor een decoder en 
een PVR gevraagd:  
 
 Innovators Early Adopters Early Majority Late Majority Laggards 
Decoder € 109 € 104 € 73 € 75 € 24 
PVR € 172 € 170 € 124 € 133 € 50 
 
Op het moment van introductie van de Digicorder (begin 2006) zijn de innovators en early 
adopters nog aan het adopteren en ligt de vraagprijs van €299 dicht bij de aangegeven 
aanvaardbare prijs van €281 voor de innovators en €274 voor de early adopters.  
 
Als we ook met betrekking tot de abonnementsprijs twee stappen vooruit denken, en het 
aanvaardbare plafond voor de majority voor ogen houden, zal de maandelijkse 
abonnementsprijs180 voor DTV niet meer dan 20 à 25 € mogen bedragen. Een hogere 
abonnementsprijs zal velen doen afhaken. (b) Als aanbieder moet men zich dan afvragen of 
de geformuleerde graduele uitbouw van het aanbod (op basis van de gedesaggregeerde 
analyse) ook haalbaar is tegen deze voor de consument maximaal aanvaardbare prijs. In 
sommige gevallen zal het basisaanbod A1 op basis van de gedesaggregeerde analyse 
misschien teveel applicaties bevatten om tegen die prijs te kunnen aanbieden. Alleen nog 
maar om uit de kosten te geraken kan het bijvoorbeeld voorvallen dat de aanbieder 
€35/maand zou moeten vragen voor het geformuleerde A1-aanbod, terwijl de maximaal 
aanvaardbare prijs daarvoor slechts €25 bedraagt. A1 toch aan €35 introduceren zal dan 
wellicht heel wat mensen van adoptie weerhouden. In zo’n situatie riskeert men terecht te 
komen in wat we het ‘Canal+-probleem’ zouden kunnen noemen: een aanbod van film en 
voetbal spreekt intrinsiek meer dan 100000 mensen aan, maar het aantal mensen dat ook 
bereid was daarvoor de vraagprijs van ca. €40 te betalen was wel beperkt tot 100000. In 
dergelijke gevallen stelt zich voor de aanbieder de uitdaging het geformuleerde 
aanbod/pakket (A1, A2, ...) in te perken tot een aanbod dat voor hen (bedrijfseconomisch) 
wel haalbaar is tegen de voor de consument aanvaardbare prijs (bv. €25). Om te weten 
welke applicaties dan precies geschrapt of uitgesteld moeten worden, kunnen de vragen 
naar een top3 of top5 een handige input zijn. Van iemand die bijvoorbeeld 8 applicaties met 
een 5 op 5 beoordeelde, kunnen we niet weten welke drie van die 8 nu de grootste 
voorkeur wegdragen. Door naast deze evaluatie op vijfpuntenschalen, de respondent ook te 
vragen om een top3 of top5 van applicaties op te stellen, kan daar wel een rangschikking in 
worden gemaakt. Deze kan dan als leidraad dienen bij het inperken van de pakketten, indien 
dat nodig zou blijken. Zo voorkomt men de meest interessante applicatie uit het aanbod weg 
te nemen.  

6.5.5.  Stap 5: Impactanalyse 

ij de omschrijving van het doel ‘de innovatie zo goed mogelijk in de markt te zetten’ 
hanteren we vooral het standpunt van de marketing- en communicatie-afdeling. PSAP-

gebaseerd onderzoek kan echter ook eerder in het NPD-proces zijn meerwaarde hebben 
voor de ingenieurs en ontwikkelaars van de innovatie. Meer concreet kan die meerwaarde 
zich manifesteren op het vlak van ‘impactanalyse’ of wat we ook ‘what if scenario’s’ zouden 
kunnen noemen. Wat als we de PVR met een harde schijf van 50 GB in plaats van 200GB op 
de markt brengen? Wat als de digitale camera in ons nieuwe 3G-toestel er slechts eentje van 

                                                      
180 Prijs voor alle DTV-applicaties, behalve de extra meerprijs voor VOD (prijs per gehuurde film).  
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1 megapixel is in plaats van 2 megapixels? Welke impact heeft dat op het adoptiepotentieel? 
Gebruikersinzicht dat dus niet alleen de marketing- en communicatieafdeling, maar ook de 
ontwikkelaars op het juiste spoor moet zetten.  
 
Zeker in de convergerende ICT-omgeving van vandaag moeten de productontwikkelaars en 
ingenieurs alsmaar meer knopen doorhakken die zonder voldoende (prior-to-launch) 
gebruikersinzicht een nefaste impact op het adoptiepotentieel, en daarmee ook de diffusie 
van de innovatie kunnen hebben. Daar waar spelconsoles vroeger enkel ontwikkeld moesten 
worden om spelletjes via het televisietoestel mogelijk te maken, hebben de ontwikkelaars van 
die technologieën nu ook de taak een optimale internettoegang, DVD-speler (en –brander), 
etc in die consoles te integreren. Net zoals de ontwikkelaars van mobiele telefoons zich een 
aantal jaar terug nog louter op de functionaliteit van het mobiel bellen en een aantal 
eenvoudige randapplicaties moesten concentreren, maar vandaag de dag ook voor heel wat 
bijkomende applicaties keuzes moeten maken. De integratie van een camera is ondertussen 
zowat evident geworden, maar hoeveel megapixels moet dat dan bijvoorbeeld zijn: 1.5, 2, of 
meer? En hoe groot moet de geheugenkaart voor MP3-liedjes zijn?, ... Men kan natuurlijk 
steevast voor de technologisch beste optie kiezen, maar dat vertaalt zich dan ook door naar 
de kostprijs van de innovatie, en bijgevolg ook het adoptiepotentieel van de technologie. 
Enig prior-to-launch gebruikersinzicht is dan ook geen overbodige luxe om dergelijke knopen 
te helpen doorhakken. Wat is de impact op het adoptiepotentieel als we die applicatie slechts 
zus, en niet zo invullen? Daalt het adoptiepotentieel dan gevoelig, of heeft dat geen impact?  
 
Een zeer illustratief voorbeeld waarbij dergelijk impactonderzoek zich opdrong is het eHUB-
onderzoek dat we voor Philips voerden. Het hubconcept en de applicatiewaaier voor dat 
concept waren op het moment van onderzoek wel reeds duidelijk afgebakend, maar voor elk 
van de 16 features181 moesten nog heel wat knopen worden doorgehakt. En precies 
daarvoor moest ons onderzoek de nodige input helpen leveren. Inzake ‘video streaming’ 
vroeg men zich bijvoorbeeld af of de hub alle digitale content doorheen het huis moest 
kunnen sturen (ook DVD’s), of enkel zelf-opgenomen content op de harde schijf, of helemaal 
niets moest kunnen streamen. Met betrekking tot de capaciteit van de harde schijf vroeg men 
zich voor de media/entertainment hub af of 250GB voldoende was, of als men naar 350GB 
of zelfs 500GB moest gaan om aan de gebruikersverwachtingen te voldoen? Voor de audio 
hub betrof het de keuze tussen 40, 80 of 120 GB. En wat met de rip-snelheid? 8x, 12x of 
24x?, etc ... Stuk voor stuk keuzes die een inzicht in de impact op adoptiepotentieel vereisen, 
wanneer men zijn innovatie-introductie zoveel mogelijk ‘user-centric’ wenst te maken. 
 
Een ander voorbeeld waarvoor we het nut van dergelijk impactonderzoek kunnen 
illustreren, is digitale televisie. Het potentieel voor het DTV-concept kan bijvoorbeeld wel 
positief zijn (cf. supra), maar voor de aanbieders (en ontwikkelaars) van de set-top-boxen, 
PVR’s en DTV-diensten is dat nog geen garantie op succes. VOD of ‘video-op-aanvraag’ 
bijvoorbeeld, kan immers diverse vormen aannemen waarvan we mogen aannemen dat die 
niet allemaal op evenveel interesse mogen rekenen. Uiteraard zijn er de variaties in 
prijszetting en beschikbare content die ongetwijfeld zeer determinerend zullen zijn voor het 
adoptiepotentieel, maar puur technologisch kunnen we inzake VOD zeer rudimentair het 
onderscheid tussen VOD en NVOD (Near Video on Demand) maken: respectievelijk de echte 
vorm van VOD waarbij men direct het gewenste programma kan bekijken van zodra men op 
de knop heeft gedrukt om dat op te vragen of te bestellen; of een afgezwakte vorm van VOD 
waarbij het bestelde programma of de bestelde film slechts op vaste tijdstippen ter 
beschikking is (bijvoorbeeld telkens op het uur). Voor aanbieders van een VOD-dienst, zoals 

                                                      
181 1. ‘connectivity’ (draadloos of niet), 2. ‘video streaming options’ (4 opties), 3. ‘Hard disc capacity’ (3 niveaus), 4. 
‘Internet options’ (wel/niet), 5. ‘CD Ripping’ (3 snelheden), 6. CD Burning (Y/N), 7. ‘Type of Media Center’ (met of 
zonder speakers), 8. ‘ability to synchronize with MP3-player through USB’ (Y/N), 9. ‘memory card slot for digital 
picture or songs’ (Y/N), 10. ‘ability to upgrade hard disc’ (Y/N), 11. HD Recording (Y/N), 12. ‘Moviebeam service’ 
(Y/N), 13. ‘Movie on demand services’ (4 prijsniveaus per film), 14. ‘music services’ (3 prijsniveaus), 15. Play online 
games (Y/N), 16. Price (10 verschillende niveaus) 
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Belgacom en Telenet, kan een productevalutie dan wel leren dat er voor VOD wel heel wat 
potentieel bestaat, maar daarmee weet men nog niet of dat potentieel enkel voor de echte 
VOD-vorm geldt, of ook voor een afgezwakte NVOD blijft gelden. Omwille van niet-
gebruikersgerelateerde factoren zoals problematieken met auteursrechten kan een 
Belgacom of Telenet bijvoorbeeld geneigd zijn zich tot een NVOD-aanbod te beperken, maar 
wat is de impact daarvan op het adoptiepotentieel? Vooraleer in de ontwikkeling van het 
definitieve aanbod de VOD/NVOD-knoop definitief door te hakken is het daarom belangrijk 
ook een inzicht te verwerven in het verschil in potentieel voor een DTV-aanbod met VOD en 
een aanbod met NVOD. Een inzicht met andere woorden in de impact op het 
adoptiepotentieel wanneer men met een NVOD in plaats van een VOD-aanbod op de markt 
zou komen. Een andere impactvraag die zich binnen ditzelfde DTV-domein aandient, is de 
vraag naar inzicht in de impact op het adoptiepotentieel van een PVR-aanbod van 
bijvoorbeeld slechts 50GB in plaats van 200 GB. Het eerste concept maakt het voor de 
aanbieder alvast makkelijker om de prijs te drukken voor zijn hardware, maar dan moet men 
er wel zeker van zijn dat dat geen impact heeft op het adoptiepotentieel.  
 
Vertrekkend van de voorspelling van het adoptiepotentieel voor het algemene concept moet 
deze impactanalyse aantonen in welke mate een verandering in het aanbod het 
adoptiepotentieel binnen de verschillende adoptersegmenten beïnvloedt. De data waarop 
deze impactanalyse kan gebeuren, kunnen zowel gedesaggregeerde als geaggregeerde 
productevaluaties zijn. Gedesaggregeerd hebben we het dan over een meer diepgaande 
evaluatie van de interesse op applicatieniveau dan diegene die we eerder behandelden. In 
plaats van louter naar de interesse in de applicatie (bv. PVR, set-top-box met harde schijf) te 
peilen, dienen ook de verschillende invullingsniveaus van die applicatie (bv. 50GB, 100GB, 
200GB, ...) geëvalueerd te worden. De beste manier om dat te doen, is deze verschillende 
mogelijkheden paarsgewijs tegenover elkaar af te wegen (in plaats van een aparte evaluatie 
op 5-puntenschalen). Wanneer binnen eenzelfde technologieconcept invullingsniveaus voor 
meerdere features of applicaties tegenover elkaar moeten worden afgewogen, gebeurt deze 
afweging wellicht het best aan de hand van conjuncte analyse. In de eHUB-case, waarbij de 
invulling van maar liefst 16 karakteristieken moest worden afgewogen, gebeurde dat 
bijvoorbeeld op die manier. Bij de toelichting van conjuncte analyse als forecastingmethode 
gaven we eerder wel te kennen dat de toepassing in de huidige ICT-omgeving niet altijd 
even evident meer is wegens het toenemende aantal features. Die impliceren een 
‘toenemend aantal afwegingen’, en dat is niet altijd even haalbaar meer. In de eHUB-case 
hadden we wel nog de kans om de conjuncte analyse ‘in extenso’ uit te voeren, maar in 
andere gevallen kunnen de gedesaggregeerde productevaluatie of de ‘top5-vragen’ een 
handig hulpmiddel zijn om precies die criteria te selecteren waarvoor de input het meest 
noodzakelijk is. Zeker in situaties waarin de bevraging via CAPI gebeurt, kunnen de 
tegenover elkaar af te wegen conjoint-pakketten terplekke worden samengesteld op basis 
van de antwoorden van de respondent. Ongeacht de manier waarop deze conjuncte 
analyse wordt uitgevoerd, en hoeveel conjoint-pakketten tegenover elkaar moeten worden 
afgewogen, resulteert deze analyse in een optimale invulling van het aanbod en een ranking 
van de mogelijke invullingen per applicatie/feature. Gelinkt aan de adoptersegmentatie kan 
dat dan ook op segmentniveau. Op basis van de features en invullingen die als de 
belangrijkste uit deze analyse komen kan het aanbod van de innovatie dan concreter182 
geformuleerd worden. Door ook ten aanzien van deze concreter geformuleerde 
aanbiedingen de adoptie-intentie te meten (op eenzelfde vijfpuntenschaal), bekomen we de 
input voor impactanalyse op een geaggregeerd niveau. In sommige gevallen is het aantal 
features waarop knopen moeten worden doorgehakt beperkt, of weet de supplier reeds op 
voorhand op welke features men dat ‘impact-inzicht’ moet verwerven; en is geen 
voorafgaande conjuncte analyse nodig om concrete pakketten te gaan definiëren. Onder 

                                                      
182 Met concreter bedoelen we dat we het inzake DTV bijvoorbeeld niet zomaar meer over een PVR met harde 
schijf hebben, maar ook de grootte van die harde schijf concreet in aantal GB gaan definiëren. We hebben het 
dan niet zomaar meer over een hub met CD-Ripping-functionaliteit, maar gaan die concreter definiëren in termen 
van zijn snelheid (8x, 24x, ...). 
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meer in het breedband- en het iDTV 2004-onderzoek werd zo bijvoorbeeld naar de adoptie-
intentie voor een aantal ‘vooraf gedefinieerde pakketten’ gepeild.  
 
Op geaggregeerd niveau gebeurt de impactanalyse dan door de vraag naar adoptie-intentie 
voor concreter geformuleerde pakketten te integreren en combineren met de PSAP-
segmentatie. Per ‘knooppunt’ (VOD vs NVOD, CD ripping aan 8x of 24x, PVR met 50GB vs 
200GB, ...) komt het er dan op aan het onderscheid te maken tussen de technologisch 
‘betere’ optie (VOD, 24x, 200GB) en de technologisch ‘mindere’ optie (NVOD, 8x, 50GB). We 
gaan er van uit dat de technologisch betere optie bij de meeste respondenten reeds in het 
ideale pakket (PSAP2) vervat zat. In de gevallen waarin dat niet het geval is, vragen we de 
respondent zich in te beelden dat ook deze betere optie in het optimale aanbod van PSAP2 
vervat zit. Aan de adoptie-intentiedata voor PSAP1 en PSAP2 verandert dus niets. Het verschil 
zit ‘m dan in de PSAP 3-vraag: de formulering van dit ‘suboptimale’ aanbod wordt dan een 
doorslag van PSAP2, met slechts één verschil: in plaats van de technologisch betere optie 
komt de technologische mindere optie. Meer concreet kan het bijvoorbeeld zijn dat men in 
DTV-onderzoek voor respondent X tot een formulering van PSAP 2 kwam als een aanbod 
van digitale televisie met e-banking, EPG, VOD, time-shifting, PVR en gaming voor 
37€/maand; en voor respondent Y als een aanbod met time shifting, themakanalen sport en 
tekenfilm, egovernment, EPG, PVR en e-mail voor €28/maand. Met betrekking tot het 
knooppunt ‘VOD vs NVOD’ wordt PSAP3 voor respondent X dan geherformuleerd met 
NVOD in plaats van VOD. Voor respondent Y gebeurt hetzelfde, maar wordt hem ook 
gevraagd zich in te beelden dat het ideale aanbod (PSAP2) voor dezelfde prijs ook VOD 
bevatte (want dat zat er nog niet in). Er wordt dus een nieuwe PSAP3 geformuleerd 
(PSAP3bis) waarvoor op dezelfde vijfpuntenschaal de adoptie-intentie wordt nagegaan183. 
Op die manier kunnen we –naast de eerste PSAP-adoptersegmentatie op basis van PSAP 1, 2 
en 3- een tweede maal een adoptersegmentatie (PSAPbis) berekenen op basis van PSAP1, 
PSAP2 en PSAP3bis. De vergelijking van PSAP met PSAPbis leert dan welke impact de 
verschillende technologische invulling van bepaalde features heeft op het adoptiepotentieel 
voor het globale innovatieconcept.  
 
Als illustratie van deze impactanalyse grijpen we terug naar voorbeelden uit het DTV- en het 
eHUB-onderzoek. Met betrekking tot digitale televisie houden we het op het voorbeeld dat 
we voor de toelichting van deze impactanalyse gebruikten: de impactanalyse in functie van 
de ‘knoop’ ‘VOD vs NVOD’. Met betrekking tot de eHUB-case leerde de conjuncte analyse dat 
de capaciteit van de harde schijf en de snelheid van het rippen (CD’s) twee belangrijke 
features waren. De minimale invulling van deze features sloten we daarom reeds bij voorbaat 
uit. We vroegen ons af of de (audio)hub het best met een harde schijf van 80GB, dan wel 
met een harde schijf van 120 GB op de markt wordt gebracht. Net zoals we ons afvroegen of 
ripping aan 12x voldoende zou zijn, of als 24x daarvoor de minimale vereiste was. We gingen 
na wat de impact op het adoptiepotentieel was voor een aanbod met 80 GB + 12x, vs 120GB 
+ 24x.  
 
Laten we beginnen met het digitale televisie-voorbeeld. Wat is de impact van een DTV-
aanbod waarin niet VOD, maar NVOD wordt aangeboden? Negatief, zoals we uit 
onderstaande grafiek kunnen afleiden. VOD bleek uit de gedesaggregeerde productanalyse 
reeds één van de topapplicaties voor digitale televisie. Bij de innovators en early adopters was 
de interesse en willingness-to-pay voor deze applicaties zelfs zeer groot. Maar de 
impactanalyse leert ons dat het potentieel binnen deze segmenten enkel geldt wanneer het 
om de ‘echte vorm’ van VOD gaat. Wanneer het slechts om NVOD zou gaan, is digitale 
televisie voor deze segmenten plots heel wat minder aantrekkelijk. Van de oorspronkelijke 

                                                      
183 Met betrekking tot het ‘PVR: 50GB of 200GB’-knooppunt zou de herformulering van PSAP3bis dan als volgt 
kunnen: zowel respondent X als Y hebben PVR in hun ideaal aanbod (PVR), maar in de initiële PSAP-toepassing is 
die PVR-capaciteit nog niet gedefinieerd in termen van aantal GB. Aan beide respondenten wordt gevraagd er 
van uit te gaan dat die capaciteit normaal 200GB is. PSAP3bis wordt voor beide respondenten dan 
geherformuleerd met een PVR-capaciteit van 50 in plaats van 200GB.  
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2.3% innovators en 14.7% early adopters schieten plots maar 0.6% en 6.2% meer over. Alleen 
door het VOD-aanbod naar een NVOD-aanbod te ‘downgraden’. De impact vertaalt zich in 
een verschuiving van een deel innovators en early adopters naar de early en late majority. 
Op de majority-segmenten heeft de verschuiving van VOD naar NVOD niet zo’n grote 
impact. Een (half)uurtje wachten op de bestelde film is voor hen niet zo erg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numeriek gezien heeft die verschuiving dan toch niet zo’n grote impact, kan je misschien 
denken; als het enkel voor een deel innovators en early adopters (op zich al de kleinste 
segmenten) is voor wie digitale televisie dan plots een stuk minder aantrekkelijk wordt. Ok, 
maar het is wel precies het meest cruciale deel van de populatie waarvoor digitale televisie 
dan minder aantrekkelijk wordt. Adoptie door voldoende innovators en early adopters is 
immers belangrijk om zo snel mogelijk een voldoende grote kritische massa voor de 
massamarkt geïnstalleerd te krijgen. Indien met een NVOD-aanbod naar de markt zou 
worden getrokken (in plaats van VOD) zou dat het risico inhouden veel langer te moeten 
wachten op een kritische massa die voldoende groot is voor de massamarktsegmenten. De 
‘incubatietijd’ dreigt daardoor veel langer te worden, wat de kans alleen maar vergroot om in 
de ‘chasm’ te blijven steken of door de concurrentie ‘op snelheid gepakt te worden’. Naar de 
ontwikkeling van het DTV-aanbod toe, verdient VOD dus duidelijk de voorkeur op NVOD.  
 
Naar de ontwikkeling van de eHUB toe, leerde de eerste impactanalyse dat er voor de 
Europese en de Amerikaanse markt misschien verschillende toestellen/concepten moeten 
ontwikkeld worden. In de Europese markt heeft de stap van een aanbod met ‘ripping aan 
12x speed’ en 80GB naar een pakket met 24x ripping en 120GB immers een duidelijke 
positieve impact op het adoptiepotentieel, terwijl die stap voor de Amerikaanse markt 
nauwelijks enige impact heeft184. De eerste van onderstaande grafieken geeft de originele 
PSAP-forecast; de tweede de PSAPbis-forecast. 

                                                      
184 Aangezien de invulling van features/applicaties voor dit voorbeeld vanuit de insteek van de audio-hub 
gebeurde, verwondert dit ons ook niet. In de profilering van adoptersegmenten stelden we immers reeds vast dat 
de Europese markt meer vertrouwd was met digitale MP3-muziekcontent. Hierin ligt wellicht voor een deel ook de 
verklaring voor de grotere aantrekkingskracht van de betere audiohub-configuratie.  
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In de Amerikaanse markt heeft de stap van een configuratie met een harde schijf van 80GB 
en een cd-rippingsnelheid van 12x, naar een configuratie met 120GB en 24x nauwelijks 
impact. Het resulteert zelfs in 0.9% minder innovators, en bij de early adopters en majority 
stellen we een respectievelijke toename van 4.0% en 3.2% vast. In de Europese markt heeft 
die verschuiving in het aanbod een veel grotere impact op het adoptiepotentieel en ‘verloop’ 
tussen segmenten. De stap van 80 naar 120GB en 12x naar 24x maakt het hubconcept voor 
de Europeanen en stuk aantrekkelijker. Zo zien we de grootte van de innovator- en early 
adoptersegmenten bijvoorbeeld toenemen van respectievelijk 4.1% en 18.5% naar 12.1% en 
29.5%. Naar productontwikkeling toe betekent dat dat de hub in Europa zeker in zijn beste 
configuratie voor ‘hard disc capacity’ en ‘cd ripping’ op de markt moet worden gebracht, 
terwijl dat voor de Amerikaanse markt niet noodzakelijk is. Dat dit dan een duurder 
prijskaartje met zich meebrengt voor de Europeaan, is aanvaardbaar gezien zijn mindere 
prijsgevoeligheid (cf. supra). 
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6.5.6.  Stap 6: Determinantenanalyse 

en goed product is vanzelfsprekend een eerste vereiste, maar zoals we eerder reeds 
aangaven mag er niet van worden uitgegaan dat een goed product of technologische 

superioriteit zichzelf verkoopt. De analyses in functie van productontwikkeling en gradueel 
aanbod zijn dan ook niet voldoende. Voor een goede diffusie moet ook de communicatie 
optimaal ‘user-centric’ zijn. Met de ‘algemene setting’ op basis van de grootst gemene deler in 
de segmentprofileringen en de detectie van krachtlijnen of ‘meerwaardedomeinen’ gingen 
we reeds in op de voornaamste input voor de algemene en informerende communicatie. Op 
de input voor de (segmentspecifieke) overtuigende communicatie gingen we totnogtoe 
slechts zijdelings in. Vooral deze zesde stap van determinantenanalyse moet daarvoor de 
nodige input aanreiken.  
 
In deze stap hebben we vooral de analyse van het uitgebreide arsenaal 
adoptiedeterminanten voor ogen, zoals we die in deel 4B uitgebreid toelichtten. In de case-
studies werden die telkens in een ruime batterij Likertstatements geoperationaliseerd (cf. 
supra). In de ‘DTV 2003/4’- en ‘3G 2003/4’-cases hadden we bijvoorbeeld 33 items als 
operationalisering van de determinanten op het domeinspecifieke niveau, en 42 op het 
productspecifieke niveau. In functie van de hypotheses in deel 5 correleerden en 
regresseerden we deze determinanten reeds met en op het productspecifieke 
adoptiepotentieel, maar voor de invulling van de segmentspecifieke overtuigende 
communicatie is dat niet voldoende. Dergelijke lineaire verbanden leggen wel grote lijnen 
bloot, maar leren nog niks over de segmentspecifieke impact van deze determinanten. 
Eenzelfde innovatie is immers niet voor iedereen om dezelfde redenen aantrekkelijk, en niet 
iedereen ervaart dezelfde drempels en drijfveren. Prior-to-launch is het daarom belangrijk ook 
ook op segmentspecifiek niveau voldoende inzicht in deze zaken te verkrijgen zodat de 
overtuigende targetingcommunicatie daaraan kan worden aangepast. Wanneer deze 
segmentspecifieke analyse zou aantonen dat bepaalde drempels of drijfveren een 
significante invloed op de adoptie-intentie van het merendeel van de markt hebben, kan 
deze analyse uiteraard ook bijkomende input voor de algemene communicatie aanreiken. In 
tegenstelling tot de stap van de profilering die ook voor de detectie en accessibility van de 
segmenten dient, staat de segmentspecifieke analyse in deze zesde analysestap louter in het 
teken van de invulling van de communicatie naar die segmenten. Naast het detecteren van 
een aantal massamediaal te communiceren argumenten, heeft deze analyse vooral tot doel 
na te gaan welke argumenten naar welke segmenten moeten worden uitgespeeld. Voor 
sommige technologieën zal het bijvoorbeeld nodig zijn de complexiteitsdrempel in de 
algemene communicatie te bewerken, terwijl dat voor een andere technologie enkel voor 
een van de majoritysegmenten nodig zal zijn. In sommige gevallen zal het reeds bij de 
innovators nodig zijn om de relatieve voordelen in de verf te zetten, terwijl dat in andere 
gevallen pas vanaf de majority het geval zal zijn. Soms zullen determinanten als imago, 
‘voluntariness’ of ‘lifestyle compatibility’ een duidelijke impact hebben voor bepaalde 
segmenten, terwijl een communicatie rond dergelijke determinanten in andere gevallen 
geen enkel effect heeft. Deze analyse dient met andere woorden vooral de positionerings- en 
communicatiepijler. 
 
Laten we eerst even terugkeren naar de reeds gevoerde determinantenanalyses. Voor het 
testen van de inconsistentie tussen technologieën en de nomologische validiteit van de 
PSAP-segmentatie, werden deze determinanten in deel 5 reeds gebruikt in correlatie- en 
regressieanalyse. Dit resulteerde onder meer in concluderende tabellen zoals in 
onderstaande inzet185. Lang niet alle determinanten bleken een significante impact te 
hebben, en tussen de twee technologieën blijken er ook verschillen te zitten in de 
significante predictoren. In tegenstelling tot 3G, blijkt het adoptiepotentieel voor DTV 

                                                      
185 Regressie van productspecifieke adoptiedeterminanten op adoptiepotentieel. In beide cases (3G 2003/4 en 
DTV 2003/4) zijn deze op een identieke manier geoperationaliseerd: de initiële lijst van 42 items liet zich in 7 
factoren en 12 losse items reduceren, die dan samen geregresseerd werden op het adoptiepotentieel (PSAP). 

E 
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bijvoorbeeld wel significant gecorreleerd te zijn met ‘(perceived) enjoyment’. Meer dan voor 
3G, zal het voor DTV 
dus belangrijk zijn het 
‘enjoyment’-gehalte te 
benadrukken in de 
communicatie: ‘DTV 
maakt tv kijken 
aangenamer, ...’.  
 
Meer dan dergelijke 
algemene lijnen voor 
de algemene 
communicatie kunnen 
we uit deze correlatie- 
en regressie-analyse 
echter niet afleiden. 
Determinanten als 
imago, lifestyle 
compatibiliteit of 
tangibles zijn niet significant in deze lineaire analyses, maar dat betekent niet dat zij daarom 
niet van invloed kunnen zijn voor specifieke segmenten. Het kan bijvoorbeeld goed zijn dat 
‘tangibles’ wel een determinerende determinant is voor de DTV-early adopters, en dat imago 
een determinerende factor is voor de 3G-earlier adopters. Om dat te weten te komen moet 
de analyse dus gericht zijn op het verwerven van meer segmentspecifieke informatie. Dat kan 
op verschillende manieren: via een uitsplitsing van de regressie-analyse naar de verschillende 
adoptersegmenten, of via een analyse van de onder- en oververtegenwoordigingen van 
gemiddeldes en/of percentages ... 
 
Laten we beginnen met 
een uitsplitsing van de 
regressie-analyse naar 
adoptersegmenten, met 
de 3G 2003/4-case als 
voorbeeld. Omwille van 
zijn kleine omvang in 
deze case, werd het 
innovatorsegment bij dat 
van de early adopters 
gevoegd. De regressie-
analyse werd bijgevolg 
naar vier segmenten 
opgesplitst, en binnen elk 
van die segmenten 
regresseerden we de 7 
factoren + 12 items186 op 
de adoptie-intentie ten 
aanzien van het optimale 
3G-aanbod (PSAP2). 
Bijgevoegde tabel187 illustreert de verschillen tussen adoptersegmenten. Voor het segment 
van de meest innovatieven, de ‘earlier adopters’, bleek geen enkele determinant een 
significant bepalende driver of drijfveer te zijn voor adoptie van 3G. In termen van de 
segmentspecifieke overtuigende communicatie dient de communicatie dus niet specifiek op 

                                                      
186 Zowel voor de factoren als de items geldt de 5puntenschaal ‘1: helemaal niet akkoord‘ tot ‘5: helemaal 
akkoord‘. Voor de formulering van de stellingen verwijzen we naar de tabellen in deel 5. 
187 Ook deze tabel bevat de regressiegewichten, waarvan de significante in groen zijn weergegeven. 

 
Factor/Item 

 
3G 2003/4 
Std Beta 

 
DTV 2003/4 

Std Beta 
FKOST .125*** .156*** 
FRELVOO -.269*** -.155*** 
FENJOY -.063 -.192*** 
FCOMPLEX .079** .090*** 
FBETROUW .014 .004 
FIMAGO .050 .026 
FSOCIO -.062 -.066* 
It 7: Lifestyle Compatibiliteit -.047 -.054 
It 30: Fysische Compatibiliteit .012 .026 
It 25: Tangibles .001 .000 
It 12: Visibility .067* .064* 
It 24: Communicability -.041 -.075* 
It 6: Innovativiteit -.219*** -.210* 
It 15: Opinion Leadership -.006 .027 
It 19: Kennis .005 -.001 
It 42: Controle -.025 .039 
It 26: Marketing -.004 .026 
It 28: Vicarious trialability .024 -.018 
It 41: Fysische trialability .018 -.031 

 

Factor/Item INN / 
EA EM LM L 

FKOST -.008 -.166 .036 .062 
FRELVOO .134 -.007 -.154 -.292 
FENJOY -.004 -.097 -.016 -.034 
FCOMPLEX -.096 .088 -.012 .189 
FBETROUW .087 -.158 -.025 -.051 
FIMAGO -.129 .175 -.010 .039 
FSOCIO -.044 -.083 -011 .167 
It 7: Lifestyle Compatibiliteit .018 -.019 .082 .028 
It 30: Fysische Compatibiliteit .068 .057 .021 -.046 
It 25: Tangibles -.030 -.163 -.047 -.026 
It 12: Visibility -.014 .044 -.017 .027 
It 24: Communicability .055 -.054 .085 -.107 
It 6: Innovativiteit .006 -.169 -.003 -.095 
It 15: Opinion Leadership -.114 .156 -.103 .042 
It 19: Kennis -.104 -.074 .089 .008 
It 42: Controle .002 -.076 .041 .116 
It 26: Marketing .022 -.071 .041 .125 
It 28: Vicarious trialability -.080 -.167 -.002 -.054 
It 41: Fysische trialability .118 -.019 .017 -.117 
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speciale determinanten gericht te zijn voor deze earlier adopters. Voor de andere segmenten 
moet dat wel. De prijsgevoeligheid van de early majority (FKOST -.166) maakt dat er 
bijvoorbeeld meer op prijs (‘value for money’) zal moeten worden gecommuniceerd. Verder 
zal het in de communicatie naar dit segment ook belangrijk zijn op de betrouwbaarheid van 
3G te communiceren en via bijvoorbeeld testimonials voor enige vorm van ‘vicarious trial’ te 
zorgen. Indien toch voor een ‘full market coverage’ zou worden geopteerd voor 3G, zal het 
bij de targeting van late majority en laggards extra belangrijk zijn de (voor hen) relatieve 
voordelen van 3G te beklemtonen, en zal het zeker bij de laggards noodzakelijk zijn de 
communicatie ook op het wegwerken van de complexiteitsdrempel te richten.  
 
Iets makkelijker om interpreteren is een segmentspecifieke uitsplitsing van gemiddelde scores 
op de Likertstatements. De significante over- en ondervertegenwoordigingen ten aanzien 
van het algemene steekproefgemiddelde leren dan welke argumenten er meer of minder 
(dan voor de rest van de steekproef) naar specifieke segmenten moeten worden benadrukt. 
In de eHUB-case werd aan de respondenten bijvoorbeeld een lijst van 10 ‘relatieve 
voordelen’ van het hubconcept voorgelegd met de vraag hoe belangrijk die voor hen 
(zouden) zijn, bij de aanschaf van een hub-product. De antwoorden werden op 10-
puntenschalen gegeven (1: helemaal niet belangrijk; 10: zeer belangrijk). Onderstaande 
tabellen geven zowel de algemene gemiddeldes van de totale steekproef weer, alsook de 
gemiddelde score van elk adoptersegment. In de kolom van de algemene gemiddeldes 
geven we met blauw opnieuw aan of er een significant verschil (anova) bestaat in de 
gemiddelde scores van de segmenten. In de segment-kolommen geven de groene en rode 
kleur respectievelijk aan of een bepaald argument voor een bepaald segment significant 
meer of minder belangrijk is. 
 
 US 
 ALG INN EA EM LM L 
1.Is easy to set up 9.33 9.61 9.31 9.35 9.12 8.41 
2.Eliminates wires and boxes throughout the house 9.23 9.59 9.23 9.13 8.98 8.94 
3.Instant Access 8.48 9.00 8.44 8.28 7.96 7.65 
4.One storage place 8.48 9.04 8.43 8.32 8.10 7.71 
5.Makes the most of the devices I already have 8.45 8.84 8.43 8.29 7.92 8.00 
6.Allows each person in the household to access … 8.18 8.89 8.33 7.87 7.37 7.76 
7.Rental movies from living room 8.04 9.02 7.78 7.81 7.61 6.24 
8.Enjoy content from main tv on any other tv 7.84 8.54 7.94 7.53 7.02 6.65 
9.Allows to buy CD’s and music, … 7.52 8.84 7.62 7.00 6.78 5.65 
10.Enjoy content from PC anywhere 7.37 7.78 7.75 7.12 6.55 6.00 
 
Zoals we eerder zagen liggen de algemene gemiddeldes in de Amerikaanse steekproef 
telkens hoger dan in de Europese steekproef. Alle 10 de ‘voordelen’ halen zowel in de US als 
in de EU relatief hoge gemiddeldes, en voor elk van de 10 voordelen is het in beide 
steekproeven ook zo dat die voor de innovatievere segmenten nog belangrijker zijn (groen), 
en voor de minst innovatieven iets minder belangrijk (rood).  
 
 EU 
 ALG INN EA EM LM L 
1. Eliminates wires and boxes throughout the house 8.65 9.64 9.16 9.03 8.50 7.59 
2. Is easy to set up 8.44 9.12 8.57 8.77 8.40 7.88 
3. Makes the most of the devices I already have 8.06 9.20 8.31 8.40 7.93 7.71 
4. Instant Access 8.01 9.24 8.41 8.30 7.93 7.14 
5.One storage place 7.82 8.36 8.14 8.37 7.70 6.88 
6.Enjoy content from PC anywhere 6.85 8.92 7.42 7.11 6.87 5.82 
7.Allows to buy CD’s and music, … 6.75 8.00 7.37 6.96 6.42 6.10 
8.Allows each person in the household to access … 6.68 6.68 7.00 7.26 6.49 5.76 
9.Rental movies from living room 6.58 8.16 7.19 6.72 6.38 5.77 
10.Enjoy content from main tv on any other tv 6.41 8.40 7.09 6.77 6.19 5.18 
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In de EU-file valt wel meer nuancering te maken dan in de US-file. Net zoals in de 
Amerikaanse markt worden de meeste voordelen logischerwijs het hoogst ingeschat of 
gewaardeerd door de innovators. Enkel het argument dat de hub aan ieder lid van het 
huishouden toegang tot de digitale content verleent, lijkt in de EU belangrijker te zijn voor de 
early majority en early adopters dan voor de innovators. Verder valt vooral tussen de early 
adopters en early majority een duidelijk verschil waar te nemen in de EU. In de communicatie 
naar de early adopters mag de nadruk bijvoorbeeld meer op de ‘betere toegang tot alle 
digitale content’ (direct toegang, overal toegang tot pc-content, gehuurde films en muziek, 
...) liggen, daar waar het accent voor de ‘early majority’ eerder op het functionele 
gebruiksgemak mag liggen dat de hub met zich meebrengt (makkelijk te installeren, alles 
voortaan in één ‘doos’ gecentraliseerd, ...). 
 
Dit levert al een eerste inzicht in de segmentspecifiek te communiceren argumenten en 
accenten, maar ook deze analyse blijft te algemeen voor een goede invulling van de 
segmentspecifieke communicatie in de eHUB-case. Voor de eHUB werden immers 6 
verschillende concepten in rekening genomen, en bovenstaande analyse betreft enkel een 
analyse op het niveau van het algemene HUBconcept. Het spreekt voor zich dat het belang 
van de relatieve voordelen zal verschillen naargelang de voorkeur voor het ene of het andere 
concept, en deze analyse daarom ook beter wordt opgesplitst naar deze verschillende 
concepten. Wat deze algemene analyse voor het algemene concept alvast wel al leert is 
welke van deze tien ‘argumenten’ de belangrijkste zijn om in de algemene communicatie 
naar voor te schuiven. Zowel in de US als in de EU blijken het dezelfde vijf argumenten te zijn 
die de hoogste gemiddelde scores halen. In beide continenten mag de rode draad in de 
algemene communicatie worden uitgebouwd rond de boodschap dat de eHUB de opslag 
en consumptie van alle vormen van digitale content voortaan draadloos, sneller, beter en 
gemakkelijker maakt. De meest determinerende argumenten zijn immers een gemakkelijke 
installatie, het verdwijnen van de vele kabels en draden, de directe toegang en de 
centralisatie in één opslagplaats. 
 
Afhankelijk van het specifieke hubconcept dient deze algemene boodschap dan met 
bijkomende segmentspecifieke argumenten te worden aangevuld. Bovenstaande tien 
argumenten werden daarom nog eens opnieuw voorgelegd. Ditmaal niet met de vraag die 
te beoordelen in functie van het algemene HUB-idee, maar met het door hen geprefereerde 
concept voor ogen. In onderstaande tabellen zijn de gemiddelde scores van de 
adoptersegmenten188 voor elk van de 10 argumenten daarom opgesplitst voor elk van de 
hubconcepten. We baseerden ons hiervoor op de data van de US-survey, waarin voor de 
audio- en TV-concepten twee versies werden voorzien, waardoor het aantal hubconcepten 
in deze analyse op acht komt in plaats van zes189. Voor elk van de 10 voordelen/argumenten 
stelden we dus een tabel van 8 (concepten) x 5 (adoptersegmenten) op. De gemiddeldes in 
elk van de acht rijen zijn enkel de gemiddeldes van diegenen die het hubconcept in deze rij 
als meest geprefereerde hubconcept naar voor schoven schuiven. Indien in een bepaalde cel 
minder dan vijf respondenten zaten lieten we de cel leeg.  
 
 
 
 
 

                                                      
188 Voor alle duidelijkheid wensen we hier nogmaals te benadrukken dat de adoptersegmentatie een 
segmentation forecast voor het globale hubconcept blijft. 
189 Voor de audioHUB werd een onderscheid gemaakt tussen een audiohub als apart en volledig systeem 
(‘Audiosyst’) en een aparte component bij de bestaande audio-installatie (‘Audiocomp’). Inzake TV betrof het een 
onderscheid tussen TV Center-Hub in de winkel gekocht (TVstore) en TV via kabel/satelliet (Tvcabsat). 
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 ALG INN EA EM LM L 
1. Eliminates wires and boxes 
throughout the house (US) 

8.80 9.23 8.70 8.81 8.24 8.18 

Media 
9.15 

9.59 9.15 8.86 9.00 9.00 

Wireless 
9.28 

9.69 8.90 9.28 8.75 10 

Audiosyst 
7.37 

9.14 6.83 7.15   

Audiocmp 
7.75 

     

Tvstore 
8.42 

8.42 8.53 8.75 9.82 6.33 

Tvcabsat 
7.89 

8.71 7.64 7.69 6.50  

Gaming 
8.73 

9.00 8.38 9.27 7.00 7.33 

PC 
9.23 

9.60 9.10 9.12 9.09 9.50 
 

 

 

2. One storage place (US) 8.49 8.93 8.52 8.38 8.04 7.65 
 Media 

9.14 
9.68 9.15 8.72 9.07 9.40 

Wireless 
7.96 

9.15 8.15 7.22 7.75 5.00 

Audiosyst 
7.59 

7.86 7.83 7.85   

Audiocmp 
7.25 

8.50 10.00  1.00 6.00 

Tvstore 
8.12 

8.67 7.75 8.19 7.11 9.00 

Tvcabsat 
7.28 

7.00 7.27 7.69 4.00  

Gaming 
8.58 

8.45 8.46 8.78 9.33 7.33 

PC 
9.24 

9.73 9.45 9.24 8.64 8.00 
 

3. Makes the most of the 
devices I already have (US) 

8.44 8.79 8.50 8.36 8.08 7.53 

 ... 
 
Bij wijze van samenvatting berekenden we voor ieder argument ook nog eens een 
gemiddelde score over de verschillende concepten. We zien deze telkens weergegeven in de 
eerste rij naast de omschrijving van het argument/voordeel. Voor het argument ‘eliminates 
wires and boxes throughout the house’ bekwamen we bijvoorbeeld een gemiddelde score 
van 9.23 voor de innovators en 8.70 voor early adopters190. Afhankelijk van het 
geprefereerde concept van deze innovators en early adopters schommelde het belang van 
deze determinant wel. Binnen het innovatorsegment is de eliminatie van draden en ‘dozen’ 
vooral een doorslaggevend argument voor diegenen die een voorkeur voor Wireless-, PC- en 
Mediahub hebben (groene kleur geeft opnieuw aan wanneer een score significant hoger is 
dan gemiddeld). Voor de innovators die de voorkeur aan het TV-concept geven, is dit 
argument minder van tel (rood, significant minder dan gemiddeld).  
 

                                                      
190 Met respectievelijke scores van 9.23; 8.70; 8.81; 8.24 en 8.18 voor de Amerikaanse innovators, early adopters, 
early majority, late majority en laggards komen we op een gemiddelde score van 8.80 voor het belang van het 
voordeel ‘eliminates wires and boxes’ (wanneer bevraagd met het geprefereerde concept voor ogen). Dit verschilt 
van het gemiddelde voor ditzelfde item wanneer bevraagd voor het algemene hubconcept (9.23); maar met een 
score van 8.80 blijkt de eliminatie van kabels en ‘dozen’ in deze analyse voor het meest geprefereerde concept de 
belangrijkste determinant. Net zoals we voor het item ‘eliminates wires and boxes’ tot een gemiddelde van 8.80 
kwamen, kwam het item ‘one storage place’ met een gemiddelde van 8.49 op de tweede plaats; en rangschikten 
we ook de andere voordelen volgens hun algemeen gemiddelde. Het verschil tussen deze rangschikking (voor 
het geprefeerde concept) en de algemene rangschikking voor het algemene HUB-idee, illustreert opnieuw de 
nood aan productspecifiek onderzoek. Daar waar het voordeel ‘eliminates wires and boxes’ hier op ‘1’ staat, stond 
dit argument voor het algemene hubconcept slechts op een tweede plaats na ‘is easy to set up’ in de US-file. Het 
argument ‘is easy to set up’, dat voor het algemene hubconcept nog als belangrijkste uit de bus kwam, komt bij 
deze hubconcept-specifieke analyse slechts op de achtste plaats (gemiddeld 7.76). Met het geprefereerde concept 
voor ogen blijkt het belang van de determinanten dus nog gevoelig te veranderen. 
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Naar segmentspecifieke communicatie doorvertaald, leert deze analyse dat het argument 
‘eliminates wires and boxes’ vooral bij de promotie van de PC-, Media- en Wireless-hub 
belangrijk zal zijn, voor alle segmenten. Voor de andere concepten is dit een minder 
belangrijk argument, behalve voor de promotie van het de TV-hub naar de late majority, en 
de gaming-hub naar de early majority. Het ‘one storage place’-argument dan, is over de 
ganse lijn belangrijk (voor alle segmenten) bij de promotie van de PC- en Mediaconcepten. 
Voor het audioconcept is dat vooral een argument voor de early adopters, voor de TV-hub 
voor de laggards, en voor de gaming-hub heeft dit argument vooral een determinerende 
invloed op de adoptie-intentie van de beide majoritysegmenten. 
 
4. Instant Access (US) 8.42 8.89 8.37 8.38 7.90 7.41 
  

Media 
8.89 

9.50 8.63 8.52 9.07 9.00 

Wireless 
8.25 

9.08 8.65 7.78 7.25 7.00 

Audiosyst 
8.85 

8.71 9.00 8.92   

Audiocmp 
7.13 

8.50 10.00  1.00 4.50 

Tvstore 
7.59 

8.33 7.19 8.27 6.56 7.50 

Tvcabsat 
6.89 

6.57 6.27 7.38 4.00  

Gaming 
8.46 

8.55 8.69 8.44 8.67 6.00 

PC 
9.20 

9.87 9.30 8.88 9.00 9.00 

 
 
‘Instant Access’ of directe toegang tot de digitale content (eender welke vorm) blijkt dan 
vooral een belangrijk segmentspecifiek argument te zijn voor de early adopters. Met een 
score van 8.42 staat deze directe toegang op de vierde plaats, en blijkt het enkel voor de PC-
hub een argument te zijn dat bij alle segmenten aanslaat. Ook voor de Mediahub blijft het 
een belangrijke drijfveer voor het merendeel van de Amerikaanse markt, maar nog het meest 
uitgesproken voor de innovators, late majority en laggards.  
 
Het installatiegemak (Is easy to set up) is in deze evaluatie voor het geprefereerde concept 
wel een stuk minder belangrijk geworden (van eerste naar achtste plaats), maar blijft 
desalniettemin een belangrijk argument voor bepaalde segmenten. Voor de meest populaire 
en ook de eerste concepten in de graduele uitbouw van het aanbod (PC en Media) zal het 
vooral belangrijk zijn dit installatiegemak voor late majority en laggards te beklemtonen. Voor 
de Wireless-, Audio- en Tv-concepten is het ook belangrijk voor de innovators en early 
adopters.  
 
8. Easy to set up (US) 7.76 8.61 8.04 7.47 6.61 5.53 
  

Media 
7.85 

8.82 8.33 6.79 7.73 6.80 

Wireless 
8.11 

9.31 8.65 7.28 7.63 3.67 

Audiosyst 
7.67 

9.00 7.00 7.08   

Audiocmp 
6.13 

7.50 9.00  1.00 7.00 

Tvstore 
7.71 

8.33 8.50 8.09 5.00 5.00 

Tvcabsat 
7.73 

7.29 6.36 7.62 6.50  

Gaming 
7.23 

7.55 7.62 7.83 3.33 3.67 

PC 
8.13 

9.33 8.10 8.00 7.09 7.00 
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Voor de EU-file gaf deze analyse totaal andere resultaten. Ook hier staat het ‘eliminates wires 
and boxes’-argument op de eerste plaats (weliswaar met een gemiddelde score van slechts 
6.13), maar is dit argument lang niet op dezelfde manier determinerend als voor de 
Amerikaanse markt. Daar waar het in deze laatste markt in de algemene communicatie ter 
promotie van zowel Media, Wireless als PC-hub zijn plaats had, heeft dit argument in de EU 
eerder zijn plaats in de algemene communicatie voor de gaming- en de PC-hub. Voor early 
majority en early adopters is het ook een belangrijk argument voor één van de twee TV-hub-
concepten.  
 
 ALG INN EA EM LM L 
1. Eliminates wires and boxes 
throughout the house (EU) 

6.13 7.04 5.68 6.10 6.35 6.30 

 Media 
5.99 

6.67 5.87 6.18 5.74 6.21 

Wireless 
5.87 

 4.75 5.17 5.72 6.42 

Audiosyst 
5.97 

 3.50 6.14 5.30 7.50 

Audiocmp 
4.92 

 5.00 1.50 5.25 6.00 

Tvstore 
6.14 

4.66 7.14 6.62 6.50 5.50 

Tvcabsat 
3.86 

5.00 4.83 5.50  1.67 

Gaming 
7.13 

6.67 6.33 7.28 7.50 7.29 

PC 
6.53 

8.08 5.79 6.10 7.34 6.52 

 
 
Voor andere hub-concepten impliceert de eliminatie van draden/kabels en ‘dozen’ niet echt 
een duidelijk voordeel voor de Europese consument. Een argument dat in de Amerikaanse 
markt dan weer minder doorslaggevend was dan in de Europese markt, was het argument 
‘rental movies from living room’, of het voordeel dat de hub ook VOD mogelijk maakt en dat 
men het huis niet meer hoeft te verlaten om een film te huren. Het is opnieuw vooral voor de 
gaming- en de PC-hub dat deze VOD-applicatie een duidelijk determinerend voordeel is voor 
zowat de ganse markt. In de promotie van deze twee hubconcepten mag dus ook dit VOD-
argument niet in de algemene communicatie ontbreken. In de promotie van de TV-hub is het 
een argument dat men vooral naar de majority moet gaan communiceren, net zoals het zijn 
plaats heeft in de targeting van early adopters, early majority en laggards voor de Mediahub.  
 
7. Rental movies from living 
room (EU) 

5.93 6.44 5.82 6.08 6.03 5.72 

  
Media 
6.14 

5.83 6.23 6.39 5.50 6.38 

Wireless 
5.20 

 4.00 5.52 5.32 5.37 

Audiosyst 
4.80 

 6.00 5.29 6.10 1.88 

Audiocmp 
5.00 

 5.50 6.00 5.75 3.80 

Tvstore 
6.02 

3.00 4.43 6.62 7.06 6.00 

Tvcabsat 
4.93 

1.00 5.33 7.00  5.67 

Gaming 
6.52 

7.33 6.22 6.56 6.36 7.57 

PC 
6.28 

7.83 6.26 5.87 6.68 6.06 

 
 
Alles samen leidde de segment- en hubconceptspecifieke analyse van deze 10 argumenten 
ons tot een conclusie die als leidraad diende bij de invulling van de communicatiepoot van 
het Bowling Pin Model voor de eHUB. Voor de rode draad in de algemene communicatie 
haalden we eerder reeds aan dat de eHUB zowel in US als EU gecommuniceerd kan worden 
als een nieuwe draadloze technologie die opslag en consumptie van alle vormen van digitale 
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content voortaan sneller, beter en gemakkelijker maakt. Verder leerde de meer diepgaande 
analyse van voordelen dat een aantal van hen - afhankelijk van het hubconcept - eveneens 
een plaats in de algemene communicatie kan hebben; terwijl andere argumenten slechts 
segmentspecifiek als overtuigend argument voor bepaalde hubconcepten gecommuniceerd 
moeten worden. Een deel van die conclusie kunnen we als volgt samenvatten:  
 
  

Eliminates wires and many boxes throughout the house 
- belangrijk argument voor alle segmenten, zeker voor 
WLS, PC & Media 
- minder belangrijk voor Audio 
- Bij Gaming vooral te targeten naar Early Majority 
- Bij TVstore vooral te targeten naar Late Majority 

- minder belangrijk 
- vooral belangrijk argument voor het ‘tweede deel van 
de curve’ (P2) 
- vooral belangrijk argument voor PC & Gaming 

One storage place for all of your music, movies, TV programmes and digital pictures 
- belangrijk argument voor alle segmenten bij PC & 
Media 
- bij Gaming vooral voor het tweede deel van de curve 
- bij TVstore vooral te targeten naar de Laggards 

- Vooral bij PC voor innovators + tweede deel van de 
curve (P2) 
- bij Gaming en Media vooral te targeten naar P2 

Makes the most out of the devices you already have in your home 
- argument voor alle segmenten bij PC en Wireless 
- ook voor Media voor alle segmenten, maar vooral P2 
- bij Media, Wireless, Tvcabsat en PC vooral te targeten 
naar Late Majority 

- vooral belangrijk argument voor Audio 
- bij Gaming te targeten naar P2 
- bij PC te targeten naar innovators en late majority 
- bij TVstore te targeten naar early adopters en early 
majority 

Instant access to all of your music, video and pictures 
- argument voor alle segmenten voor PC en Media 
- bij Audio te targeten naar early adopters en early 
majority 
- bij Gaming: te targeten naar early adopters en late 
majority 

- vooral argument voor PC, voor alle segmenten 
- voor Media en Audio: enkel te targeten naar laggards  
- voor Gaming te targeten naar P2 
- voor TV: te targeten naar early majority 

Allows you to enjoy content from your main TV on any TV in the home 
- argument voor alle segmenten voor Media, PC & TV 
- bij Wireless te targeten naar innovators en laggards 

- vooral belangrijk argument voor Gaming en PC 
- bij Media te targeten naar P2 
- bij TV te targeten naar early adopters en late majority 

Allows each person in the household to access the content they want, anywhere, anytime 
- argument voor alle segmenten voor PC, Wireless, 
Media en TV 
- bij Gaming vooral te targeten naar early en late 
majority 

- bij Gaming te targeten naar laggards 
- bij PC te targeten naar innovators en late majority 
- bij Audio te targeten naar early majority 

Gives you access to rental movies from your living room – so there’s no need to leave home to rent movies 
- argument voor alle segmenten bij TV en Media 
- bij PC te targeten naar P1 
- bij Wireless te targeten naar innovators, late majority 
en laggards 

- vooral belangrijk voor Gaming en PC 
- bij Media te targeten naar early adopters, early 
majority en laggards 
- bij TV vooral te targeten naar majority 

Is easy to set up 
- argument voor alle segmenten bij PC en Wireless 
- bij Media te targeten naar P2 
- bij Audio en TV te targeten naar early adopters 

- bij PC argument voor alle segmenten 
- bij Gaming te targeten naar innovators 
- bij Audio te targeten naar laggards 
- bij TV te targeten naar early adopters 

Allows you to enjoy content from your computer anywhere in the home 
- argument voor alle segmenten bij PC en Wireless 
- bij media te targeten naar P2 
- bij Audiosyst te targeten naar innovators 
- bij Audiocomp te targeten naar early adopters en 
laggards 
- bij TV te targeten naar early adopters 

- argument voor alle segmenten bij PC en Gaming 
- bij Audio te targeten naar early majority en laggards 
- bij TV te targeten naar early adopters en early 
majority 

Allows you to buy songs or CDs that you can download so there’s no need to go to the shops 
- argument voor alle segmenten bij PC en Media 
- bij Audio vooral te targeten naar early adopters en 
early majority 

- bij PC argument voor alle segmenten 
- bij Gaming en Media te targeten naar P2 
- bij Audio te targeten naar late majority en laggards 
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Met deze analyse van 10 argumenten uit de eHUB-studie hebben we echter nog maar met 
een zeer specifiek onderdeel van de brede determinantenwaaier te maken. Bovenstaande 
analyse heeft immers louter betrekking op de determinant ‘relatief voordeel’ die in de eHUB-
studie in een tiental componenten uiteen werd getrokken. Met betrekking tot de andere 
determinanten werd in deze studie onder meer een set van 12 Likerstatements 
(tienpuntenschaal) aan de respondenten voorgelegd. In onderstaande tabel zien we deze 
Likertstatements en de gemiddelde scores voor elk van de segmenten samengevat. In blauw 
gaven we bij elk van de statements weer voor welke determinanten zij een 
operationalisering waren. Op basis van de gemiddelde scores voor de algemene steekproef 
(eerste kolom) zien we dat de ‘technische compatibiliteit’ (3) en de ‘fysische trial’ (10) twee 
van de belangrijkste determinanten blijken te zijn voor eHUB-adoptie. Zonder daarbij een 
onderscheid naar adoptersegmenten te maken zal het in de introductiestrategie voor eHUB 
belangrijk zijn de consument te overtuigen van de compatibiliteit met zijn bestaande 
technologieën en die ook aan te tonen. Ook de mogelijkheid tot trial van de hub-technologie 
moet men zien uit te werken191. Iets minder, maar nog steeds belangrijk zijn ook de 
determinanten met een gemiddelde score van ca 6 à 7. Lifestyle-compatibiliteit (7) is in de US 
zelfs zeer belangrijk (7.91) voor alle marktsegmenten; maar zeker ook bij het eerste deel van 
de Europese adoptersegmenten zal het belangrijk zijn het bezit en het gebruik van de hub-
technologie binnen de juiste lifestyle (‘setting’ !!, cf. profilering) te kaderen. Tangibles (12) zijn 
dan weer iets belangrijker in de EU dan in de US. Zeker voor de Europeanen is het voor de 
adoptie van de eHUB een voorwaarde dat die ook een mooi en leuk design heeft. De score 
van ca. 7 voor de complexiteits-determinant geeft aan dat complexiteit niet echt een drempel 
vormt in beide markten. In beide markten heeft men er wel vertrouwen in met de 
technologie te kunnen omgaan. Enkel bij de Amerikaanse late majority en laggards zal het 
wellicht nodig zijn in de communicatie ook wat aandacht te besteden aan het verlagen van 
de complexiteitsdrempel.  

                                                      
191 Uit de lagere scores voor ‘vicarious trial’ (11) leiden we af dat het vooral de ‘fysische trial’ is die men moet zien 
uit te werken. 
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1: totally disagree 
10: totally agree 

 INN EA EM LM L 

US 
P:0.021 

6.82 

7.32 7.02 6.85 5.82 5.82 1. I have no problem figuring out how this device will work 
(complexity, control) 

EU 
P:0.001 

7.23 

7.84 7.24 7.50 6.67 7.64 

US 
P:0.801 

5.76 

5.83 5.77 5.62 6.06 6.18 2. I have my doubts concerning the reliability and proper 
functioning of the device  
(reliability) 

EU 
P:0.385 

4.36 

4.20 4.19 4.33 4.24 4.64 

US 
P:0.201 

8.35 

8.10 8.18 8.52 8.94 7.88 3. I will not buy the product unless I am sure it is compatible with 
my current electronic devices  
(compatibility technical) 

EU 
P:0.745 

7.93 

7.60 7.78 7.88 7.94 8.22 

US 
P:0.169 

4.21 

3.66 4.53 4.20 4.31 3.47 4. When my friends are not positive about this device, I will not buy 
it, even when I am interested  
(social pressure) 

EU 
P:0.528 

3.89 

4.28 3.82 3.89 4.07 3.54 

US 
P:0.052 

6.36 

6.61 6.56 6.33 6.16 4.12 5. My friends/relatives will come to me for advice concerning this 
device  
(opinion leadership) 

EU 
P:0.09 
6.20 

7.20 6.26 6.55 5.99 5.68 

US 
P:0.044 

4.97 

5.15 5.30 4.80 4.57 3.12 6. When this device will become fashionable, I will buy one 
(tangibles) 

EU 
P:0.000 

4.48 

6.48 4.73 4.61 4.37 3.75 

US 
P:0.000 

7.91 

8.46 7.90 7.96 7.27 6.47 7. This device fits my lifestyle  
(Compatibility lifestyle) 

EU 
P:0.000 

6.99 

8.32 7.35 7.54 6.72 6.11 

US 
P:0.001 

5.94 

5.07 6.03 5.86 6.20 6.71 8. This device is very interesting, but is probably too expensive  
(price-sensitivity) 

EU 
P:0.481 

5.98 

5.32 5.88 6.06 6.08 5.83 

US 
P:0.326 

3.56 

3.15 3.83 3.35 4.02 3.94 9. I think I will not be able to operate the device. It will be a little too 
complicated  
(complexity) 

EU 
P:0.104 

3.13 

3.00 3.52 2.73 330 3.07 

US 
P:0.148 

8.03 

7.62 7.90 8.21 7.86 8.71 10. I would like to try it out before I will buy such a device  
(trialability physical) 

EU 
P:0.582 

7.74 

7.36 7.58 7.94 7.85 7.61 

US 
P:0.002 

5.50 

4.59 5.70 5.41 6.53 5.47 11. I wait until others have tried new products before I will buy 
them  
(vicarious trial) 

EU 
P:0.029 

5.24 

4.24 5.26 5.52 5.53 4.64 

US 
P:0.042 

6.51 

6.77 6.66 5.96 6.65 6.24 12. Design and look of the device is an important consideration for 
buying it  
(tangibles) 

EU 
P:0.345 

7.16 

7.16 7.33 7.37 7.19 6.72 

 
Sommigen zullen er echter de voorkeur aan geven dergelijke determinantenanalyses op een 
procentuele manier te doen, in plaats van zich op de gemiddelde scores van segmenten te 
baseren. Dit zal in sommige gevallen een uitmiddeling van bepaalde zaken voorkomen, en 
zal doorgaans ook een beter zicht geven in de mate waarin een bepaalde determinant 
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belangrijk blijft over de adoptersegmenten heen. In het iDTV 2004-onderzoek werden aan 
de respondenten bijvoorbeeld ook 9 aspecten voorgelegd waarbij men gevraagd werd aan 
te kruisen welke voor hen persoonlijk een rol zouden spelen bij een eventuele aanschaf van 
digitale televisie. In onderstaande tabel rangschikten we deze negen volgens de mate waarin 
ze voor de totale steekproef belangrijk zijn. De belangrijkste twee criteria zijn weinig 
verwonderlijk de prijscriteria. Zowel de prijs van het DTV-abonnement als de installatiekost 
(eenmalige aanschaf STB + installatie) zijn voor meer dan 80% van de steekproef 
doorslaggevende argumenten bij de adoptie van digitale televisie. Zelfs voor de doorgaans 
weinig prijsgevoelige innovators is de abonnementsprijs een doorslaggevende determinant. 
De eenmalige installatieprijs is voor hen minder doorslaggevend, wat ook aansluit bij de 
eerdere bevinding dat de maximaal aanvaardbare prijs voor de set-top-box ook opmerkelijk 
hoger mag zijn voor dit segment. Vanaf de early adopters zijn beide prijsaspecten cruciaal. 
Digitale televisie zal dus zeker niet ‘overprijsd’ mogen zijn in Vlaanderen. 
 

 Totaal Innovators Early 
Adopters 

Early  
Majority 

Late  
Majority Laggards 

Prijs Abonnement 88.7% 91.7 95.3 95.2 94.8 70.9 
Prijs installatie 82.5% 73.9 89.2 89.4 84.8 68.3 
Dienstverlening 61.7% 65.2 60.1 68.4 61.6 53.2 
Keuzevrijheid 55.9% 82.6 68.9 62.6 56.7 36.6 
Aanbod Keuzes 47.1% 73.9 64.9 53.2 43.6 29.4 
Advies 
kennis/vriend/familie 

34.5% 26.1 33.1 36.3 38.6 30.2 

Advies verkoper 30.8% 33.3 25.7 34.4 31.4 28.4 
Promoties 29.8% 43.5 37.8 36.7 27.6 16.6 
Aanbieder/merk 17.8% 30.4 18.9 19.3 17.6 14.3 
 
Op een derde plaats en voor zowat 2/3 van de Vlaamse steekproef een doorslaggevend 
argument is de dienstverlening van de DTV-aanbieder. Als we de vergelijking met de 
breedband-markt mogen maken, lijken de ‘installateur-aan-huis’- en de ‘gratis internetlessen’-
initiatieven van Telenet zich zeker ook op het terrein van digitale televisie te mogen herhalen. 
Zeker bij de early majority zal dit ook van belang zijn. Het ‘aanbod van keuzes’ zal vooral voor 
het eerste deel van de markt belangrijk zijn. 73.9% van de innovators, en respectievelijk 
64.9% en 53.2% van early adopters en early majority vinden dit een determinerend 
adoptiecriterium. Voor deze segmenten is het van belang dat de belofte je eigen kanalen- en 
dienstenpakket te kunnen samenstellen wel degelijk waargemaakt wordt. Bij deze eerste drie 
segmenten moet er over gewaakt worden de frustratie die velen met Canal+ hadden, te 
voorkomen. Bij Canal+ had je wel heel wat thematische kanalen (sportkanalen, filmkanalen, 
mode, cartoons, etc ...), maar de ‘keuze’ en het ‘aanbod op maat’ is steeds beperkt gebleven 
tot twee of drie mogelijkheden (Canal+ Blauw, Rood en Geel). Velen bleven dan ook het 
gevoel hebben dat het ‘pakket op hun maat’ nog steeds kanalen bevatte waarin ze eigenlijk 
niet geïnteresseerd waren en waarvoor ze eigenlijk niet wilden betalen. Met 34.5% voor de 
totale steekproef blijkt de sociale beïnvloeding niet zo’n belangrijke determinant, maar toch 
nog steeds belangrijker dan het advies van de verkoper (30.8%). Promoties en merk tenslotte 
hebben vooral hun impact op de adoptie-intentie van de meer innovatieve segmenten.  
 
In verband met dit laatste (merk) is het dan wel belangrijk te weten hoe dat merk(imago) dan 
precies moet worden gecommuniceerd naar die segmenten. Een efficiënte manier hiertoe is 
de ‘imagokloof’, waarbij het imago van de aanbieder vergeleken wordt met het imago dat de 
respondent van een dergelijke aanbieder verwacht. De punten waarop de grootste kloof 
tussen beide gaapt, zijn de punten waarop in de (imago)communicatie moet worden 
gewerkt. In de iDTV 2004-studie werd aan de respondenten bijvoorbeeld een lijst van een 
20-tal karakteristieken voorgelegd met de vraag aan welke karakteristieken het merk van een 
iDTV-aanbieder volgens hen moet voldoen. Bevraagd op een 10-puntenschaal kunnen de 
verwachtingen van elk segment dan ook grafisch worden uitgezet. Stel dat we dat zouden 
doen voor de DTV-early adopters. De gemiddelde verwachting van die early adopters kan 
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worden weergegeven aan de hand van de groene lijn (stel bv. 5.7/10 voor kwaliteit, ca 8/10 
voor klantgerichtheid, etc ...). De groene lijn heeft dan weer wat de early adopters 
verwachten van ‘hun’ merk voor digitale televisie.  
 
                       1                   5    10 

Kwaliteit      
Klantgericht      
Vriendelijk      
Dynamisch      
Innovatief      

...      
 
Men kan dan ook dezelfde schaal voorleggen met de vraag het imago van een aantal 
merken te beoordelen. In het geval van digitale televisie in Vlaanderen zouden we dat 
bijvoorbeeld kunnen doen voor Telenet en Belgacom, waarvan de scores respectievelijk door 
de gele en de blauwe lijn zijn weergegeven. Daar waar de lijnen voor één van de merken 
dicht bij de groene lijn aansluit, zit het goed met het merk(imago). Het merkimago leunt dan 
aan bij wat het zou moeten zijn voor dat segment. Daar waar er een grote kloof gaapt tussen 
het merkimago en ‘verwacht imago’ is er inzake imagocommunicatie werk aan de winkel. Op 
het item ‘kwaliteit’ zit het imago van Telenet in bovenstaande grafiek veel meer onder de 
verwachtingen (groene lijn) dan de blauwe lijn van Belgacom. Inzake klantgerichtheid scoort 
Belgacom dan slechter dan Telenet. Naar de imagocommunicatie naar de early adopters toe 
kan dat dan de implicatie hebben dat Telenet zich meer een kwaliteitsimago moet trachten 
aan te meten, daar waar Belgacom meer inspanningen moet doen om een meer klantgericht 
imago te bekomen bij de early adopters.  
 
Voor een tweede voorbeeld van een ‘procentuele determinantenanalyse’ baseren we ons op 
de ‘flat TV’-studie van Philips. In die studie werd voor vijf landen (UK, Duitsland, Frankrijk, 
USA, China) een ‘segmentation forecast’ gemaakt voor het globale ‘flat TV’-concept, 
ongeacht specifieke types van platte televisies. In datzelfde onderzoek werd onder meer op 
een open vraag beroep gedaan om te achterhalen wat de voornaamste reden zou zijn om 
een platte televisie aan te schaffen. Over alle vijf de landen heen was ‘de wens naar betere 
beeld- en geluidskwaliteit’ met 40.3% van de respondenten het meest gegeven antwoord. 
Op de tweede plaats (35.5%) was het ‘niet meer werken van het bestaande televisietoestel’ 
de voornaamste determinant voor ‘flat TV’-adoptie. Opgesplitst naar de verschillende landen 
en de verschillende adoptersegmenten zien we dat daar echter nog heel wat verschil op zit. 
Met betrekking tot communicatie inzake determinanten vertaalt zich dat uiteraard in 
uiteenlopende richtlijnen. Zonder deze determinanten naar adoptersegmenten uit te splitsen 
valt meteen ook een groot verschil tussen de landen op. De wens naar een betere beeld- en 
geluidskwaliteit mag dan algemeen gezien wel op de eerste plaats staan; in markten als de 
Franse en de Duitse is dit slechts voor 15 en 20% van de markt de drijfveer voor flat TV-
adoptie. Het is vooral de Chinese markt die blijkbaar door een verlangen naar ‘technologisch’ 
betere televisie gedreven wordt. Voor China, en in mindere mate ook voor de USA en de UK 
kan ‘de stap naar beter beeld en geluid’ dus zeker een argument in de massamediale 
communicatie zijn, maar voor Duitsland en Frankrijk zou dat minder op zijn plaats zijn. In 
deze laatste twee markten is vooral het functionele vervangingsargument de drijfveer voor 
adoptie. Pas wanneer het bestaande toestel aan vervanging toe is, zal men een flat TV 
overwegen. Het tangibles-argument (wens naar een beter design en look van televisie) is dan 
relatief gezien veel belangrijker in de Britse markt (voor 39.6% van de Britse steekproef is dit 
één van de voornaamste argumenten om naar flat TV over te stappen). 
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Tot. 

 

     

38.1 20.3 14.8 42.3 61.4 Wanted better picture/sound 
quality 

40.3 
+LM, L + I, EA +L +P1 All 
40.7 68.7 60.0 29.8 9.8 Not working anymore 35.5 
All +P2  +P2 +I, EA 

19.4 23.0 37.1 30.3 48.7 Too old 33.9 
Only P2  +P2 +EM All 

8.1 14.4 10.1 33.1 38.2 Too small 25.7 
+EM +I, EM +LM All +EM 
20.1 13.9 12.7 20.5 31.7 Wanted latest technology 21.5 
+L +EA +LM +P1 +I 

39.6 11.4 4.7 15.9 31.9 Wanted better design/look 20.9 
+LM, L  +I, EA +I +I, EA 
14.2 10.4 2.6 11.6 13.6 Good value for money for new 

TV 
11.2 

+EM, L +EA +L +I,EA,LM +EA 
     …  
     

 
Vooraleer dieper in te gaan op de verschillen tussen adoptersegmenten die de nodige input 
voor segmentspecifieke targeting moet aanreiken, reiken deze verschillen op landenniveau 
reeds een aantal bruikbare punten voor de algemene marktcommunicatie en positionering 
aan. In eerste instantie moeten we voor dit laatste een onderscheid maken tussen de Chinese 
markt en het blok van de vier Westerse markten. Maar ook binnen dit laatste blok moeten de 
‘minder innovatieve’ Duitse en Franse markt van de innovatievere Amerikaanse en Britse 
markt worden onderscheiden. Het grote adoptiepotentieel voor flat TV in China (cf. supra) uit 
zich dus ook duidelijk in de spontaan gegeven drijfveren voor adoptie. Zowat alle redenen, 
behalve het pragmatische argument not working anymore, komen nadrukkelijker uit de verf 
voor de Chinese markt. Een verklaring voor dit grotere Chinese enthousiasme en potentieel, 
menen we in een vergelijking van de ‘bestaande TV-omgeving’ in deze landen te vinden. In 
vergelijking met de vier Westerse landen die op het moment van bevraging reeds een 
‘luxueuze TV-omgeving’ kenden, was dat voor de Chinese markt veel minder het geval. 
Zowel in Europa als Amerika zijn een goede beeld- en geluidskwaliteit, home cinema, 
surround sound reeds een aantal jaren evident gemeengoed. In elk van deze landen heeft 
men meerdere televisietoestellen in verschillende kamers, en huist de TV ook in een ruime 
woon- of andere kamer, waarin de bioscoopervaring reeds een aantal jaren aan zijn intrede 
bezig is. China daarentegen is een totaal ander verhaal: lange tijd economisch mindere 
welvaart en koopkracht, krappe behuizing waardoor ook kleinere televisies, minder 
bioscoopgevoel, en ook minder televisies per huishouden in vergelijking met Westerse 
landen... . Pas recentelijk kent China een sterke economische groei, welvaart, koopkracht, 
innovativiteit, ... waardoor de Chinese markt nu pas ‘rijp’ wordt voor de de stap naar een 
luxueuzere tv-omgeving. De innovatieve Chinees raakt iets ruimer behuisd, en heeft nu ook 
de koopkracht om een bijkomende additionele 2de (platte) televisie aan te schaffen. In 
tegenstelling tot het blok van Westerse landen dat reeds meer met een luxueuze en 
kwaliteitsvolle tv-omgeving vertrouwd is, is dat in China minder het geval. In China kan flat 
TV dan ook veel meer als ‘de innovatieve stap voorwaarts naar een nieuwe tv/bioscoop 
ervaring’ worden gepositioneerd. Argumenten als de stap naar een grotere en mooiere 
televisie met een betere kwaliteit zijn voor de Chinese markt zeker een driver. Naar de 
Europese markt zal deze ‘groter, mooier, beter’-positionering een stuk minder effectief zijn, 
omdat men reeds een luxueuze tv-omgeving gewend is, en de USP’s van de flat tv daarom 
vaak niet hard genoeg gaan doorwegen voor de Europeaan om de meerprijs voor een platte 
televisie uit te geven. In tegenstelling tot de Chinese markt kan flat TV ook moeilijk als een 
uitbreiding van het bestaande tv-arsenaal worden gepositioneerd, want men heeft in de 
meeste kamers reeds een tv. Voor de Europeanen - zeker Duitsland en Frankrijk - is de 
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meerwaarde van flat TV voor het merendeel (nog) niet duidelijk genoeg om ook 
onmiddellijke adoptie van hen te verwachten. Een betere positionering is hier wellicht een 
positionering als de ‘logische volgende stap op televisiegebied, wanneer de oude logge 
beeldbuis aan vervanging toe is’. Zeker in Duitsland en Frankrijk wordt flat TV beter als een 
vervangingsaankoop gepositioneerd; in China als een uitbreidingsaankoop. In Amerika en 
UK is er meer potentieel, en kan wellicht wel meer op een onmiddellijke adoptie van flat TV 
gerekend worden. Amerikanen zijn sowieso gadget- en technologie-minded, en ook de flat 
TV wordt in de US het best op zijn ‘beter beeld en geluid’ gepositioneerd192. Met 40.3% is dit 
ook de enige drijfveer die er tussenuit springt. Ook in de UK mag dit een uit te spelen 
determinant in de algemene communicatie zijn, maar niet de enige. In de UK moeten 
daarnaast ook het tangibles-argument (39.6% zoekt beter design/look in televisie) en het 
pragmatische vervangingsargument (40.7%) centraal komen te staan.  
 
Maar dan hebben we het enkel nog maar over de algemene communicatie en positionering 
gehad. Naast de algemene procenten per land geeft bovenstaande tabel per land ook weer 
of een bepaald argument voor specifieke segmenten een duidelijke drijfveer is. Ook daarin 
blijken grote verschillen tussen de landen te bestaan. Ondanks het mindere potentieel van 
flat TV en het argument van beter beeld- en geluidskwaliteit in Duitsland, blijkt dat voor de 
Duitse innovators en early adopters wel een duidelijke adoptiedeterminant. Ook in Amerika 
was dat een argument dat vooral de meest innovatieve segmenten (P1) aanspreekt, terwijl  
het voor de UK een argument is dat wellicht beter naar late majority (LM) en laggards (L) 
wordt uitgespeeld. De mensen die uit onvrede met de bestaande televisiegrootte (too small) 
een flat TV zouden kopen, blijken we dan vooral in de majority-segmenten te moeten 
situeren. In de UK, Duitsland en China dient het argument van een bredere televisie vooral 
naar de early majority te worden uitgespeeld. Ook voor de Duitse innovators is dit een 
‘appealing argument’. In Frankrijk, Amerika en China is het argument van de tangibles-
determinant (beter design/look) dan weer een argument waardoor vooral de innovators en 
early adopters tot adoptie zullen overgaan. In de UK, waar tangibles sowieso al een 
belangrijke drijfveer voor de ganse markt is, is het zowaar nog belangrijker voor late majority 
en laggards. Meer dan 50% van deze minder innovatieve segmenten gaf te kennen dat zij 
een flat TV vooral omwille van het mooiere design zouden kopen.  
  
Ook in andere onderzoeken bleek de manier om via een open en spontane bevraging naar 
adoptiedeterminanten te peilen, een waardevolle manier om input voor de overtuigende 
targetingcommunicatie te verzamelen. Ook in het eHUB-onderzoek leerde een open 
determinantenbevraging dat er duidelijke verschillen tussen landen (US en EU) en 
adoptersegmenten bestaan in de uit te spelen argumenten in zowel algemene als 
overtuigende communicatie. Voor de algemene communicatie en positionering leerden we 
bijvoorbeeld dat ‘pragmatische argumenten’ een belangrijk gewicht moesten krijgen, vooral 
in de EU. De eHUB wordt beter niet gepositioneerd als iets zeer innovatief dat dingen zal 
mogelijk maken die men nu nog niet doet. Het is gewoon een technologie die de bestaande 
consumptie van digitale content comfortabeler zal maken. Vooral in Europa mag de 
klemtoon volledig op pragmatische argumenten als ‘eliminatie van kabels/draden’, ‘alles 
wordt in 1 geïntegreerd’, ‘makkelijker organisatie’,...  komen te liggen. In de US moet zeker 
ook de compatibiliteitsargumentatie op de voorgrond komen. De Amerikanen moeten ook 
nog eens worden overtuigd van het feit dat de eHUB wel degelijk compatibel is met hun 
bestaande apparatuur en de manier waarop ze vandaag digitale content consumeren. 
Onderstaande tabel vat de voornaamste van de spontaan opgegeven drijfveren samen, en 
geeft voor zowel US als EU aan op welke plaats deze argumenten staan indien ze zouden 
worden gerangschikt op het ‘aantal keer aangegeven’ (A). De (B)-kolom geeft aan voor 
welke segmenten ze het meest determinerend zijn (B).  

                                                      
192 Kan bv. gekoppeld worden aan content of evenementen waarvoor hogere beeldkwaliteit een ‘trigger’ is (bv. 
WK voetbal). 
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A B 

 

A B 
1 +P1 All devices in one single box (~pragmatic)  5 Only P1 
2 Only P1 Corresponds with the way I use/play (~compatibility)   
3 EA, 

EM,LM 
Records on Hard Disc, no tapes needed (~pragmatic) 6 All 

4 Only P1 Wireless, no cables (~pragmatic) 1 All, +LM 
5 +P1 Access from any room 7 Only P1 
6 EA, EM Easy administration/organisation of content (~pragmatic) 3 All 
7 Only P1 Offers most functions of most devices (~all-in-one) 2 +EA, EM 
8 + P1 Compatible with devices I currently use (~compatibility)   
9 Only P1 Combines all important functions (~all-in-one) 4 All 
  Design (tangibles) 8 Only P1 
  Handy, compact, space saving (~pragmatic) 9 +EA, EM 
  Functions are very useful (~relative advantage) 10 +EA 
  Streaming in all rooms & internet access 11 +I, EA 
  easy to operate (~user friendliness) 12 + EA, EM 
  ….   

 
Het pragmatische argument dat de eHUB alle toestellen voortaan in één doos integreert, is 
bijvoorbeeld een argument dat zowel in de US als in de EU naar het eerste deel van de curve 
(P1, I, EA en EM) moet worden uitgespeeld. Een ander pragmatisch argument dat de eHUB 
alle ongemak met kabels en dergelijke verhelpt, moet in de US naar een zelfde groep worden 
gecommuniceerd, terwijl dat in de EU een argument voor de ganse markt is. In de EU blijkt 
dit laatste zelfs het belangrijkste argument te zijn. Op de 2de en de 8ste plaats zien we dat P1 
in de US zich ook door compatibiliteitsargumenten voelt aangesproken. Naar de 
Amerikaanse innovators, early adopters en early majority toe benadrukt men dus ook best de 
compatibiliteit met bestaande technologieën en consumptie. In de EU werden deze 
compatibiliteitsargumenten nauwelijks aangehaald als drijfveer voor eHUB-adoptie. 
Tangibles of het design van de eHUB is dan weer minder belangrijk als determinant voor 
Amerikaanse markt, terwijl dat wel bepalend is voor de adoptie door de meest innovatieve 
segmenten in de EU. 
 
In deze open vragen vroegen we in de eHUB-studie verder ook naar de informatie die men 
nog nodig acht om zijn adoptiebeslissing te maken, waarmee we voor een stuk ook naar de 
productkennis peilden en nagingen in welke mate men die voldoende acht om een 
adoptiebeslissing te maken. Eerder (bij de profilering) haalden we reeds aan hoe dergelijke 
kennisvragen kunnen helpen om de algemene communicatie/positionering in te vullen, 
maar ook voor de invulling van de meer gerichte targetingcommunicatie kunnen die zeer 
nuttig zijn. In het eHUB-onderzoek hadden de respondenten productfiches en voorstellen 
van communicatie rond de eHUB te zien gekregen, en werd hen gevraagd in welke mate dat 
voor hen voldoende informatie zou zijn om hun adoptiebeslissing op te baseren. 56% van de 
Amerikanen en 53% van de Europeanen gaf te kennen dat dat niet geval was, en dat zij 
bijkomende informatie wensten. Welke informatie? In onderstaande tabel zien we de tien 
voornaamste punten waarvoor de Amerikaanse steekproef zijn productkennis (voorlopig) 
onvoldoende vond. Indien de determinerende impact van deze argumenten vooral tot een 
aantal specifieke segmenten beperkt bleef, gaven we dit aan in de tweede kolom. 
 
Zoals we ook bij een eerdere determinantenanalyse konden vaststellen ervaren de minder 
innovatieve segmenten in US toch een zekere complexiteitsdrempel voor eHUB. In 
tegenstelling tot de meeste andere segmenten konden vooral de Amerikaanse late majority 
en de laggards zich moeilijk vinden in het statement ‘I have no problem figuring out how this 
device will work’. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat het vooral deze minder 
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innovatieve segmenten zijn die meer informatie over de werking (How it works) van de hub 
willen. Communicatie op gebruiksvriendelijkheid en complexiteit zal hier dus belangrijk zijn.  
 
Het tweede item in deze lijst 
betreft de nood aan 
‘demonstraties, en het ding 
ergens in het echt zien werken’. 
Een nood aan ‘vicarious trial’ met 
andere woorden, zonder deze 
nood specifiek bij één of een paar 
segmenten vast te stellen. 
Informatie die wel meer 
segmentspecifiek zal moeten 
gecommuniceerd worden is een grondiger aantonen, garanderen en bewijzen van de 
(technische) compatibiliteit bij P2, of de capaciteit van het harde schijf-geheugen bij de early 
adopters. Voor de innovators en late majority zal ook de informatie inzake garantie belangrijk 
zijn, en innovators en laggards wensen eerst ook wat meer informatie en bewijzen van de 
performantie en de goede werking van de nieuwe hub-technologie. Iets wat traditioneel via 
‘testimonials’ en ‘references’ gecommuniceerd wordt. De twee totaal verschillende 
segmenten voor dewelke dit nodig is, vergen wellicht ook een aangepaste aanpak. Voor de 
innovators zal de bewijsvoering van de performantie wellicht het best gebeuren via een 
communicatie van ‘testresultaten’ (zoals Telenet de snelheid van zijn breedbandverbinding in 
vergelijking met ADSL communiceert). Zoals we eerder reeds stelden zoekt de minder 
innovatieve majority doorgaans ook meer zekerheid door van een marktleider of een bekend 
merk te adopteren (cf. supra). Dit komt hier ook tot uiting in het zevende punt. Vooral de 
early adopters, early majority en late majority wensen bijkomende informatie omtrent merk 
en/of aanbieder van de technologie vooraleer tot adoptie over te gaan. Eerdere analyse 
leerde dat het merk Philips bij deze Amerikaanse segmenten met een probleem zit, daar zij 
niet meteen als meest geschikte merk voor deze technologie geassocieerd wordt. 

6.5.7.  Stap 7: Andere 

et deze laatste stap ‘Andere’ hebben we het over bijkomende profileringsinformatie die 
de segmentspecifieke overtuigings- en algemene informerende communicatie; en bij 

uitbreiding de ganse marketingmix, beter moet helpen invullen. Afhankelijk van situatie- en 
opdrachtgeverspecifieke noden kan dat zowel om bijkomende analyses in functie van de 
invulling van de ‘setting’ gaan, alsook om bijkomend merk(imago)-onderzoek in functie 
imagocommunicatie, of bijkomende vragen in functie van invulling van prijszetting, 
distributie of nog andere zaken. In de meeste gevallen komt het met deze zevende 
analysestap neer op het verwerven van meer diepgang bij de eerder aangehaalde 
analysestappen. 
 
Laten we beginnen met een illustratie van bijkomende analyse in functie van een betere 
invulling van de te communiceren/positioneren ‘setting’. Bij de sociodemografische 
profilering merkten we bijvoorbeeld reeds op dat men voor DTV het best voor een setting 
van een ‘familiale context van drukkere huishoudens met kinderen’ opteert, waarbij de 
meerwaarde van DTV vooral schuil gaat in ‘het comfortabeler integreren van de tv-ervaring 
in het drukke huishouden’. Voor een deel konden we de setting van een familiale context 
afleiden uit de analyse van de klassieke sociodemografische vragen, maar het was vooral een 
blokje van bijkomende, meer diepgaande vragen omtrent tv-gebruik, dat ons dit bevestigde. 
Vragen die ook een antwoord gaven op de vraag hoe DTV dan het best wordt voorgesteld 
binnen de familiale setting van drukkere huishoudens. Als een innovatie die televisie kijken 
meer als een individuele gebeurtenis voorstelt waarbij ieder gezinslid na elkaar het 
programma van zijn smaak bekijkt of als een innovatie waarbij tv kijken een sociaal 

1. ‘How it works’ + EM, LM, L 
2. ‘Demonstrations. See how it works in real’  
3. ‘More Details’  
4. ‘Compatibility’ + EM, LM 
5. ‘Warranty Conditions’ + INN, LM 
6. ‘Test results, opinions from adopters’ + INN, L 
7. ‘Information about brand/manufacturer’ + EA, EM, LM 
8. ‘Capacity of Hard Disc Memory’ + EA 
9. ‘Technical data & details’  
10. ‘Additional explanation on functions’  

M 
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groepsgegeven is? De procentuele uitsplitsing van de antwoorden op onderstaande vragen 
(iDTV 2004) leert dat men het best voor de laatste optie kiest.  
 
  Totaal Innovators Early 

Adopters 
Early 

Majority 
Late 

Majority 
Laggards 

Met 
partner en 
kinderen 

42.1 47.8 39.9 39.8 44.3 44.2 

Met 
partner 

32.1 30.4 37.8 28.7 29.5 35.8 

Alleen 19.2 21.7 16.2 23.1 19.5 15.1 

Hoe kijkt 
men 
naar tv? 

Met 
kinderen 

6.6 0.0 6.1 8.4 6.7 4.9 

 
Liefst in 
Gezelschap 

42.2 47.8 40.3 45.0 38.1 42.4 

Hangt er 
van af 

35.7 26.1 36.2 37.2 36.2 33.7 
Hoe kijkt 
u het 
liefst 
naar tv? Liefst 

alleen 
22.1 26.1 23.5 17.9 25.7 23.9 

 
Het grootste deel van de markt (42.1%) kijkt nu immers reeds tv in familiegezelschap van 
partner en kinderen, en dat blijft ook zo voor de verschillende adoptersegmenten. Aan die 
gewoonte wil men ook niets veranderd zien, want op de vraag hoe men het liefst naar tv zou 
kijken indien men dat zou kunnen kiezen, blijft het merendeel 
van de respondenten in alle segmenten het gezelschap van de 
familieleden (of vrienden) te prefereren (42.2%). Een bevinding 
die ons alleen maar sterkt in onze overtuiging dat de ‘setting’ 
van de familie Parmentier een goed gekozen 
communicatiestrategie is voor het DTV-aanbod van Telenet. 
  
In andere gevallen kan het om bijkomende profileringsvragen gaan in het surveyblok rond 
ICT-gebruik en –bezit. In sommige gevallen kan het voor de invulling van de ‘setting’ 
bijvoorbeeld ook nuttig zijn te weten in welke kamer of ‘plaats in het huishouden’ men de 
nieuwe technologie het best positioneert. Aangezien de traditionele ‘hoofdplaats’ voor 
televisie nog steeds de woonkamer is en DTV-gebruik het best als een familiegegeven wordt 
voorgesteld, lijkt het evident dat die ‘plaats in het huishouden’ in de setting voor DTV-
communicatie dan ook het best de woonkamer is. In geen enkel van de gevoerde DTV-
onderzoeken werd het surveyblok met betrekking tot ICT-bezit en –gebruik echter ook met 
de nodige vragen uitgebreid om dit empirisch te ondersteunen. Onderzoek waarin we wel 
bijkomende vragen inlasten om de ‘ideale plaats in het huishouden’ voor de innovatie te 
achterhalen, was het ‘eHUB onderzoek’. Voor zowel tv, stereo als computer werd gevraagd 
in welke kamers die staan193. Onderstaande tabel geeft de resultaten weer voor de ‘plaats in 
het huishouden’ van de televisie(s). Zowel in de US als in de EU is de ‘living room’ de 
voornaamste plaats voor het televisietoestel, maar tussen beide landen vallen duidelijke 
verschillen op. In de EU is de ‘living room’ met 93.9% veruit de belangrijkste plaats voor de tv. 
Op de tweede en derde plaats in Europa staan de ‘main bedroom’ (43.3%) en de ‘child’s 
bedroom’ (24.2%). In de US zien we dat er in heel wat meer kamers tv’s staan. In de US is de 
‘living room’ zelfs niet de voornaamste tv-kamer. 85.9% van de Amerikanen heeft een tv-
toestel in de ‘main bedroom’. Naast de ‘living room’ (71.8%) zijn ook de ‘family room’ (61.3%), 
de kinderkamer (48.7%) of nog andere slaapkamers (42.6%), de keuken (30.8%) en de ‘study’ 
(23.5%) heel belangrijke tv-kamers. De onder- en oververtegenwoordigingen binnen de 
adoptersegmenten gaven we opnieuw met rood en groen aan. In vergelijking met de 

                                                      
193 Er werd een onderscheid gemaakt tussen 9 antwoordmogelijkheden: living room, family room, kitchen, dining 
room, study, main bedroom, child’s bedroom, other bedroom en other. 
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modale Europeaan zijn de ‘main bedroom’ (60%) en de ‘study’ (16%) bijvoorbeeld 
belangrijkere tv-kamers voor de Europese innovators. 
 

  INN EA EM LM LAGG 
US 

 
LIV 71.8 
FAM 61.3 
KIT 30.8 
DIN 5.7 
STU 23.5 
MBD 85.9 
CBD 48.7 
OBD 42.6 
OTH 18.5  

 
 
LIV 82.6 
FAM 56.5 
KIT 37 
DIN 8.7 
STU 23.9 
MBD 90.2 
CBD 55.4 
OBD 44.6 
OTH 13  

 
 
LIV 72.2 
FAM 64.3 
KIT 27 
DIN 4.3 
STU 24.3 
MBD 83.5 
CBD 39.1 
OBD 48.7 
OTH 16.5  

 
 
LIV 65.4 
FAM 63 
KIT 31.5 
DIN 6.3 
STU 22.0 
MBD 86.6 
CBD 49.6 
OBD 42.5 
OTH 25.2  

 
 
LIV 69.4 
FAM 63.3 
KIT 26.5 
DIN 0.0 
STU 30.6 
MBD 77.6 
CBD 49.0 
OBD 28.6 
OTH 18.4  

 
 
LIV 64.7 
FAM 58.8 
KIT 23.5 
DIN 5.9 
STU 23.5 
MBD 81.4 
CBD 64.7 
OBD 41.2 
OTH 11.8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kamers met 
TV194 EU 

 
LIV 93.9 
FAM 1.0 
KIT 9.2 
DIN 4.1 
STU 7.7 
MBD 43.3 
CBD 24.2 
OBD 6.6 
OTH 3.2  

 
 
LIV 100 
FAM 4.0 
KIT 8.0 
DIN 0.0 
STU 16.0 
MBD 60.0 
CBD 28.0 
OBD 8.0 
OTH 0.0  

 
 
LIV 93.8 
FAM 1.8 
KIT 10.6 
DIN 6.2 
STU 4.4 
MBD 47.8 
CBD 30.1 
OBD 3.5 
OTH 1.8  

 
 
LIV 93.4 
FAM 0.7 
KIT 12.6 
DIN 4.6 
STU 8.6 
MBD 45.7 
CBD 23.8 
OBD 7.3 
OTH 5.3  

 
 
LIV 94.7 
FAM 1.2 
KIT 9.9 
DIN 4.7 
STU 5.8 
MBD 39.8 
CBD 22.2 
OBD 8.2 
OTH 4.1  

 
 
LIV 92.1 
FAM 0.0 
KIT 2.6 
DIN 1.8 
STU 9.6 
MBD 36.0 
CBD 21.9 
OBD 7.0 
OTH 1.8  

 
Na het peilen naar de adoptie-intentie voor de eHUB, werden dezelfde antwoordcategorieën 
ook gebruikt om na te gaan welke kamer men als de ideale plaats voor de eHUB zag. Alleen 
zij die er van overtuigd waren dat de eHUB aan concrete noden tegemoet kwam, dienden 
op de vraag te antwoorden (vandaar dat onderstaande tabel enkel antwoorden van 
innovators, early adopters en early majority omvat). Deze tabel maakt duidelijk dat er ook 
voor de eHUB-plaats duidelijke verschillen tussen US en EU bestaan. Deze zijn niet dezelfde 
als voor de televisie. In de EU blijft de Living Room (72.7%) wel veruit de belangrijkste plaats 
voor de eHUB, maar valt ook de belangrijke plaats voor de ‘study’ op. 19.6% van de 
Europeanen vindt de studeerkamer of het bureau immers de meest geschikte plaats voor de 
eHUB195. Voor de early majority neemt die ‘study’ zelfs nog een belangrijker plaats in (29.6%). 
In de US vertaalt de diversiteit aan televisiekamers zich niet door naar een diversiteit aan 
kamers voor de eHUB. Vooral de ‘living room’ en de ‘dining/family room’ worden voor de 
eHUB geschikt geacht. De laatste is vooral belangrijk voor de innovators; de living room 
wordt belangrijker naarmate verder naar de ‘early adopters’ en ‘early majority’ wordt gegaan.  
 

 Kamer voor eHUB? 
  

Totaal Innovators 
Early  

Adopters Early Majority 

EU 72.7 78.1 71.4 63.0 
LIV 

US 39.3 34.5 40 54.5 
EU 1.4 0.0 2.6 0.0 

FAM/DIN 
US 47.7 58.6 44.6 27.3 
EU 1.4 0.0 1.3 3.7 

KIT 
US 0.0 0.0 0.0 0.0 
EU 19.6 15.6 19.5 29.6 

STU 
US 3.7 0.0 4.6 9.1 
EU 2.1 3.1 1.3 3.7 

MBD 
US 5.6 6.9 6.2 0.0 

CBD EU 0.0 0.0 0.0 0.0 

                                                      
194 LIV: Living Room, FAM: Family Room, KIT: Kitchen, DIN: Dining Room, STU: Study, MBD: Main Bedroom, CBD: 
Child’s Bedroom, OBD: Other Bedroom, OTH: Other 
195 De verklaring daarvoor ligt wellicht in het grote EU-potentieel voor het PC-concept, en de associatie 
PC~studeerkamer die men daarbij maakt. 
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US 0.9 0.0 1.5 0.0 
EU 0.7 3.1 0.0 0.0 

OBD 
US 0.9 0.0 0.0 9.1 
EU 2.1 0.0 3.9 0.0 

OTH 
US 1.9 0.0 3.1 0.0 

 
Zowel voor de ‘setting’ in de algemene communicatie, als voor de meer overtuigende 
targetingcommunicatie levert deze analyse nuttige informatie. In de US kan het voordeel van 
de eHUB bijvoorbeeld meer gepositioneerd worden in een setting van ‘streaming video’ naar 
verschillende kamers als slaapkamers, living room, studeerkamer .... In de EU blijft die ‘setting’ 
voor streaming het best beperkt tot de ‘living room’. De plaats van de eHUB is in de EU het 
best de ‘living room’, en voor de US mag daar ook de ‘family room’ naast. In EU wordt het 
vanaf de early adopters ook belangrijker om die eHUB ook in de studeerkamer te situeren.  
 
Een koppeling met de vragen waarin men aangaf welke technologieën men in het bezit 
heeft, liet ons in dit eHUB-onderzoek ook toe na te gaan welke technologieën men op de 
eHUB zou aansluiten, indien men er één had. De eerste rij in onderstaande tabel geeft de 
technologieën weer die door meer dan de helft van de steekproef zouden worden 
aangesloten. De vijf rijen eronder geven voor elk adoptersegment weer welke technologieën 
deze segmenten meer (of minder)196 dan de andere op de eHUB zouden aansluiten. 
 
 US EU 

> 50 % van steekproef 

1. TV (87%) 
2. DVDspeler (80%) 
3. Home Theatre (55%) 
4. Videorecorder (54%) 
5. Audio-apparatuur (54%) 

1. TV (89%) 
2. DVDspeler (61%) 
3. Audio-apparatuur (61%) 
4. Computer (58%) 
 

Innovators 
 +++ Home Theatre, Game 
 --- DVDspeler, Audio 

 +++ TV, Home Theatre, Hard Disc 
Recorder, Game 

Early Adopters +++ Home Theatre, Game +++ Home Theatre, DVDrecorder 
Early Majority +++ PC +++ DVDspeler 

Late Majority 
+++ DVDspeler, VCR 
 --- Game 

+++ VCR 

Laggards --- DVDspeler, Audio, Game +++ DVDspeler, VCR 
 
In de algemene communicatie-’setting’ staat dus voor zowel EU als US een koppeling met TV, 
DVDspeler en audio-apparatuur centraal. In de EU mag daarbij zeker ook het accent op de 
aansluiting met een computer komen liggen, daar waar dat in de US beter met home theatre 
en videorecorder wordt aangevuld. In de segmentspecifieke communicatie wordt de 
aansluiting met spelconsoles (game) en home theatres dan weer een belangrijk accent voor 
de innovators en early adopters in de US.  
 
Verder gaven we reeds te kennen dat de ‘segmentation forecast’ voor een innovatieconcept 
gebeurt, en niet specifiek voor een merk van één van de aanbieders van dat concept. In 
situaties waarbij meerdere aanbieders/merken eenzelfde concept op de markt brengen, kan 
het ook handig zijn te weten hoe sterk het merk staat, van welke merken men het meeste 
concurrentie mag verwachten, etc ... Er kan bijvoorbeeld wel veel potentieel bestaan voor 
een bepaald concept, maar als de markt jouw merk niet met een dergelijk concept associeert, 
kan dat voor problemen zorgen en moet in eerste instantie op het merk gewerkt worden. 
Eerder illustreerden we in dat verband het nut van zogenaamd ‘imago-kloof’-onderzoek aan 
de hand van het DTV-voorbeeld. In het eHUB-onderzoek leerden bijkomende ‘merk(imago)-
vragen’ dat er voor Philips - ondanks het grote potentieel in de US - een groter 
‘merkprobleem’ bestaat in de US dan in de EU. Na de vraag naar de adoptie-intentie, vroegen 
we aan elke respondent ook van welk merk hij die eHUB het liefst zou kopen, in de 
veronderstelling dat die van elk merk te koop zou zijn. Zowel in US als EU genoot Sony 
                                                      
196 ‘+++’ geeft aan dat een bepaald segment nog meer dan de andere segmenten geneigd is een bepaalde 
technologie op de eHUB aan te sluiten. ‘---‘ geeft aan dat een segment minder dan de andere geneigd is om een 
technologie op de eHUB aan te sluiten.  
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afgetekend de grootste voorkeur, maar stelden we een duidelijk verschil vast tussen US en 
EU. In de US was het verschil tussen Sony en de andere merken veel groter dan in de EU. 
Tussen de eerste twee merken zat in de US maar liefst 29.3% tegenover slechts 8.3% in de 
EU.  
 

 US EU 
1 Sony 39%  Sony 20.7% +EA 
2 HP 10.3% +EM, +LM HP 12.4% +INN 
3 Gateway 7.3% + INN, +EA Philips 12.1% +INN, +LM 
4 Panasonic 7.0% +LM Apple 9.1% +INN 
5 Philips 6.1%  Panasonic 6.1%  

 
In de EU heeft het merk Philips ook meer potentieel dan in de US, wanneer het op de eHUB 
aankomt. Met 12.1% van de respondenten die Philips prefereert, bekleedt het Nederlandse 
merk een derde plaats in de EU, die niet onoverbrugbaar groot is ten opzichte van Sony. In 
de US staat Philips met 6.1% slechts op vijf en is de kloof met Sony haast onoverbrugbaar 
groot. In Europa heeft Philips ook het bijkomende voordeel dat het binnen het 
innovatorsegment nog een grotere voorkeur geniet (17.1%). Een niet onbelangrijk gegeven 
daar een penetratie binnen dit innovatorsegment cruciaal is om een eerste kritische massa 
(voor het merk Philips) te installeren.  
 
Op basis van dergelijke merkanalyses kan de aanbieder (in dit geval Philips) verschillende 
beslissingen nemen. Een eerste en meest voor hand liggende mogelijkheidheid is dat er 
bijkomend onderzoek gevoerd wordt naar het imago van het eigen merk en 
de merken waarvan het de meeste concurrentie te verduren heeft. Dit kan 
dan de nodige input leveren om in de communicatie bijsturingen door te 
voeren aan het imago. In de ‘breedband-internet-context’ zagen we zo een 

aantal jaar terug bijvoorbeeld een opvallende koerswijziging in de imago-
communicatie van Belgacom. Vanaf 2002/3 sprongen de ADSL-spotjes 
namelijk danig in het oog. De leuke, dynamische ‘maanraket’- en ‘zorro’-

spotjes (cf. inzet) strookten immers niet met het logge, oubollige imago dat 
Belgacom bij het merendeel van de markt had. De koerswijziging kende 
wellicht zijn oorsprong in de concurrentie met Telenet dat een jong, fris en 
dynamisch imago had. Ook het eerder aangehaalde voorbeeld van de 
‘imago-kloof’-analyse in de tweestrijd ‘Belgacom vs Telenet’ voor DTV is een voorbeeld van 
bijkomend imago-onderzoek als input voor de communicatiestrategie. Meer drastische 
beslissingen die uit dergelijk merk-onderzoek kunnen voortvloeien, zijn dan van meer 
strategische aard. In gevallen van problematische situaties voor een bepaald merk, zou men 
er ook voor kunnen opteren het ontwikkelde technologieconcept niet (alleen) onder de vlag 
van het eigen merk uit te brengen, maar ook in licentie aan andere merken te geven. 
 
Maar niet alleen voor de invulling van de promotie- of communicatie-‘P’ kan een uitbreiding 
van de klassieke surveyblokken zijn nut hebben. In functie van de Plaats- of Distributie-‘P’ kan 
bijvoorbeeld ook naar de geprefereerde verkoopspunten worden gevraagd. In het eHUB-
onderzoek brachten we op die manier bijvoorbeeld in kaart op welke plaatsen men naar een 
eHUB op zoek zou gaan, en via welke kanalen men een eHUB zou aanschaffen. Het 
merendeel van alle adoptersegmenten (80%) verkoos bijvoorbeeld een grote 
elektronicaketen (large consumer electronics store) als ideale verkoopspunt voor de eHUB. 
Ook in de EU is dat nog steeds 63% die een grote elektronicaketen verkiest, maar valt het op 
dat ook de kleinere gespecialiseerde computerwinkels en elektronicawinkels een grotere 
voorkeur genieten (cf. supra VAR’s !). De eHUB online aanschaffen doet men in de EU liever 
niet. Bij de uitbouw van de distributiestrategie zal men de centrale focus op de 
elektronicaketens in de EU dus in de eerste plaats moeten uitbreiden met een aanbod via 
speciaalzaken. In de US verdient verdient dan eerder de online verkoop de aandacht.  
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Op de invulling van de Prijs-‘P’ gingen we reeds op het gedesaggregeerde en het 
geaggregeerde niveau in. Door per applicatie te vragen of men bereid was een meerprijs te 
betalen bekwamen we bijvoorbeeld waardevolle input in functie van de graduele uitbouw 
van het aanbod. Een open bevraging naar ‘maximaal aanvaardbare prijs voor de set-top-box 

en het abonnement’, had dan zijn nut in functie van de algemene 
prijszetting. Maar dat zijn lang niet de enige manieren waarop we 
informatie in functie van prijszetting kunnen bekomen. Een methode 
die in deze context nog aan waarde zal toenemen volgens ons, is de 
methode van ‘ontvouwing’. Bij deze methode wordt de respondent 
achtereenvolgens voor verschillende uitgavemogelijkheden gesteld. 
Er wordt gevraagd zich voor te stellen dat men een bepaald bedrag 
te spenderen heeft (bv. €100) en er worden twee 
uitgavemogelijkheden (bv. innovatie X/kledij) voorgelegd met de 
vraag waaraan men het te spenderen bedrag het liefst zou uitgeven.  
 
Deze ontvouwingsmethode lijkt ons interessant omdat men qua 
uitgaves meer en meer op de ‘limiet’ komt te zitten: er wordt meer en 
meer op krediet gekocht, en extra uitgaves aan één 
productcategorie moeten ten koste gaan van uitgaves aan andere 
productcategorieën (cf. ‘PRC-principe’). In vergelijking met een aantal 
jaar geleden is de mobiele telefoon voor jongeren bijvoorbeeld een 
extra vaste kost geworden, die ten koste is moeten gaan van 
uitgaven ergens anders. De een bespaart op het ‘uitgaan’, de andere 
op kledij, en nog anderen op muziek. Voor de toepassing van deze 
ontvouwingsmethode dient men dan eerst na te gaan wat de 
voornaamste (bv. vier) uitgave-categorieën zijn voor een bepaalde 
doelgroep (bv. jongeren). Aangevuld met de innovatie als mogelijke 
uitgave-categorie hebben we vijf uitgavemogelijkheden, en 10 ((n(n-
1)/2)) paarsgewijze afwegingen om het ‘fictieve te besteden bedrag’ 
aan uit te geven. Op basis van de geuitte voorkeuren kan in 
vergelijking met de bestaande uitgavepatronen worden nagegaan 
wat de willingness-to-pay voor de innovatie is. 

6.5.8.  Finale integratie 

De voorgaande zeven analysestappen maken duidelijk dat een PSAP-
gebaseerde ‘segmentation forecast’ een geschikte basis kan zijn voor 
een gebruikersgecentreerde invulling van elk van de vier 
aangehaalde pijlers van een BPM-strategie. De voorgaande zeven 
analysestappen zijn dan de puzzelstukjes die in het Bowling Pin 
Model moeten samenkomen, en in een reeks tactische 
communicatie- en/of positioneringsrichtlijnen moeten resulteren die 
het BPM moeten ‘begeleiden’. In de ‘launch’-fase gaat het dan 
uiteraard om een eerste cross-sectionele toepassing van PSAP-
gebaseerde BPM-invulling, maar zoals we eerder te kennen gaven 
kan dit niet volstaan als input voor de ganse introductiestrategie. Een 
gecontinueerde onderzoeksflow is noodzakelijk om de richtlijnen 
dynamisch aan te passen. 
 
Onze focus beperkt zich echter tot de ‘launch’-fase en een BPM-
invulling die op dat moment het beste lijkt om de innovatie zo goed 
mogelijk in de markt te zetten met het oog op een maximaal adoptie- 
en kopieerpotentieel. Zoals we hiernaast proberen afbeelden, is het 
de bedoeling in deze launch-fase tot een reeks richtlijnen te komen 
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die als een soort van ‘strategische handleiding’ doorheen de verschillende fasen van het 
Bowling Pin Model en/of het diffusieproces moeten kunnen fungeren.  
 
In deze figuur onderscheiden we een aantal achtereenvolgende stappen waarbij we telkens 
een afbeelding van het diffusieproces zien met daarin een rode lijn die aangeeft waar we op 
dat moment in dat proces zitten; en een Bowling Pin Model waarin de rood ingekleurde 
cellen/kegels aangeven welke segmenten op dat moment tot adoptie moeten zijn 
overgegaan. In de eerste fase zitten we dus nog volledig in het begin van het diffusieproces 
en is nog geen enkel segment tot adoptie overgegaan. In eerste instantie moeten de 
richtlijnen dan gericht zijn op de evolutie naar fase 2: de fase waarin S1 tot adoptie van A1 
overgaat, en ook S2 dat snel gaat kopiëren (en A2 eventueel reeds geïnitieerd wordt bij S1). 
Eens die adoptie door de early adopters (S2) een feit is, kunnen we naar fase 3, waarbij de 
richtlijnen nu ook een uitbreiding van het aanbod gaan meenemen (van A1 naar A2), etc ... 
Op die manier moeten de richtlijnen op een dynamisch en gradueel proces gericht zijn, dat 
in de fase van de laggards moet uitmonden in een proces waarin de totale potentiële markt 
met het totale productaanbod is bereikt. 
 
We kunnen dit ‘fragmentair’ illustreren op basis van de richtlijnen die we voor het BPM in de 
eHUB-case (US) meegaven. Net zoals een bowlingspel pas van start kan gaan met de eerste 
worp van een bowlingbal, dient ook voor dit BPM de ‘eerste bowlingbal’ gedefinieerd te 
worden in termen van product (A1) en de algemene boodschap van informerende 
communicatie en setting. De hoofdambitie moet hierbij bestaan uit het trekken van de 
aandacht van een zo groot mogelijk deel van de markt, en het vermijden van zaken die te 
overdonderend (kunnen) zijn voor de minder innovatieve segmenten. A1 mag daarom in de 
US enkel uit het Media of Entertainment Center van de eHUB bestaan. De proportie 
respondenten die de voorkeur aan het PC-center gaf, was nochtans gelijkaardig als voor het 
Entertainment Center, maar het kende een grotere polarisering. Het PC-center had een grote 
groep duidelijke voorstanders, maar daartegenover stond ook een grote groep die een 
duidelijke afkeer van het PC-concept had. Voor het Media-center bestond deze polarisering 
niet, waardoor een onmiddellijk centraal plaatsen van het PC-center een groter risico op 
overdonderen en afschrikken van de minder innovatieve segmenten zou inhouden. Het 
Media/Entertainment Center op ‘1’ dus voor het massamarktaanbod A1. Het PC-center mag 
pas later (in tweede instantie) op de voorgrond komen in het massamediale aanbod, samen 
met het TV Center. Voor de Wireless- en Gaming-concepten is het kopieerpotentieel zelfs tot 
het eerste deel van de curve beperkt (P1) waardoor deze pas in derde instantie op de 
voorgrond kunnen komen te staan in het massamediale aanbod. Niks belet echter om deze 
twee hub-concepten sneller via een gerichte targeting aan de innovators en early adopters 
aan te bieden. Bij de targeting van de Gaming- en Audioconcepten kan men bij de 
innovators en early adopters ook een hoge prijszetting hanteren. Voor het massamediale 
aanbod op dit moment (het Media/Entertainment Center) is dat een andere zaak. Vanaf de 
early adopters (S2) stelden we immers een sterke prijsgevoeligheid vast197, waardoor de 
prijzetting voor dit hubconcept het best op zijn B- of zelfs C-niveau bleef (ca. 500 Euro). Als 
we daarbij ook rekening houden met de minder gunstige uitgangspositie voor het merk 
Philips, vonden we het zeker raadzaam voor een bescheiden prijszetting te kiezen, omdat de 
verwerving van een eerste kritische massa van Philips-adopters hier toch de eerste prioriteit 
moet zijn voor Philips. Inzake het initiële aanbod hebben we het in A1 dus over het Media 
Center aan ca. 500 Euro en een eventuele targeting van earlier adopters voor de Wireless- en 
Gaming-centers aan een premium-pricing.  
 

                                                      
197 Bij de ‘vooraf gedefinieerde concepten’ werd bijvoorbeeld naar de adoptie-intentie gepeild voor een veel 
duurder Media Center, en ondanks de grote voorkeur voor het Media Center, liet maar liefst 31.6% hierdoor zijn 
intentie beïnvloeden, en ging men een ander HUB-concept adopteren waarvan de prijs wel op zijn ‘normale’ 
niveau bleef. (Ter vergelijking: in Europa was men trouwer aan zijn voorkeur: hier veranderde slechts 23% van 
mening). 
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Maar dan hebben het we het enkel en alleen nog maar over het aanbod gehad, en nog niet 
over de communicatie. Inzake ‘setting’ of de algemene sfeer waarbinnen de adoptie en het 
gebruik van de eHUB moet worden ingekleed voor de Amerikaanse markt, wordt het best 
geopteerd voor een klein tot middelgroot huishouden waarin de ‘main bedroom’ een 
minstens even belangrijke leef- en tv-kamer is als de ‘living room’ en de ‘family room’. De 
mensen in dit huishouden hebben heel wat vrije tijd, bezitten heel wat ICT (ook reeds in 
interne netwerken aangesloten) en hebben ook heel wat ervaring met de consumptie van 
digitale content. In tegenstelling tot de Europese markt zal in deze setting vooral de 
problematiek van simultaan tv-gebruik en simultane consumptie van tv-content herkenbaar 
zijn voor de Amerikanen; en niet zozeer het simultane gebruik van verschillende vormen van 
digitale content. De meerwaarde van de eHUB (A1: Media Center) kan in de US dus beter 
geïllustreerd worden in een situatie waarin de tv altijd op staat in de Amerikaanse 
huishoudens, en waarbij moeder het ene kanaal bijvoorbeeld als achtergrond wil hebben bij 
het huishoudelijke werk dat ze aan het doen is, terwijl zoonlief op hetzelfde televisietoestel 
een DVD wil bekijken via de DVD-speler die er op is aangesloten. In dergelijke situaties kan 
de eHUB een oplossing bieden, want het laat perfect toe om mama de tv als achtergrond te 
laten gebruiken, en via de eHUB de DVD-content naar een tv in een andere kamer te 
streamen (bv. slaapkamer van de zoon). In de EU zal het dan belangrijker zijn de meerwaarde 
te illusteren met betrekking tot simultane consumptie van verschillende digitale content 
(muziek, foto’s, video, ...).  
 
Samenhangend met dit US vs EU-verschil, hebben we ook het verschil in argumenten dat op 
de voorgrond moet komen in deze communicatie. We onderscheiden twee grote groepen 
argumenten: enerzijds de entertainment-gerelateerde voordelen/argumenten (betere tv-
ervaring, ....) en anderzijds functionele argumenten (geen kluwen meer van draden/kabels, 
...). Daar waar het accent in de EU vooral op deze laatste functionele argumenten zal moeten 
liggen, zijn de entertainment-argumenten in de US minstens even belangrijk. Dat betekent 
niet dat de belangrijkste functionele relatieve voordelen (eliminating wires and boxes, instant 
access, one storage place) daarom naar de achtergrond moeten verdwijnen, maar ‘tv’ en 
‘entertainment’ zijn in de US zeker belangrijker dan in de EU. Deze sterke entertainment/tv-
setting-focus maakt dat het accent in de algemene communicatie in Amerika ook een dienst 
als de ‘movie service’ (~VOD) mag voorop schuiven, en argumenten als een ‘beter beeld en 
geluid’ stevige argumenten zijn voor de Amerikaan. In de communicatie van deze laatste 
argumenten zal het ook geen kwaad kunnen de link met HDTV te leggen. In het algemeen 
moet men adoptie en gebruik van de eHUB voor de Amerikanen vooral kaderen als iets dat 
binnen hun innovatieve levensstijl past, en minder communiceren op concrete noden en 
behoeften. De Amerikanen moeten dus zeker bevestigd worden in hun innovativiteit, maar 
dat betekent niet dat er niet op prijs zal moeten worden gecommuniceerd. Integendeel. 
Zoals we eerder aangaven zijn ze behoorlijk prijsgevoelig, en blijken ze een sterke ‘value for 
money’-perceptie te hebben. Voor het ‘Media/Entertainment hub’-aanbod zal men de 
Amerikaanse markt dus van begin af aan van de ‘value for money’ moeten overtuigen. 
Argumenten die hierbij kunnen helpen voor dat concept zijn de argumenten dat met de hub 
een geïntegreerd audio- en video-opslagmedium in huis wordt gehaald met een zeer grote 
capaciteit, dat bovendien zowel als DVD- als CD-recorder kan fungeren. 
 
Deze initiële algemene communicatie moet bij de introductie van A1 ook gepaard gaan met 
een targeting van de meest innovatieve segmenten S1 en S2. Al was het maar om hen een 
‘gepriviligeerd’ gevoel te geven en ervoor te zorgen dat de eerste ‘kopieergang’ voor A1 
zeker goed op gang wordt getrokken. Het zal hierbij belangrijk zijn de Amerikaanse 
innovators (S1) en early adopters (S2) te bevestigen in hun innovativiteit als ‘heavy users’ van 
digitale content en de grotere bezitter van ICT; alsook in hun ‘opinieleiderschap’ op dat vlak. 
De adoptie van de eHUB is voor hen als trendsetter niet meer dan de ‘logical next step’. Het 
zal er in de targeting van deze segmenten vooral op aan komen hen te overtuigen van de 
compatibiliteit met hun bestaande ICT-apparatuur. De eHUB moet hier niet worden 
voorgesteld als een innovatie die nieuwe functionaliteiten met zich meebrengt, maar als een 
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nieuwe technologie die de consumptie van bestaande functionaliteiten makkelijker maakt. 
Voor het crëeren van het nodige vertrouwen in de eHUB is het in de targeting van deze S1 
en S2 ook aangewezen naar ‘testresultaten (performantie)’ en ‘garantie’ te verwijzen. 
Specifiek voor de innovators (S1) kan men ook de ‘access to rental movies’ als bijkomend 
argument uitspelen. Specifiek naar de early adopters (S2) toe kan de targeting al wat meer 
functionele argumenten bevatten. Zij verlangen bijvoorbeeld meer technische informatie 
over de capaciteit van de harde schijf. Voor de targeting van het ‘Gaming Center’ zal het 
voor dit segment vooral belangrijk zijn het ‘instant access’-argument uit te spelen.  
 
Algemeen is het duidelijk dat de meerwaarde van de eHUB in de eerste fase vooral in de tv-
sfeer moet worden gesitueerd. Naarmate we naar de volgende fasen in de BPM-flow 
evolueren kan dat accent worden aangepast of uitgebreid. De uitbreiding naar A2 betreft 
dan de uitbreiding van het aanbodaccent naar TV en PC Center. Voor TV volstaat de 
TV/Entertainment-focus waarmee men van start is gegaan. Voor PC wordt het accent inzake 
consumptie van digitale content beter ook naar digitale muziek uitgebreid. Muziek is immers 
belangrijk voor de Amerikanen: ze hebben reeds heel wat muziek ‘gestockeerd’ staan op hun 
PC en komen op dit vlak vaker voor ‘stockeringsproblemen’ te staan. Zeker voor de diffusie 
van het PC Center verwachten we van een accentverschuiving naar ‘digitale muziek’ een 
soort hefboomeffect (De eHUB maakt het mogelijk om deze PC-content voortaan ook via 
diverse andere devices te consumeren). 
 
Ondertussen zal in de ‘eerste kopieergang’ (van A1) reeds een voldoende grote kritische 
massa bestaan voor een eventuele adoptie door de majority-segmenten. Naast de drivers 
voor adoptie van Media, PC en TV, dient het accent in de algemene communicatie daarom 
ook een uitbreiding naar de ‘drempels’ voor de minder innovatieve segmenten te kennen. 
Meer specifiek hebben we het over een uitbreiding naar een communicatie die ook de 
gemakkelijke installatie (easy to set up) en gebruiksvriendelijkheid benadrukt. Inzake 
merkcommunicatie zal het voor deze onzekere majority-segmenten ook belangrijk zijn Philips 
als een betrouwbaar merk te communiceren. Testimonials van eerdere Philips-adopters zijn 
hiervoor een optie. Verder wordt het beklemtonen van de innovativiteit en de innovatieve 
stap voorwaarts minder belangrijk, maar worden de gemakkelijkheids- of 
comfortargumenten wel belangrijker: integratie in één ‘box’, geen tapes meer nodig, 
gemakkelijke organisatie van de digitale content, ... Ook informatie over het aantal mogelijke 
aansluitingen en de compatibiliteit met vooral PC, DVD en Videorecorder zijn belangrijk op 
dit moment. Inzake de trialability-nood is het aangewezen in ‘fysieke trial’-mogelijkheden te 
voorzien in de ‘large consumer electronics stores’. Met betrekking tot ‘vicarious trial’ kan de 
eerder aangehaalde positionering in identificeerbare settings volstaan. Met iets minder 
nadruk op de ‘vrije tijd’ weliswaar, en in termen van kamers ligt het accent beter minder op 
de slaapkamer, en meer uitsluitend op living en family room. Voor het op gang trekken van 
de kopieergang voor A2 (PC & TV) werkt men in de targeting van S1 en S2 het best op de 
argumenten van directe toegang tot huurfilms (VOD), de integratie van alles-in-één en het 
genieten van PC-content via de televisie. 
 
Naarmate ook de TV en PC Centers een diepere penetratie kennen, kan naar de 
(massamediale) promotie van de Wireless en Gaming Centers worden overgegaan -waarvoor 
het potentieel beperkt is tot het eerste (P1) innovatievere deel van de diffusiecurve- en het 
Audio Center waarvoor het potentieel vooral tot de early majority is beperkt. Op dit moment 
zal er ook voldoende kritische massa voor majority-adoptie van het PC Center of het TV 
Center zijn, waardoor de algemene communicatie zich meer kan focussen op de argumenten 
die voor de majority-segmenten of voor P2 een driver zijn om één van deze twee Centers te 
adopteren. Voor het TV Center kan de nadruk dan bijvoorbeeld op de volgende argumenten 
liggen: het TV Center laat een betere opslag en organisatie van de videocontent toe, die ook 
toegankelijk wordt van eender welke kamer in het huis. Daarbovenop maakt het ook een 
VOD-dienst mogelijk. Voor het PC Center situeert de meerwaarde zich voor P2 vooral in de 
internettoegang en toegang tot online muziekwinkels, de mogelijkheid om zowel CD’s als 
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DVD’s op te nemen en de hoge opslagcapaciteit. Inzake targeting zal het in deze fase onder 
meer belangrijk zijn de late majority (S4) voldoende garantie te bieden, en zal men bij de 
promotie van de Audio-hub de early majority vooral kunnen overtuigen met de argumenten 
van een directe toegang en de mogelijkheid om via de hub muziek te kopen. 
 

Meer samengevat en visueel concreter ingevuld, kunnen we de integratie van de 
voorgaande analysestappen illustreren aan de hand van een aantal fragmenten uit de 
conclusie die we voor flat TV maakten. Deze studie illustreert ook mooi het vaak grote 
verschil tussen landen: niet alleen in setting, maar ook in afbakening van potentiële 
doelmarkt. In Duitsland leek het ons bijvoorbeeld beter de ambitie tot een ‘partial market 
coverage’ in te perken, wat meteen ook toelaat met een hogere prijszetting van start te gaan. 
 

Laten we beginnen met een greep uit de richtlijnen die we voor de UK samenvatten. 
Ondanks het mindere potentieel in vergelijking met de Amerikaanse of Chinese markt, 
loonde een ‘full market coverage’ hier nog steeds de moeite. De speerpunt in de ‘flat TV’-
strategie moet hier absoluut ‘flat plasma’ zijn. Van alle acht concepten in de Philips-
portefeuille was het plasma-concept ook met voorsprong het concept waarmee de Britse 
markt zich het meest vertrouwd achtte. Het merendeel had er al over gehoord of had het 
reeds ergens gezien. Sommigen hadden er zelfs al een. Toch zal het bij de introductie 
noodzakelijk zijn bijkomende (technische) informatie te verstrekken over dit plasmaconcept, 
vooral via een gerichte targeting naar innovators en early adopters. Niet te onderschatten bij 
deze targeting van S1 en S2 is de impact van vrouwen op het adoptiebeslissingsproces.  
 

 
 

Met betrekking tot de algemene communicatie opteert men hier het best voor een 
positionering als adoptie van flat TV als additionele tv-aankoop. De bestaande tv-ervaring via 
de klassieke beeldbuis volstaat niet meer, en gedragen op de golf van home cinema, digitaal 
geluid, etc... wenst ook het modale huishouden met tv-consumerende kinderen nu ook een 
betere tv- en bioscoop-ervaring in de huiskamer. Flat TV biedt hen daartoe de gelegenheid 
met een excellente beeldkwaliteit en HD-compatibiliteit. Flat TV is dus zeker niet alleen meer 
het voorrecht voor de meer begoede medeburger. Ondanks deze positionering en setting 
die flat TV als een haalbare kaart voorstelt voor de modale en minder begoede huishoudens, 

S1/A1 

S2/A1 

S3/A1 

S4/A1 

S1/A2 

S2/A2 

S3/A2 

S1/A3 

S2/A3 S1/A4 

- Positioning as additional tv-purchase, innovative step forward that 
offers an excellent picture quality and allows HD viewing 

- usability-assurance will be important 

- setting: large households, families with children in which the need 
for simultaneous/multiple tv-usage is apparent, and the small picture 
tube in the living room doesn’t satisfy anymore 
 

A1/2: FLAT PLASMA 
(high familiarity: ref 
frame) 

Informing Comm. on 
Flat Plasma 

Female ! 

S1/A5 S2/A4 S3/A3 S4/A2 S5/A4 

- Smaller households: few people, 
much space 

- Designing arguments: no additional 
purchase because of ‘pragmatic 
reasons’, but rather a design- or style-
related purchase. ‘Widescreen format’ 
and ‘overall design quality’ are very 
appealing reasons’ 

- Brand importance: Philips OK 

- branding problem Philips 

-Proof of relative advantage 
(to Sony) in terms of 
innovativeness of the Philips’  
technology & its overall 
design quality 

-Rational buyers 
(value/money, ‘too old’, ‘not 
working anymore’) 

Picture  quality 

Exc view from any angle 
Picture & Sound quality 

A3: OLED 
Exc. Picture Q, design Q, HD view 
‘EA: innovativeness of technol’ 

A4/5: Flat LCD & CRTr 
Exc. Picture + design Q 
LCD INN: +HD viewing 
CRTr INN: IC! + ease of 
use 
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zal toch een initiële targeting van het ‘klassieke innovator’-profiel nodig zijn, om de 
‘kopieergang’ voor A1 of plasma in gang te trekken. De eerste kritische massa zal toch van de 
kleinere, meer begoede huishoudens met veel ruimte moeten komen. Zij zullen flat TV vooral 
om esthetische redenen kopen. Binnen de innovators (S1) mag de adoptie van ‘Philips-flat TV’ 
weinig problemen opleveren, maar de adoptie door deze innovators is onvoldoende om ook 
een flat TV-penetratie binnen de majority te bekomen. Ook de adoptie door S2 zal met 
andere woorden noodzakelijk zijn, en precies daar schuilt in de Britse markt de grote 
uitdaging voor Philips. Tegenover het merk Sony heeft Philips immers een grote achterstand 
goed te maken in termen van innovativiteitsperceptie en ‘overall design quality’; twee 
argumenten die voor de early adopters heel belangrijk zijn en waarop in de targeting van S2 
hard zal moeten gewerkt worden. Toch hebben we met dit S2 al met een stuk rationeler 
adopters te maken. Esthetiek blijft belangrijk in de aankoopbeslissing, maar men zal pas 
adopteren als dat nodig is: als het oude toestel niet meer werkt bijvoorbeeld.  
 

Na de speerpunt van het ‘plasma’-concept, kan de aandacht geleidelijk aan ook naar het 
OLED-concept verschuiven, wanneer de kopieergang voor plasma de majority heeft 
aangeboord. Drivers voor OLED-adoptie zullen ongetwijfeld de argumenten van een betere 
beeld- en designkwaliteit zijn, alsook het ‘HD viewing’-argument. Voor de early adopters 
spreekt OLED ook extra aan omwille van de innovativiteit van de technologie. Met nog 
minder potentieel, bijna beperkt tot de earlier adopters’ hebben we dan ook de LCD- & CRT 
Rear Projection-concepten. Voor dit laatste is onder meer het gebruiksgemak een uit te 
spelen driver voor de innovators. 
 

Voor Duitsland daarentegen deed de magere voorspelling van het adoptiepotentieel ons de 
ambitie tot een ‘partial market coverage’ bijstellen. Een penetratie of ‘kopieergang’ tot bij de 
late majority en laggards leek hier een weinig haalbaar doel om na te streven, waardoor we 
louter een penetratie tot bij de early majority (S3) voorop stelden. De focus in het algemene 
marktaanbod mag hierbij bijna uitsluitend op OLED en Plasma liggen (tegen een hogere 
prijszetting). Pas in latere instantie kan ook LCD in dat algemene marktaanbod naar voor 
komen, en kan men CRT TV in A3 gaan promoten (als alternatief voor LCD voor de minder 
innovatieve S3).  

 
 

S1/A1 

S2/A1 

S3/A1 

S4/A1 

S1/A2 

S2/A2 

S3/A2 

S1/A3 

S2/A3 S1/A4 

-When ‘target market’ limited to P1, Philips can ‘kick off’ with 
‘innovative arguments’: excellent picture quality, innovative technology 

- but mix with rational arguments remains necessary for these 
‘conservative buyers’: positioning as replacement purchase for that 1 
picture tube in the living room (large screen) 
- ‘widescreen’-familiarity can be important ‘reference frame’  

- distribution: large consumer electronics store !  

A1/2/3: OLED & PLASMA 

S1/A5 S2/A4 S3/A3 S4/A2 S5/A4 

Setting: older (wealthier) couples 
of which ‘designing’ arguments 
are very appealing to the male: 
thinnest and most innovative 
technology, + widescreen 

 Young families with children in large 
houses (more TV’s also in study or 
Kitchen), susceptible for the more 
rational ‘expansion argument’ & arg 
new tv fitting large spaces 
-price sensitiviy, value/money 
-allows HD viewing 
For OLED: thinnest TV, any angle 
Plasma: thinnest+reliable brand(OK) 

- family setting 
- Ease of use ! 

A3: Flat LCD  
No fade in/burn, Widescreen 
format, excellent picture quality, 
branding (ok for Philips) 

A3 for EM: CRT TV 
As alternative for less 
innovative EM: usability 
+ branding (OK) 

IC! Plasma 
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De inperking van de doelmarkt tot de meer innovatievere Duitse marktsegmenten laat dus 
toe meteen de innovatiefste concepten tegen een duurdere prijs uit te spelen en ook meteen 
op de innovativiteitsargumenten van een betere beeldkwaliteit en de innovativiteit van de 
technologie te spelen. Het gebruik van het ‘breedbeeld’-referentiekader zal hierbij een 
handig hulpmiddel zijn. Toch mag men de conservatieve aard van de Duitse markt hierbij 
niet verwaarlozen. Flat TV wordt daarom beter gepositioneerd als de vervanger voor de 
klassieke beeldbuis in de woonkamer (die dan naar een andere kamer kan verhuizen).  
 
Wat de initiële targeting van S1 betreft hebben we in Duitsland - veel meer dan in de andere 
landen - met een ouder en rijker innovatorsegment te maken dat in de zoektocht naar beter 
beeld eerder reeds de overstap naar breedbeeld maakte, en nu in diezelfde zoektocht rijp is 
voor de overstap naar flat TV, ... 
 
In de Amerikaanse markt hebben we dan weer met een andere graduele uitbouw van het 
aanbod te maken (Plasma, LCD, OLED), waarbij zowel in de algemene als de informerende 
communicatie andere accenten moesten worden gelegd:  
 

 
 
Daar waar in Duitsland op het breedbeeld-referentiekader moest worden ingespeeld, is dat 
in de US bijvoorbeeld eerder het referentiekader van hoge definitie (HD), en is het niet nodig 
de adoptie van flat TV als een vervangingsaankoop te positioneren, maar mag een 
positionering als additionele aankoop. Bij de targetingcommunicatie moet men dan reeds 
van bij de innovators (S1) met een complexiteitsdrempel rekening houden, etc ... 
 
China is dan nog een ander verhaal. Daar mag wellicht nog meer dan in de Amerikaanse 
markt op de innovativiteit (en status) van de flat TV-technologie worden ingespeeld. De 
setting mag hier ook duidelijk een setting van jonge gezinnen zijn (van dewelke de 
koopkracht sterk is toegenomen de laatste jaren). In hun ‘drang vooruit’ zijn deze jonge 
gezinnen zowel aangetrokken tot argumenten van een beter beeld, minder ‘fade in’ of 
‘burn’-problemen met de beeldbuis, als het Hoge Definitie-argument. 

S1/A1 

S2/A1 

S3/A1 

S4/A1 

S1/A2 

S2/A2 

S3/A2 

S1/A3 

S2/A3 S1/A4 

- Innovative arguments: excellent picture Q, exc view from any angle, 
best overall design Q, allows HD  

- assurance still needed: brand (problem: Philips P2) + ease of use 

- HD viewing important USP in US: large reference frame 

- setting: larger households, young families with children 

- expansion argument: additional 

- best buy feeling ! 

A1: Flat PLASMA 
High familiarity 

S1/A5 S2/A4 S3/A3 S4/A2 S5/A4 

-Plasma: most innovative + WS format 
+ exc picture quality 

-Not that innovative: complexity 
threshold, less OLED-potential 

- +hypermarket & department stores, 
next to large consumer electronics 
store 

- value/money: introduction P not too 
high 

-Larger housing: design 
space argument 
-exc picture Q, best overall 
design Q, most innovative & 
latest tech, WS format 

-larger housing: space arg 
-most innovative technol, 
better picture/sound 

A3: Flat LCD & LCD Rear projection 
-overall design Q, allows HD, no burn 
-branding 
EA: WS format 
EM: exc picture Q 

A4/5: OLED for EA/EM 
Exc picture Q & view fr 
any angle, innovat tech 

IC! Plasma 

Rational ‘replacers’: too 
old, not working 
anymore 
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De speerpunt in deze innovativiteitspositionering mag hier zonder twijfel de combinatie 
LCD/OLED zijn. OLED wordt als innovatiefste technologie gepercipieerd en geniet daardoor 
het grootste potentieel. Voor LCD gaat het grote potentieel met een grotere familiariteit 
gepaard. 

6.6.  PSAP, ook post-launch een basis voor acquisitie-segmentatie 

en inzicht in potentiële adoptersegmenten is dus vooral prior-to-launch noodzakelijk om 
een effectieve introductiestrategie te kunnen opzetten. Maar ook post-launch, op een 

moment dat er ook concurrerende aanbieders van eenzelfde technologie zijn, kan een 
inzicht in het adoptiepotentieel voor zowel het eigen aanbod als dat van de concurrentie 
bijzonder waardevol zijn (Parasuraman, Colby, 2001: 180-182; Markides, 1999: 1, 3; Moore, 
1999a). Meer concreet in functie van een zogenaamde acquisitiesegmentatie en –strategie. 
Op het moment van concurrentie, zal het vaak nodig zijn de initieel opgestelde 
introductiestrategie bij te stellen tot een strategie die niet alleen focust op het verzilveren van 
het potentieel voor het eigen product, maar ook adopters tracht te verwerven op het 
potentieel van de concurrentie (tegelijk ook een strategie die moet vermijden dat de 
concurrentie hetzelfde doet op het eigen potentieel). Kotler (2003: 340) benadrukt dit 
acquisitiedoel bijvoorbeeld in termen van ‘sales promotion’ ter hoogte van de ‘maturity’-fase 
of de fase waarin de middle majority tot adoptie overgaat: ‘increase to encourage brand 
switching’ moet hier het hoofddoel zijn volgens hem. Guiltinan (1999: 509, 513) heeft het 
over ‘customer migration’, en ook Easingwood en Harrington (2002: 663) beklemtoonden in 
de ‘post-chasm’-herlanceringsfase de noodzaak om ook de (potentiële) klanten van de 
concurrentie te targeten.  
 
Eerder haalden we reeds de nood aan gecontinueerd onderzoek of een constante 
monitoring aan naar adoptiepotentieel, wtp, determinanten, etc ..... Zeker in het geval van 
concurrentie, is dergelijk onderzoek noodzakelijk om post-launch inzicht te bieden in de 

E 

S1/A1 

S2/A1 

S3/A1 

S4/A1 

S1/A2 

S2/A2 

S3/A2 

S1/A3 

S2/A3 S1/A4 

-Innovative arguments: exc picture quality, no fade in/burn, long 
lasting quality + allows HD viewing (important driver since high 
familiarity) 

-Setting: younger households with children (teenagers), male 

-Expansion argument 

-Distribution: large consumer electronics stores 

A1: Flat LCD & OLED 
(high LCD familiarity)) 

S1/A5 S2/A4 S3/A3 S4/A2 S5/A4 

-for OLED: most innovative technol. 
-for LCD: thinnest tv set 
+ HD compatibility 
-branding (Philips Group OK) 
+ Department stores 
Setting: more MBedroom 

-for OLED: any angle + 
innovative technology 
-for LCD: thinnest 
-design arguments, b pict/s 
-value for money 

-for OLED: any angle, 
most innovative & latest 
technol. 

-Widescreen format 
-complexity threshold 
-HD compatibility 
-brand: Philips ??? 

A3: Flat PLASMA (familiarity OK) 
Exc picture Q, allows HD viewing 
Brand assurance 



Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 

 
Deel 6:Introductiestrategie voor ICT-innovaties 

304 

impact die het aanbod en de strategie van de concurrentie hebben op het potentieel voor 
het eigen product. Inzicht dat moet toelaten de initieel opgestelde strategie daaraan aan te 
passen. Dat ook de PSAP-methode voor dergelijk post-launch onderzoek zijn meerwaarde 
kan hebben, leerden we uit de toepassing van deze methode in de ‘breedband 2003’-studie. 
De studie dateert van voorjaar 2003, en gebeurde in samenwerking met Telenet. Op het 
moment van het onderzoek kende het gezamenlijke breedbandaanbod van Telenet (kabel) 
en Belgacom (ADSL) een penetratie van zo’n 6 à 700000 aansluitingen (ergens tussen early 
adopters en early majority, cf. roze pijl figuur). De PSAP-methode werd in dit onderzoek 
gebruikt om zowel voor kabel (Telenet) als voor ADSL (Belgacom) een ‘segmentation 
forecast’ te maken op het deel van Vlaanderen dat op dat moment nog niet tot adoptie van 
breedband was overgegaan. Telenet had een jong, dynamisch, maar financieel minder 
stabiel imago. Belgacom was het grote, ‘logge’ instituut dat op het moment van het 
onderzoek een nieuwe koers was gaan varen inzake (imago)communicatie met onder meer 
de bekende ‘maanraket’- en ‘zorro’-spotjes. Telenet nu, vroeg zich af wat het potentieel voor 
het breedbandaanbod van beide aanbieders was, en hoe het zich op het vlak van 
communicatiestrategie het best kon wapenen tegen de concurrentie van Belgacom en 
tegelijk zoveel mogelijk van het kabel-breedbandpotentieel kon verzilveren.  
 

De innovators en early adopters die 
reeds breedband geadopteerd hadden 
lieten we dus buiten beschouwing voor 
de ‘segmentation forecast’. Die 
gebeurde enkel op het deel van 
Vlaanderen dat nog geen 
breedbandaansluiting had. Om 
semantische verwarring te vermijden 
hebben we het in deze segmentation 
forecast voor kabel en ADSL ook niet 

meer over een voorspelling van innovators tot en met laggards, maar over een voorspelling 
van diegenen die 
respectievelijk op zeer 
korte, korte, middellange, 
lange en wellicht nooit 
(laggards/OOP198) zouden 
adopteren. Zoals we in de 
toelichting van de 
casestudy in deel 5 reeds te 
kennen gaven, resulteerde 
dit voor kabel en ADSL in 2 
quasi gelijklopende 
voorspellingen van het 
adoptiepotentieel. Voor 
een goede lezing van deze 
segmentation forecast 
wensen we hier nogmaals 
bij te benadrukken dat elk 
van de 618 respondenten 
voor beide producten 
(kabel/ADSL) een adoptiepotentieel kreeg toegekend, en dus een plaats in beide curves 
heeft.  
 
In de toelichting in het vorige hoofdstuk gaven we ook aan dat de parallel in deze dubbele 
‘segmentation forecast’ op het eerste zicht wellicht de indruk geeft dat het met de 2x5 

                                                      
198 OOP: Out Of Potentials 
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adoptersegmenten voor beide breedbandproducten om dezelfde mensen gaat. Aan de 
hand van een kruistabel gaven we toen ook aan dit dit niet het geval is. Van alle ‘kabel-
innovators’ (zeer kort) en ‘kabel early adopters’ (kort) is bijvoorbeeld slechts 19% ook 
innovator (zeer korte termijn) (3/16) of early adopter (korte termijn) (12/63) voor ADSL. 
Binnen de segmenten die op middellange en lange termijn, of wellicht nooit (laggards/OOP) 
zullen adopteren, bedraagt die overlapping respectievelijk 25, 51 en 29%. Duidelijk niet 
dezelfde mensen voor 
kabel en ADSL, en ook uit 
de profilering van de 2x5 
adoptersegmenten 
leerden we dat het voor 
beide producten om 
verschillende profielen 
van mensen ging. In 
termen van lifestyle en 
psychografica ging het met het ‘korte termijn’-potentieel voor kabel bijvoorbeeld meer om 
mensen voor wie vrienden zeer belangrijk zijn, terwijl mensen met een korte termijn-
potentieel voor ADSL meer geëngageerd waren in het verenigingsleven en het milieu 
belangrijker vonden. In termen van ICT-bezit bleken de kabel-innovatieven meer MP3, 
webcam, PC, Spelconsole te bezitten, terwijl de ADSL-innovatieven dan weer de grotere 
bezitter van laptop, digitaal fototoestel of betaaltelevisie waren.  
 
Net als bij de prior-to-
launch toepassing van de 
PSAP-methode, liet een 
diepgaande profilering van 
de voorspelde 2x5 
adoptersegmenten in 
termen van needs, wants, 
drempels, drijfveren en 
verwachtingen ten aanzien 
van een breedband-aanbieder ons ook hier toe om een gradueel te volgen lijst van 
communicatierichtlijnen op te stellen. Ditmaal weliswaar niet geïntegreerd in een BPM, maar 
gestructureerd in kwartalen. Accenten voor Q1 die na verloop van tijd in andere accenten 
moesten overgaan in Q2, om in Q3 tenslotte nog eens een andere wending te kennen.  
 
Analoog met het eerder uitgelegde ontvouwingsprincipe om willingness-to-pay na te gaan 
op basis van de bestedingsvoorkeur voor een fictief te besteden bedrag (cf. supra), legden 
we de respondenten in dit breedbandonderzoek op paarsgewijze manier een reeks zaken 
voor met de vraag welke van de twee men telkens het belangrijkste of voor hen meest 
doorslaggevende criterium vindt om zijn/haar adoptiebeslissing voor breedband op te 
baseren. Op die manier kwamen we te weten wat de belangrijkste criteria voor welk 
adoptersegment waren, en konden we ook afleiden welke accenten in welke kwartalen op 
de voorgrond moesten komen te staan. Voor de aspecten ‘snelheid’, ‘prijs’, ‘installatiegemak’ 

en ‘gevarieerd aanbod’ leerden we 
bijvoorbeeld dat het accent in Q1 
vooral op snelheid en gevarieerd 
aanbod moest komen te liggen. Het 
eerstvolgende potentieel lag toen 
vooral bij mensen die professioneel of 

via de studies reeds vertrouwd waren met het breedbandaanbod en thuis dezelfde 
surfsnelheid wilden hebben. In Q2 veranderde het potentieel naar een iets ouder publiek dat 
op het werk minder vertrouwd was met het internet, en het ook niet echt ‘nodig’ had, maar 
het vooral wilde aanschaffen voor de kinderen (die moeten daar toch mee kunnen werken, 
voor school, ...). Drempels voor deze segmenten waren vooral het installatiegemak en de 
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lang 

Lang LAGG/OOP 

Zeer Kort 3 1 5 7 1 
Kort 0 12 18 20 11 

Middellang 3 28 43 49 40 
Lang 9 12 74 129 29 
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LAGG/OOP 1 10 31 49 33 
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Q3 

 Q1 Q2 Q3 
Snelheid X X  

Prijs  X X 
Installatiegemak/Comfort  X X 

Gevarieerd aanbod X X  
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prijs. Men is er zelf te weinig onderlegd voor om internet, accounts, e.d. zelf te installeren, en 
omdat het internet voor de aankoper (papa/mama) minder aan concrete noden tegemoet 
komt, is ook de prijs een belangrijker criterium voor de ‘likely adopters’ in Q2. In Q3 tenslotte, 
lag het potentieel onder meer bij de opa’s en oma’s die nog mee willen met de tijd, die een 
internetaansluiting willen voor de kleinkinderen, of ook voor zichzelf (als 
communicatiemiddel met onder meer die kleinkinderen). Snelheid en variatie in het aanbod 
zijn voor hen minder belangrijk. Prijs/kwaliteit willen de potentiële adopters in Q3 vooral een 
gebruiksvriendelijk aanbod voorgeschoteld krijgen dat hen eenvoudigweg toelaat een 
mailtje te sturen en een website te bezoeken. Segmenten die dus wel de stap naar het 
internet wensen te zetten, maar wel het probleem hebben daar niet de minste notie van te 
hebben.  
 
In de breedbandcampagnes zagen we deze richtlijnen ook mooi terugkeren in de 
communicatie die Telenet voor zijn breedbandaanbod voerde. 
 

 
 
Op het moment van het onderzoek (medio 2003) communiceerde Telenet bijvoorbeeld sterk 
op het ‘snelheids’-argument. Men had het over ‘onafhankelijke labo-tests’ die uitwezen dat 
Telenet met een snelheid van X Mbit per seconde bijna 2 maal zo snel was als ADSL dat 
‘slechts’ Y Mbit per seconde kon aanbieden. Snelheid was op dat moment wel een goede 
USP, maar het werd niet op de juiste manier gebracht (zeker niet met het oog op 
kopieerpotentieel). Het merendeel van de markt kon de snelheid van (breedband)internet 
toen nog niet zo goed vatten, zeker niet in termen van Mbit/sec. Te weinig mensen waren op 
dat moment reeds voldoende met de snelheid van (breedband)internet vertrouwd om goed 
te kunnen inschatten hoe snel een internetverbinding van bv. 4Mbit/sec nu precies is. 
Snelheid was een goede USP op dat moment (voor Q1), maar moest op een andere manier 
gebracht worden. In Q1 vertaalde zich dat in spotjes waarin die snelheid aan de hand van 
metaforen als speelgoedautootjes of een skate-ramp geïllustreerd werd. De overgang naar 
Q2, een periode waarin argumenten als prijs en installatiegemak volgens ons onderzoek op 
de voorgrond moesten komen te staan, vertaalde zich in de strategie in sterke prijspromoties 
en de ‘installateur aan huis’ die vanaf toen een tijdlang de USP voor Telenet werd. Dit laatste 
stond trouwens in schril contrast met de ‘doe-het-zelf’-installatiekits die voor ADSL in de 
Belgacomverkooppunten konden worden afgehaald. In Q3 kwam daar dan ook nog eens 
het argument van de gratis internetlessen bij. Iets wat met het ‘opa- en oma-publiek’ of bij 
uitbreiding het publiek van internetleken voor ogen, zeker aansloot bij de drempels van de 
potentiële adopters van dat moment. Pas recentelijk zien we de oude snelheidscommunicatie 
in termen van X Mbit/seconde opnieuw meer op de voorgrond komen, en deze maal is die 
stijl wel op zijn plaats. Het merendeel van de markt is nu immers vertrouwd met het internet 
en zijn snelheid en kan nu veel beter inschatten hoeveel sneller 4 of 10 Mbit/sec bijvoorbeeld 
is.  
 
De PSAP-methode is dus ook post-launch bruikbaar om het nodige inzicht te verwerven voor 
het bijsturen van de introductiestrategie in functie van de concurrentie; maar dit is niet meer 
dan een ‘toepassing in de marge’ van de PSAP-methode. De voornaamste toepassing van 
deze methode blijft prior-to-launch segmentation forecasting, waarbij geen rekening 
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gehouden wordt met concurrentie en hun strategieën (omdat die op dat moment niet op 
een betrouwbare manier in te schatten vallen).  

6.7.  Conclusie 

ver marketingstrategieën bestaat reeds massa’s literatuur. Zo ook over de marketing van 
innovaties. Het probleem van ‘falende marketingstrategieën’ voor ICT-innovaties is dus 

niet zozeer een probleem van beschikbaarheid van kennis, maar wel een probleem van 
integratie en implementatie van de juiste kennis voor ICT-innovaties. We sluiten ons dan ook 
aan bij Shaw (2001: 301) wanneer die stelt dat ‘… figures and formulae can improve 
marketing decision making, but marketers simply do not know how to use them or do not 
apply their knowledge in a practical way’. Binnen het bestek van dit zesde deel stelden we 
ons daarom niet alleen tot doel op zoek te gaan naar de voornaamste ‘figures and formulae’ 
in termen van ‘pijlers’ voor introductiestrategieën voor ICT-innovaties, maar ook naar een 
manier waarop die in één strategie geïntegreerd konden worden (doelstelling 6), om zo een 
antwoord te geven op de vraag ‘how to use them in a practical way’.  
 
Vier van de voornaamste pijlers waarop een introductiestrategie voor ICT-innovaties naar 
onze mening gestoeld moet zijn, zijn (1) een gesegmenteerde marktbenadering, (2) een 
gradueel en sequentieel karakter, (3) rekening houden met kopieergedrag en -potentieel, en 
uiteraard ook een (4) gepaste positionering/communicatie. Een introductiestrategie voor ICT-
innovaties is volgens ons het best gebaseerd op de temporele adoptersegmentatie van het 
diffusionisme, wat meteen ook een eerste vorm van ‘gradualiteit’ met zich meebrengt. 
Generieke marktbenaderingen volstaan niet meer. Afhankelijk van het adoptersegment dat 
aan adoptie toe is, dient de marktbenadering te worden aangepast. In termen van 
positionering en communicatie hebben we het dan over ‘per segment geselecteerde 
informatie, te communiceren op het moment dat deze functioneel is’. Een tweede dimensie 
van die gradualiteit is de graduele uitbouw van het aanbod. Om te voorkomen dat men ‘too 
much too soon’ introduceert of om te voorkomen dat men minder innovatieve segmenten 
gaat overdonderen met een multi-featured aanbod, gaat men beter met een bescheiden 
basisaanbod van start dat later op een graduele manier kan worden uitgebouwd. Deze 
gradualiteit kan zowel een fysische als een communicatieve vorm aannemen. Bij deze 
graduele invulling van communicatie en aanbod is het - in functie van het kopieergedrag - 
van kapitaal belang telkens twee stappen/segmenten vooruit te denken. Zeker in het begin 
van het diffusieproces komt het er op aan met de positionering en communicatie met het 
grootste kopieerpotentieel van start te gaan, en de overtuigende en segmentspecifieke 
communicatie door de juiste informerende communicatie te laten voorafgaan.  
 
Stuk voor stuk principes die niet nieuw zijn, maar zowel in de praktijk als de theorie 
onvoldoende geïntegreerd raken. Samuelsson (1996: 27) schetst in onderstaande tabel 
bijvoorbeeld mooi hoe introductiestrategieën voor ICT-innovaties traditioneel worden 
aangepakt (techno-optimism), en hoe die het best zouden worden aangepakt in functie van 
de manier waarop adoptie- en diffusiepatronen zich in het echte leven of de marktpraktijk 
voltrekken (real-life diffusion and adoption patterns). 
 

O 
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Figuur: Techno-optimism versus Real-Life Diffusion (Samuelsson, 1996: 27) 
 
 Techno-optimism Real-life diffusion and adoption 

patterns 
Market size/type Mass/Universal Segmented 
Market growth rate Rapid Gradual 

Applications Multiple/Sophisticated Single/simple initial useful 
Application 

Usage Characteristics Versatile and highly 
programmable Simple, embedded, easy to use 

Impact of Technology Revolutionary impact at 
introduction 

Evolutionary, heterogeneous, 
gradually adding up to a 

revolution 
 
Net zoals Schuler (2003), pleit ook Samuelsson (1996) dus voor een gesegmenteerde en 
graduele marktbenadering waarbij met een weinig gesofisticeerd en bescheiden 
basisaanbod van start wordt gegaan, dat met de tijd gradueel kan worden uitgebouwd met 
alsmaar innovatievere of meer gesofisticeerde uitbreidingen. Op de manier waarop die 
principes effectief in een strategie geïmplementeerd kunnen worden, gaat hij echter niet in. 
Met een herinpretatie van Geoffrey Moore’s Bowling Pin Model (BPM) trachtten we dat wel 
te doen. In onderstaande figuur trachtten we samen te vatten hoe we in het BPM een 
blauwdruk zien van een strategie die perfect toelaat de vier voornoemde pijlers te integreren. 
 
Analoog met de metafoor van het bowling- of kegelspel, moet deze strategie helpen om de 
innovatie (de bal in het kegelspel) meteen op de beste manier ‘in de markt te zetten’ om een 
penetratie binnen zoveel mogelijk segmenten te bekomen (of zoveel mogelijk kegels omver 
te werpen). Het is 
geen strategie die van 
een generieke 
strategie voor de 
volledige markt 
uitgaat, maar een 
strategie die op een 
gesegmenteerde 
aanpak is gestoeld die 
er vooral over waakt 
niet te snel te gaan 
overdonderen. Multi-
featured ICT-
innovaties worden 
eerder bescheiden in 
de markt gezet onder 
de vorm van een 
minder gesofisticeerd 
basisaanbod (A1) met maximaal adoptie- en kopieerpotentieel. Later kan dat aanbod 
gradueel worden uitgebreid, zodat de ganse markt na verloop van tijd toch met het volledige 
multi-featured aanbod wordt bediend, zonder dat bepaalde segmenten daarbij overdonderd 
werden. Deze herinterpretatie van het BPM is met andere woorden een strategie die perfect 
toelaat af te stappen van de ‘traditionele generieke marktbenaderingen’ en de introductie 
van ICT-innovaties af te stemmen op de verschillende gradaties van innovativeit onder de 
gebruikers. De linkerkant van het model staat voor de graduele uitbouw van het aanbod; de 
rechterkant voor de gesegmenteerde marktbenadering.  
 
Met deze ‘strategische blauwdruk’ willen we echter geenszins de pretentie hebben ‘volledig’ 
te zijn, of de indruk wekken met dit heringevulde BPM een totaaloplossing te willen 
aanreiken voor de problematiek inzake introductiestrategieën voor ICT-innovaties. Verre van 
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zelfs. Deze strategie kent immers op diverse vlakken zijn in- en beperkingen. In eerste 
instantie kunnen we op basis van het moment in het diffusieproces en het daaraan 
verbonden type van koopgedrag een onderscheid maken tussen ‘trial and repurchase’-, 
‘customer migration’- en ‘innovation adoption’-strategieën, en ligt de primaire focus van onze 
BPM-bijdrage enkel op ‘innovation adoption’. In tweede instantie is de ‘strategische 
totaaloplossing’ een puzzel waarvan de puzzelstukken doorgaans aan de kapstok van de 4 
‘P’s’ worden opgehangen. De communicatiewetenschappelijke invalshoek van waaruit we 
deze scriptie benaderden, hield onze focus vooral op het promotionele/communicatieve 
gericht. En ook inzake integratie van timing- en concurrentiële aspecten kent de BPM-
blauwdruk zijn beperkingen.  
 
Met betrekking tot de drie vormen van koopgedrag beklemtoont Guiltinan (1999: 509-513) 
dat introductiestrategieën niet los mogen staan van het koopgedrag dat men bij de 
consument wenst te stimuleren. ‘Trial and repurchase’-strategieën hebben dan bijvoorbeeld 
vooral tot doel herhaalaankopen te stimuleren: meer voor fmcg199 dus, en minder voor ICT-
innovaties. Voor ICT-producten als opslagmedia (CD-R, CD-RW, DVD-R, ...) zijn 
herhaalaankopen inderdaad wel van toepassing, maar dan zitten we al in de sfeer van wat 
we de ‘contingente producten’ noemden. Zolang de ‘echte technologische innovaties’ (bv. 
DVD-recorders) geen goede diffusie kennen, is de problematiek van strategieën voor 
dergelijke contingente producten niet aan de orde. Met de BPM-strategie hebben we vooral 
een strategie voor ogen die de diffusie van deze ‘echte’ technologische innovaties vooruit 
moet helpen. Het BPM is in de eerste plaats een ‘innovation adoption’-strategie: een strategie 
die de consument moet begeleiden bij zijn/haar eerste grote stap in het ‘onbekende’; de 
eerste aankoop van discontinue, radicaal innovatieve technologieën als de adoptie van 
ADSL, een set-top-box voor DTV of een DVD-recorder, ...  Een strategie die vooral moet 
helpen de ‘one-shot-opportunity’ in het begin van het diffusieproces met beide handen te 
grijpen, maar waarbij tegelijk ook richtlijnen worden meegegeven voor het verdere verloop 
van het diffusieproces (graduele uitbouw van het aanbod, targeting van latere 
adoptersegmenten, ...). We 
beklemtonen hierbij wel de 
noodzaak de relevantie van 
deze richtlijnen op een 
continue manier te blijven 
toetsen (cf. supra), maar ze 
zetten in ieder geval de krachtlijnen uit voor wat Guiltinan (1999) een ‘customer migration’-
strategie noemt: strategieën gericht op het overtuigen van de consument om tot een 
‘upgrade’ van zijn product over te gaan (bv. nieuwe playstation, of een add-on voor zijn 
playstation; of overstap van Windows 98 naar XP, ...). De graduele uitbouw van het aanbod 
met andere woorden. Een tweede ‘customer migration’-invulling die relevanter wordt 
naarmate de innovatie langer op de markt is, is een strategie die ook rekening houdt met de 
concurrentie en de migratie van klanten van en naar de concurrentie. Met de post-launch 
toepassing in de breedband-case, hebben we dan ook proberen aantonen dat de PSAP-
methodologie ook hierbij zijn relevantie kan hebben. De ontwikkelde PSAP-methode en BPM-
strategie lenen zich dus zowel voor ‘customer migration’- als ‘innovation adoption’-
strategieën, maar zijn in eerste instantie voor deze laatste bedoeld.  
 
De communicatiewetenschappelijke invalshoek van waaruit we deze strategie of 
‘combination of launch tactics’ benaderden, maakt dat we ons vooral op de 
communicatieve invulling van de strategie focusten. Daarmee belichten we 
slechts een deeltje van de strategische puzzel, maar wel één van de 
puzzelstukjes die wellicht het meeste nood aan verdere onderbouwing kent. 
In de traditionele techno-optimistische en push-overtuiging werd het belang 
van communicatie immers lange tijd onderschat. De focus lag lange tijd 

                                                      
199 Fmcg: fast moving consumer goods 
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(zeker tot het eind van de jaren ’80) op de ontwikkeling van productsuperioriteit (Di 
Benedetto, 1999: 531). ‘Build it, and they will come’ was het devies. Pas vanaf de jaren ’90 
verschoof het accent geleidelijk van push naar pull, en kwam de gebruiker meer centraal te 
staan. Daarmee won ook de communicatie naar die gebruiker geleidelijk aan belang, maar 
bleef het samen met de verwerving van inzicht in functie van die communicatie een onder-
onderzocht terrein (Rogers, 1995; Tang, Ang, 2002: 461). Maar ook binnen deze 
‘communicatieve afbakening van de strategie’ moeten we nog een verdere afbakening 
maken. Binnen diffusieprocessen van ICT moeten we immers een onderscheid maken tussen 
twee grote vormen van communicatie. Enerzijds is er de ‘horizontale communicatie’ binnen 
het sociale systeem: de binnen het diffusionisme zo belangrijk geachte interpersoonlijke 
communicatie tussen leden van een sociaal systeem. Anderzijds is er de ‘verticale 
communicatie’ naar het sociale systeem met de bedoeling te informeren en te overtuigen200. 
Met de BPM-blauwdruk hebben we duidelijk een verticale communicatiestrategie voor ogen, 
gericht van supplier naar residentiële consument.  

 
Net zoals dat ook meer in het algemeen voor de invulling van introductiestrategieën 
benadrukt wordt (Chang, Cheung, 2003: 1, 9; Sandberg, 2002: 184; Ziamou, 2002: 366; 
Chan-Olmsted, Gershon, 2001: 284) is het ook voor deze BPM-strategie zo dat de effectiviteit 
ervan staat of valt met de mate waarin prior-to-launch voldoende accuraat gebruikerinzicht 
verzameld kan worden. Op basis van de gevoerde case-studies toonden we in dit hoofdstuk 
ook aan hoe de eerder besproken PSAP-methode een geschikte methode kan zijn voor het 
verwerven van dat inzicht voor de invulling van het BPM-model. Indien de methode kan 
worden toegepast in een surveystructuur zoals we die in de case-studies toepasten, kan de 
analyse daartoe in een zevental stappen worden opgesplitst. In onderstaande tabel zetten 
we die nog eens op een rijtje. 
 

Wat? Hoe? Waarom? 
Stap1: 
PSAPsegmentatie 

PSAPheuristiek obv PSAPvragen -basis voor profilering en verdere analyses 
-inschatting segmentgroottes en adoptiepotentieel 
voor het bepalen van de aard van de strategie (full 
of partial market coverage, of single segment 
concentration) 

Stap 2:  
Klassieke 
segmentprofilering 

Traditionele beschrijvende analyses (Chi², 
correlatie, niet-parametrische en 
parametrische significantietoetsen) op  
- sociodemo 
- media/technologie bezit en gebruik 
- kennis 
- e.a. (lifestyle, ...) 

- profilering voor adequate targeting, 
segmentspecifieke positionering en het ‘accessible’ 
en ‘targetable’ maken van de verschilllende 
adoptersegmenten (blootleggen heterogeniteit) 
- invullen van ‘setting’ voor algemene positionering, 
als deel van de ‘rode draad’/claim in algemene 
communicatie (grootst gemene deler onder de 
adoptersegmenten) 
+ evt analyse van productkennis die zowel input 
voor algemene als segmentspecifieke 
communicatie kan aanreiken 

Stap 3:  
Productanalyse op 
gedesaggregeerd 
niveau 

-aparte analyse van interesse in 
features/applicaties & wtp 
Obv analyse van gemiddeldes en 
gemiddelde rangen (ook grafisch) + 
analyse van verschillen in procentuele 
verdeling over adoptersegmenten 

-ranking van applicaties (volgens kopieerpotentieel) 
-invulling van gradueel aanbod A1, A2, A3; ... 

Stap 4:  
Productanalyse op 
geaggregeerd niveau 

-PCA factoranalyse (+ cronbach alpha) op 
interesse in applicaties/features  
+ segmentspecifieke regressie van 
factoren op adoptiepotentieel (PSAP2) 
+ WTP (gemiddeldes per segment) 

-invulling ‘claim’/’positioning statement’ in 
algemene, massamediale communicatie: 
samenvatting van multifeatured innovatie in aantal 
krachtlijnen of meerwaardedomeinen 
+ detectie van segmentspecifieke accenten (welke 
krachtlijnen uitspelen in welke fase van 
diffusieproces, of voor welke segmenten?) 
+ algemene prijszetting ifv kopieerpotentieel en 
haalbaarheid voor aanbieder 

Stap 5:  
Impactanalyse 

-evt voorafgaande conjuncte analyse van 
verschillende ‘invullingsniveaus’ van de 
diverse applicaties/features 

-‘what if scenario’s’ in functie van 
productontwikkeling, invulling van concepten of 
het maken van keuzes tussen verschillende 

                                                      
200 In tegenstelling tot literatuur die vooropstelt dat interpersoonlijke communicatie belangrijker is voor diffusie 
dan verticale communicatie, zijn er ook studies (Tang, Ang, 2002: 475) die aantonen dat de verticale 
communicatie in sommige gevallen een grotere impact kan hebben.  
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-adoptie-intentie (nieuwe PSAP3-vraag: 
PSAP3bis) voor concreter geformuleerd 
aanbod (obv input conjuncte analyse of 
obv op voorhand vastgelegde belangrijke 
features of ‘knooppunten’) 
-nieuwe PSAP-heuristiek (PSAPbis) met 
PSAP3bis ipv PSAP3 
- vgl eerste segmentatie (PSAP) met 
tweede segmentatie (PSAPbis) 

concepten 

Stap 6: 
Determinantenanalyse 

-voor de batterijen Likertstatements als 
operationalisering van determinanten: 
correlatie met en regressie op 
adoptiepotentieel (PSAP) 
+ segmentspecifieke uitsplitsing van de 
regressie-analyse van determinanten op 
adoptiepotentieel (PSAP2) 
-voor binair geoperationaliseerde 
determinanten en open vragen, + ook 
Likertdeterminanten: segmentspecifieke 
uitsplitsing van over- en 
ondervertegenwoordiginengen op 
procentuele verdelingen en gemiddeldes 

-invulling van de (segmentspecifieke) overtuigende 
communicatie 
+ bijkomende argumenten voor de algemene, 
massamediale communicatie 

Stap 7:  
Andere 

Case-afhankelijk -bijkomende profileringsinput voor zowel algemene 
als segmentspecifieke overtuigende communicatie 
-Verdere diepgang andere pijlers 

 
Dit zijn de zeven stappen die we voorstellen voor analyse bij prior-to-launch toepassing van 
de PSAP-methode. Voor een goede introductiestrategie mag dit echter niet het enige 
dataverzamelingsmoment zijn. De prior-to-launch ‘segmentation forecast’ en BPM-invulling 
zoals we die hier toelichtten, mag slechts als een cross-sectioneel moment worden 
beschouwd in een ruimere 
onderzoeks- of 
monitoringstroom. Er zijn 
immers vele zaken die de 
bevindingen van dit moment 
kunnen beïnvloeden (re-invention, concurrentie, leerproces, ...). Aanvulling van dit cross-
sectionele onderzoeksmoment is met andere woorden noodzakelijk om de 
introductiestrategie voldoende ‘user-centric’ te houden. Eén mogelijke aanvulling is ook post-
launch bijkomende PSAP-onderzoeksmomenten inlassen (cf. figuur). Zoals we aan de hand 
van de breedbandstudie illustreerden, kan dat alvast helpen om de strategie in functie van de 
concurrentie te helpen bijsturen (acquisitiesegmentatie). Bij de prior-to-launch toepassing van 
de PSAP-methode is de inschatting van de concurrentie immers moeilijk. Wat we prior-to-
launch ook moeilijk kunnen doen is het inschatten van een timing201 van het diffusieproces. 
Daarvoor is dan weer de aanvulling met econometrische forecastmethodes nodig, maar dat 
is slechts mogelijk nadat zo’n 6 maand aan adoptiedata beschikbaar is (cf. supra).  
 
Binnen de ‘adoptie-diffusie’-afbakening gaat het met deze geherinterpreteerde BPM-strategie 
dus om een dynamische ‘innovation adoption’-strategie die in het licht van maximale 
penetratie en kopieerpotentieel moet helpen ICT-innovaties op de juiste manier in de markt 

                                                      
201 En dan hebben we het niet alleen over de timing van het diffusieproces in termen van een voorspelling van 
‘take off’- of ‘peak’-momenten, maar ook over een accuraat ‘introduction timing framework’ voor de graduele 
uitbouw. Naast de indeling van het aanbod in graduele/sequentiële fases, zijn immers ook duidelijke richtlijnen 
nodig met betrekking tot de momenten waarop naar een volgende fase in de graduele uitbouw kan worden 
overgestapt (Chen, Yu, 2002: 13; Bouwman, Christoffersen, Ohlin, 1992: 170). Eerder gaven we reeds aan dat het 
met de PSAP-methode niet onze ambitie is om prior-to-launch ook tot een voorspelling van de timing van het 
diffusieproces te komen, omdat dat op dat moment niet op een betrouwbare manier kan gebeuren. Om diezelfde 
reden menen we prior-to-launch ook geen timing op de graduele uitbouw te kunnen kleven. Pas (post-launch) 
wanneer de innovatie reeds een tijdje op de markt is; kan het gebruik van econometrische voorspellingen daar bij 
helpen. Prior-to-launch, op basis van de PSAP-segmentatie, beperken we ons tot de invulling van het graduele 
aanbod, en de invulling van een goede ‘bundling’ of pakketvorming van applicaties of features (McBurney, 
Parsons, Green, 2002: 230). Wat al een uitdaging op zich is 
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te zetten202. Het betreft een verticale communicatiestrategie die niet alleen het klassieke 
STP203-principe (Kotler, 2002: 308) respecteert, maar in tegenstelling tot heel wat andere 
strategieën ook de uiteenlopende innovativiteit en het tempo van de gebruiker respecteert 
en een integratie toelaat van pijlers die wel als voorwaarde voor succesvolle ICT-diffusie 
erkend worden, maar totnogtoe niet in een overkoepelende strategie geïntegreerd raakten. 
Met deze invulling van het BPM komen we bovendien ook tegemoet aan de eerder 
geformuleerde ambitie om van de traditionele ‘adaptive customization’ naar meer ‘cosmetic 
customization’ te evolueren (cf. supra, Gilmore, Pine, 1997): een strategie waarbij de 
representatie van de innovatie afhankelijk is van de doelgroep van het moment204.  
 
De bijdrage van dit zesde deel heeft daarmee ook een hoge ‘managerial relevance’. Met de 
herinterpretatie van Moore’s Bowling Pin Model menen we ICT-managers een ‘strategische 
blauwdruk’ te hebben aangereikt die hen kan helpen om ICT-innovaties voortaan beter in de 
markt te zetten. Deze managers zijn immers wel vaak op de hoogte van de principes 
waarmee men hierbij rekening moet houden, maar men slaagt er nog al te weinig in deze op 
een geïntegreerde en effectieve manier in de praktijk te implementeren (Shaw, 2001: 301; 
Beard, Easingwood, 1996: 87). Met het Bowling Pin Model en een illustratie van de 
(stapsgewijze) manier waarop men op basis van PSAP-gebaseerd onderzoek tot een invulling 
van dat model kan komen; trachtten we een haalbare en relatief eenvoudig toepasbare 
vertaalslag van academische kennis naar de marktpraktijk te maken. Hiermee komen we wel 
tegemoet aan de nood om bruggen te slaan tussen academische en bedrijfswereld (cf. deel 
1); maar beseffen we dat de meerwaarde ook beperkt blijft tot deze ‘integrerende en 
implementeerbare vertaalslag’. Om ook een ‘major theoretical relevance’ te kunnen 
pretenderen, zouden we ook de effectieve impact van deze BPM-strategie moeten kunnen 
aantonen (met bv. concrete impactcijfers in termen van winst of penetratie). Met de 
‘breedbandstudie’, het ‘iDTV 2004’-onderzoek en de Philips-studies hebben we wel 
verschillende cases waarbij PSAP- & BPM-gebaseerd onderzoek aan de basis lag voor de 
effectieve uitbouw van de introductiestrategie voor de verschillende technologieën, maar 
daarbij zagen we ons niet in staat de precieze impact van de geformuleerde BPM-richtlijnen 
en -strategie na te gaan. Met dit onderzoek reikten we immers slechts suggesties aan voor 
een deeltje van de totale strategie. In eerste instantie hebben we geen zicht op de mate 
waarin deze richtlijnen ook allemaal gebruikt werden als basis voor de campagnes (door de 
communicatiebureaus); en ook al zouden we dat kunnen, dan is het quasi onmogelijk om 
het precieze effect van deze richtlijnen te distilleren.  
  
Op het theoretische vlak (theoretical relevance) is de bijdrage van dit zesde deel dus van een 
mindere orde. Op marketingvlak menen we toch ons steentje te hebben bijgedragen tot wat 
Tvede en Ohnemus (2001: 11) de ‘Digital School’ noemden; de school van auteurs die er van 
uitgaat dat de klassieke marketingprincipes niet meer volstaan in de huidige ICT-omgeving, 
en aan de wetmatigheden van die omgeving moeten worden aangepast. Diverse auteurs 
leverden reeds waardevolle bijdragen binnen deze school, maar tot een integratie van 
‘techno-ready marketing’-principes kwam het evenwel nog niet. Met het BPM trachtten we in 
dit zesde deel een strategisch raamwerk aan te reiken dat dat wel doet. Aansluitend op de 
problematiek die onder meer door Di Benedetto (1999; 2004) wordt aangekaart, probeerden 
we daarmee ook een bijdrage te leveren tot een betere theoretische uitbouw van de 
‘launch’-fase in het NPD-proces.  
 
Net zoals de veranderde ICT-omgeving de ‘herziening’ van een aantal marketingtheoretische 
principes noodzakelijk maakt, is dat ook zo voor een aantal communicatiewetenschappelijke 
                                                      
202 Deze afbakening zet de voorgestelde strategie ook duidelijk af tegen loyalty- en retentiestrategieën die pas 
later in het (gebruiks)diffusieproces van tel zijn, maar daarom niet minder belangrijk voor het succes van een 
innovatie. 
203 STP : Segmentatie, Targeting, Positionering 
204 In gevallen waarbij we niet met één standaardproduct te maken hebben, maar met meerdere concepten van 
een product (bv. eHUB, flat TV) gaat het met het BPM om een strategie die zich ergens tussen ‘adaptive’ en 
‘collaborative customization’ situeert. 
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diffusietheoretische principes. Eerder wezen we daar reeds op voor bijvoorbeeld de 
assumpties inzake adopterprofielen en determinanten, maar ook met betrekking tot de 
introductiestrategieën wezen we op een aantal noodzakelijke herzieningen van traditionele 
communicatiewetenschappelijke opvattingen in functie van de huidige ICT-omgeving. Inzake 
intensiteit van communicatie wordt er traditioneel bijvoorbeeld van een lineaire 
responsfunctie uitgegaan waarbij de sterke communicatie-intensiteit van het begin van het 
diffusieproces na verloop van tijd op een lagere constante mag terugvallen, omdat dan meer 
impact van de interpersoonlijke communicatie wordt verwacht. Zonder de waarde van deze 
interpersoonlijke communicatie te onderschatten, zijn we er echter van overtuigd dat de 
communicatie-intensiteit niet op een lager niveau mag terugvallen naarmate het 
diffusieproces vordert. Parallel met de alsmaar sneller draaiende innovatiespiraal kenmerkt de 
huidige ICT-omgeving zich immers ook door een sneller draaiende communicatiespiraal. Om 
het hoofd van de innovatie in deze ‘innovation & information overload’ boven water te 
houden blijft een sterke communicatie-intensiteit noodzakelijk. In plaats van de traditionele 
lineare responsfunctie is ICT-introductie in de huidige ICT-omgeving meer gediend met een 
strategie van ‘high intensity followed by a pulsing policy’ (Mahajan, Muller, Bass, 1990: 17-
18). De initiële hoge intensiteit bestaat dan uit de pre-announcement + algemene 
positionering en informerende communicatie met betrekking tot A1 en een voorafgaande 
targeting van S1 en S2. De latere pulsen betreffen dan de uitbreidingen van het aanbod met 
A2, A3, ... en een constante targeting van ‘per segment geselecteerde informatie, te 
communiceren op het moment dat die functioneel is’. Ook de noodzakelijke evolutie van een 
‘adaptive’ naar ‘cosmetic customization’ ligt aan de basis van deze herziening van de 
traditionele assumptie inzake communicatie-intensiteit. Met een ‘cosmetic customization’ gaat 
het immers om uiteenlopende aan het segment aangepaste positioneringen van eenzelfde 
product. De sterke convergentie en het toegenomen ‘multi-featured karakter van ICT-
innovaties’ maken dat innovaties niet generiek meer als ofwel een substitutie, ofwel een 
revolutie of uitbreiding kunnen worden beschouwd; maar op hetzelfde moment voor 
verschillende momenten één van de drie kunnen betekenen. Naar de strategie toe vertaalt 
zich dat in een gecontinueerde gediversifieerde positionering en dus ook communicatie-
intensiteit. Naar de theorie toe vertaalt zich dat in de noodzaak om af te stappen van de 
‘supply-side’-visie ten voordele van een ‘demand-side’-visie. Vanuit 
communicatiewetenschappelijke hoek worden innovaties vanuit een supply-side-redenering 
nog teveel als ofwel een revolutie, ofwel een substitutie of uitbreiding beschouwd; terwijl ze 
dat op hetzelfde moment alledrie kunnen zijn voor verschillende segmenten. In functie van 
positionering en introductiestrategieën zijn dus ook matrices zoals die van Dejonghe aan een 
herziening toe.  
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Algemene Conclusie 
 
‘How come it goes so slowly when it goes so fast?’, vraagt Lennstrand (1998a) zich af 
wanneer hij het over de diffusie van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) in de 
residentiële omgeving heeft. Waarom blijft het succes voor ICT-innovaties met andere 
woorden zo vaak uit, ondanks de snelle technologische vooruitgang? Is het omdat het ‘te 
snel’ gaat voor het merendeel van de consumenten? Omdat er geen behoefte bestaat voor 
veel van die innovaties? Of omdat ze verkeerd op de markt zijn gebracht?, … Lennstrands 
vraag kent wellicht een ‘meerdimensioneel’ antwoord, maar vat in ieder geval treffend 
samen dat de snelheid van technologische ontwikkeling in de huidige marktomgeving ook 
met een zekere ‘traagheid’ gepaard gaat. Een traagheid van succes, aanvaarding of adoptie. 
Parallel met de snelle technologische vooruitgang, stellen we immers ook een toename van 
falende ICT-innovaties vast. Een vaststelling die een ‘dubbele uitdaging’ met zich mee brengt, 
en daarmee ook het uitgangspunt van deze scriptie vormt.  
 
Verander(en)de ICT-omgeving: dubbele uitdaging. 
 
Dat het inderdaad ‘snel’ gaat op het vlak van ICT, zal wellicht niemand ontkennen. Aan 
‘supply-side’ ervaart men dat op het vlak van de ‘enabling technologies’ en de korter 
wordende productlevenscyclussen; aan ‘demand-side’ uit zich dat vooral in een exponentiële 
toename van ‘implementatietechnologieën’205. Vooral vanaf de jaren ’90 stellen we vast dat 
de consument ‘overladen’ en vaak ook ‘overdonderd’ wordt met ICT-innovaties. Binnen onze 
afbakening tot de gebruiker op residentieel niveau hebben we het over de ‘hedendaagse 
ICT-omgeving’ als een tweede golf binnen de ruimere informatiesamenleving waarin ICT-
innovaties alsmaar prominenter aanwezig zijn. Een omgeving waarin de exponentiële 
toename van implementatietechnologieën, convergentie en concurrentie in een alsmaar 
sneller draaiende innovatie- en communicatiespiraal resulteert; en waarvan we vooral het 
toenemend aantal falende innovaties als kenmerk onthouden. Productlevenscyclussen 
worden korter, fasen in het NPD-proces worden overgeslagen206, winstmarges worden 
kleiner en diffusieprocessen en introductiestrategieën komen alsmaar meer onder druk te 
staan. Gevolg: ICT-innovaties worden alsmaar minder goed op de markt worden gebracht. In 
deel 2 trachtten we de voornaamste karakteristieken van deze ‘hedendaagse ICT-omgeving’ 
in onderstaande figuur samen te vatten.  

                                                      
205 15 jaar terug was men bij wijze van spreken een absolute innovator en ICT-kenner wanneer men een pc, CD-
speler, videorecorder, walkman en een spelconsole had. Vandaag de dag heeft men misschien dubbel zoveel 
technologieën (gsm, laptop, vaste en draagbare spelconsole, MP3-speler, digitale camera, DVD-recorder, home 
cinema, etc …), maar zijn er nog veel meer technologieën die men wel zou willen, maar (nog) niet kan 
veroorloven (digitale televisie, plasmatelevisie, smartphone, draagbare DVD-speler, …), of technologieën waar 
men wel nieuwsgierig naar is, maar eigenlijk niet zo veel van af weet (Blu-Ray, UMTS, HSDPA, …); en stelt men zich 
bij recent aangekochte technologieën reeds vragen bij hun waarde (bv. ik wil wel een set-top-box met 
ingebouwde PVR, maar dan heb ik het gevoel dat mijn vorig jaar pas aangekochte DVDrecorder overbodig wordt 
…). 
206 Cf. Rood gearceerde fasen in onderstaande figuur van New Product Development (NPD)-proces. 



Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 

 
Algemene Conclusie 

315 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als we dan nog even teruggrijpen naar het ‘meerdimensionele antwoord’ op de vraag van 
Lennstrand, leerden we dat de oorzaken voor het falen van ICT-innovaties in de meeste 
gevallen terug te brengen zijn tot een (a) gebrekkig gebruikersinzicht, en - grotendeels als 
een gevolg daarvan - (b) een inefficiënte introductiestrategie. Zowel belicht vanuit de 
invalshoek van de praktijk (deel 2) als van de theorie (deel 3) stellen we dan ook een ‘dubbele 
nood’ aan (a) accurater gebruikersinzicht en (b) effectievere introductiestrategieën vast. Dit 
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vertaalt zich in de ‘dubbele uitdaging’ voor beide noden een theoretische onderbouwde 
oplossing aan te reiken; waarmee meteen ook het uitgangspunt van deze scriptie is 
aangehaald. We stelden ons met andere woorden de vraag hoe we deze ‘dubbele uitdaging’ 
als communicatiewetenschapper het best kunnen aanpakken of op welke manier we vanuit 
communicatiewetenschappelijke hoek het best ons steentje kunnen bijdragen tot deze 
problematiek van ‘ICT-innovatie-diffusie’.  
 
Traditioneel beperkt het actieterrein van de sociale (communicatie)wetenschapper zich tot 
het ‘post-launch’-tracé in het innovatie-ontwikkelingsproces (effectstudies, uses & 
gratifications, diffusionisme, gebruiks- en ‘post launch’ gebruikersonderzoek …) en blijft het 
‘prior-to-launch’-tracé nog teveel het exclusieve speelveld van technologen en ingenieurs 
(Edge, 1995: 271).  
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Tussen beide onderzoeksterreinen gaapt tot op heden vaak nog steeds een grote kloof. 
Beide onderzoeksterreinen fungeren nog teveel als los van elkaar staande eilandjes, waarbij 
het onderzoek van de communicatiewetenschapper pas een aanvang kent wanneer dat van 
de technologen en ingenieurs teneinde is. 
 
Parallel met de opkomst van de ‘hedendaagse ICT-omgeving’ en de veranderingen binnen 
die omgeving, stellen we echter wel de opgang vast van de overtuiging dat beide terreinen 
niet meer los van elkaar kunnen functioneren. Daar waar de ‘weegschaal van het innovatie-
ontwikkelingsperspectief’ aanvankelijk van het technologisch deterministische ‘PUSH’-
extreem naar het gebruikersgecentreerde ‘PULL’-extreem 
doorsloeg, stellen we nu een evolutie naar een soort middenweg 
vast. Ook wij zijn geneigd ons bij de deze laatste redenering aan 
te sluiten. Of de ideale oplossing nu in het ‘pull’-extreem of een 
meer gematigde middenweg ligt; het is in ieder geval zo dat 
innovatie-ontwikkeling op meer gebruikersinzicht gebaseerd moet 
zijn. Ingenieurs moeten in elk van de NPD-fasen meer voeling krijgen met de gebruiker; en 
ook voor de commercialisering zijn accuratere gebruikersgecentreerde inzichten en forecasts 
nodig. Voor de sociale (communicatie)wetenschapper heeft dat de implicatie dat zijn 
onderzoeksfocus en -arsenaal zich niet meer tot het ‘post-launch instrumentarium voor 
gebruikersonderzoek’ kan beperken. Hij/zij moet ook prior-to-launch voldoende accuraat 
gebruikersinzicht kunnen verwerven en aanreiken in functie van productontwikkeling en 
innovatie-introductie. Zowel voor de ‘onderzoeker in de praktijk’ als voor de 
communicatiewetenschapper dringt zich daarom een overzicht van relevante 
onderzoeksmethodes op (doelstellingen 3.a. en 4; deel 4). 
 
Heroriëntatie van het diffusionisme in functie van verander(en)de ICT-omgeving. 
 
Om als communicatiewetenschapper een bijdrage tot deze (dubbele) innovatieproblematiek 
te kunnen leveren, is een zekere heroriëntatie vereist. In eerste instantie een heroriëntatie 
waarbij de communicatiewetenschapper buiten de grenzen van zijn eigen ‘cocon’ gaat. 
Zowel op het theoretische als het methodologische vlak moet hij zowel bij de 
psychologische, economische en marketingtraditie gaan aankloppen voor de noodzakelijke 

Onderzoeksterrein van technologen en ingenieurs Onderzoeksterrein van 
communicatie-
wetenschapper 

‘One of the greatest commercial risks 
within the enthusiasm of digital 

technology, is that company strategies 
will be driven by a technological push 

rather than a consumer pull’ (Levy, 
1999: 3-4) 
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verruiming van de blik op zowel onderzoeksmethoden, adoptiedeterminanten als 
introductiestrategieën. Een heroriëntatie die in een soort kruisbestuiving moet resulteren 
waarvan elk van die tradities de vruchten moet kunnen plukken. Op marketingvlak gaven 
verschillende auteurs (Hultink et al., 1999: 159; Sowter, 2000: 143-144) bijvoorbeeld reeds 
aan dat de traditionele (generieke) richtlijnen vaak niet meer opgaan voor 
hoogtechnologische markten als die van de ICT. Wegens zijn kennis van de 
diffusiemechanismen in die ICT-markt, kan de kruisbestuiving met de diffusionistische ICT-
theorie dan bijvoorbeeld in betere marketingstrategieën voor ICT-innovaties resulteren. In 
tweede instantie doelen we ook op een heroriëntering van de eigen visie. Meer concreet een 
heroriëntering van het diffusionisme, het traditionele theoretische kader voor de 
communicatiewetenschapper die met de studie van ICT-diffusie, -adoptie en -introductie 
begaan is.  
 
Heroriëntatie 1: diffusionisme enkel als kader voor ‘adoption diffusion’. 
 
In eerste instantie moet de communicatiewetenschapper er over waken het diffusionisme 
niet (meer) te gebruiken voor het bestuderen en verklaren van fenomenen die buiten het 
‘relevante toepassingsterrein’ van de theorie vallen. Er moet immers een onderscheid 
gemaakt worden tussen ‘adoption diffusion’ en ‘use diffusion’, en al te vaak worden het 
diffusionisme en de SST-stroming verkeerdelijk als twee concurrerende stromingen gezien om 
beide vormen van diffusie te verklaren en bestuderen. De verklaring hiervoor ligt wellicht in 
de (technologisch deterministische) kritiek op het diffusionisme, en de manier waarop het 
diffusionisme met die kritiek omging. Deze kritiek vormde niet alleen de voedingsbodem voor 
het ontstaan van de SST-stroming, maar was vanaf de jaren ’80 ook binnen het diffusionisme 
aanleiding voor een geleidelijke poging om beter rekening te houden met de socioculturele 
gebruikerscontext. Er kwam bijvoorbeeld meer klemtoon op de ‘re-invention’-idee te liggen, 
en de fasering van het adoptieproces werd uitgebreid naar een fasering die ook een ‘post-
adoption’-focus kende. Uitbreidingen die uiteraard niet volstonden en het diffusionisme 
eigenlijk nog vatbaarder maakten voor kritiek. Aanvankelijk had het diffusionisme de focus 
op de adoptiebeslissing (en niet op het gebruik); en de ‘diffusionistische schoenmaker’ was 
naar onze mening ook beter bij die leest gebleven. Het ‘toepassingsterrein’ van het 
diffusionisme blijft naar onze mening beter strikt afgelijnd tot dat van de ‘adoption diffusion’. 
Op die manier dienen het diffusionisme en de SST-stroming ook niet meer als concurrerende, 
maar als complementaire stromingen beschouwd te worden. We formuleerden het alsvolgt: 
‘Daar waar de focus van een eerste SST-perspectief - het ‘sociaalconstructivisme’ - stopt aan 
de deur van de gebruiker, opent het ‘diffusionisme’ deze deur met betrekking tot de adoptie 
en de adoptiebeslissing, om die dan weer te sluiten op het vlak van gebruik en toe-eigening. 
Dit laatste vormt dan het toepassingsterrein van het domesticatieperspectief (use diffusion).’ 
In de zoektocht naar een verklaringsgrond van waaruit het diffusieproces toch in zijn 
volledigheid (adoption + use diffusion) kan worden verklaard, ligt het antwoord dus zeker 
niet in de deterministische diffusionistische of SST-stromingen. Het 
antwoord lijkt zich dan in een soort van middenweg te situeren: de 
middenweg van het ‘interactionisme’ waarbij innovatie-ontwikkeling 
en diffusie als een soort van continue wisselwerking tussen 
technologische en omgevingsfactoren geïnterpreteerd wordt. 
 
In tweede instantie - net zoals vanuit de marketingliteratuur wordt aangegeven dat bepaalde 
marketingprincipes niet meer opgaan in de hedendaagse ICT-omgeving - moet de 
communicatiewetenschapper zich ook de vraag stellen wat het diffusionisme en de 
diffusionistische principes nog waard zijn in de hedendaagse ICT-omgeving. De innovator-, 
early adopter- en laggardterminologie en de bijhorende profiel- en determinantenassumpties 
vormen sedert de jaren ’60 wel een universeel gebruikte basis voor adoptie- en diffusiestudies 
en het opzetten van introductiestrategieën; maar wat zijn die nog waard in de sterk 
veranderde ‘hedendaagse ICT-omgeving’? Meer concreet hebben we een drietal principes, of 
clusters van assumpties voor ogen: de assumpties met betrekking tot (1) het klokvormige 

‘Social shaping and diffusion are so 
intimately tied that they should be 
seen as the two sides of the same 

innovation coin.’  
(Boczkowski, 2004: 55) 



Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 

 
Algemene Conclusie 

318 

adoptiepatroon (doelstelling 1.a), (2) de segmentprofileringen (doelstelling 1.b) en (3) de 
adoptiedeterminanten (doelstelling 1.c./2.b). Voor elk van de drie vonden we zowel op basis 
van literatuur- als empirisch onderzoek dat een heroriëntering zich opdringt.  
 
Heroriëntatie 2: ‘double peaked’ in plaats van klokvormig diffusiepatroon (doelstelling 1.a.). 

 
(1) Het klokvormige adoptie- en diffusiepatroon geldt theoretisch nog steeds als 
basis voor de meeste adoptie- en diffusiestudies; methodologisch vormt de 
2.5/13.5/34/34/16-verdeling van segmenten in dat patroon nog steeds een 

basis voor ‘diffusion models’ en segmentaties op basis van innovativiteitsschalen; en ook in de 
praktijk gaat men er nog al te vaak van uit dat het klokvormige patroon zich wel zal 
manifesteren eens het diffusieproces zijn 
aanvang kende. Analoog met ideeën als de 
‘hype cycle’ (Becker, 2003; Fenn, Linden, 
2000), ‘chasm’ (Moore, 1999a, 1999b), 
‘ravine’ (Lennstrand, 1998b) en ‘saddle’ 
(Goldenberg, Libai, Muller, 2002); maken 
zowel de diffusiepatronen van de vele 
falende ICT-innovaties (stokken ter hoogte 
van earlier adopters) als de 
diffusiepatronen van succesvolle innovaties (bv. breedband België) duidelijk dat het 
klokvormige patroon zich zeker niet altijd manifesteert, en dat een aanpassing van dat 
patroon zich opdrong. Hoe? Naar onze mening gebeurt dat het best aan de hand van een 
‘double peaked’ patroon waarbij de eerste snelle piek van earlier adopters door een terugval 
gevolgd wordt, vooraleer (eventueel) naar de tweede grote piek van massamarktadoptie 
door te stoten. De ‘diepte’ van die terugval kan sterk variëren (cf. stippellijn): voor sommige 
technologieën (bv. 2G/GSM) is er nauwelijks een terugval en stoot de innovatie meteen door 
van de ‘earlier adopters’ naar de massamarkt; voor andere technologieën (bv. WAP, Nokia N-
Gage) blijft de adoptie en diffusie beperkt tot de eerste piek van ‘earlier adopters’ en slaagt 
men er niet in de neerwaartse curve opnieuw in een opgaande om te buigen. Voor de 
segmentgroottes gaan we hierbij niet van ‘vaste’, maar van variabele percentages uit. In 
vergelijking met de klassieke klokvorm is dit ‘double peaked’ patroon alvast een betere 
weerspiegeling van de diffusiepraktijk en ook een stuk minder ‘misleidend’ aangezien het niet 
de indruk wekt dat de massamarktadoptie automatisch wel zal volgen na adoptie van 

innovators en earlier adopters. Deze heroriëntering tempert 
‘misplaatst’ enthousiasme na een eerste piek van earlier adopters 
en beklemtoont de nood om bij introductiestrategieën meteen 
‘twee stappen (lees: segmenten) vooruit te denken’ om de kloof 
tussen beide pieken zo snel en effectief mogelijk te overbruggen. 
In ons antwoord op de ‘tweede uitdaging’ wordt dit dan ook als 
één van de fundamentele pijlers meegenomen in de 
heroriëntering op het vlak van introductiestrategieën voor ICT-
innovaties.  

 
Heroriëntatie 3: dubbele inconsistentie voor profiel- en determinantenassumpties 
(doelstelling 1.b. en 2.b./1.c.). 
 
De (2) profielassumpties en (3) assumpties inzake 
adoptiedeterminanten vervolgens, vormen reeds een 
aantal decennia een dankbare basis voor 
introductiestrategieën, segmentatie- en 
forecastinstrumenten. Voor elk van de 
adoptersegmenten (innovators tot en met laggards) 
wordt van generaliseerbare profielen en vaste relaties 
tussen innovativiteit en determinanten uitgegaan; die 

     INN    EA EM    LM    LAGG 

‘… they key is to understand what it 
will take to close the gap between the 
visionary’s expectations and the early 
majority’s expectations, and to deliver 
on the early majority requirements at 

the right time. The goal is not to be the 
first in the absolute sense, but to be 
the first with the product that finally 

unlocks the mega-market’  
(Lambert, Slater, 1999: 433) 

‘… main uses of research on characteristics of 
adopter categories is to provide a basis for audience 

segmentation strategies’ 
(Rosen, Schroeder, Purinton, 1999: 7) 

‘if we cast ISDN service as an ‘innovation’, diffusion 
theory can provide profiles on those who are 

relatively early in adopting the service’  
(Jeffres, Atkin, 1996: 319) 
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dan als basis dienen voor detectie (cf. innovativiteitsschalen op basis van 
determinantenassumpties) of targeting van die segmenten. Literatuur- en empirisch 
onderzoek wijst echter uit dat deze assumpties niet altijd meer opgaan, en zeker niet meer 
veralgemeend kunnen worden over verschillende technologieën. Meer concreet leerde 
zowel een niet-exhaustieve meta-analyse en empirisch onderzoek op basis van zeven van de 
negen casestudies; dat we van een ‘dubbele inconsistentie’ kunnen spreken. De traditioneel 
veronderstelde assumpties gaan niet altijd meer op (inconsistentie 1), en ook tussen 
technologieën onderling zijn er duidelijke verschillen in de significante determinanten en/of 
profielverschillen (inconsistentie 2). ‘Innovators’ zijn met andere woorden niet altijd meer de 
jonge, hoger opgeleide mannen met hoger inkomen; en determinanten die zeer 
determinerend zijn voor de adoptie-intentie voor de ene technologie, hebben vaak niet de 
minste impact hebben op de adoptie-intentie voor andere technologieën.  
 
Voor de literatuurstudie ter onderbouwing van deze ‘dubbele inconsistentie ‘ baseerden we 
ons op een niet-exhaustieve meta-analyse van studies waarin - in de hedendaagse ICT-
omgeving - één of meerdere van de traditionele assumpties getest werd(en) in functie van 
effectie adoptie (post-launch) of adoptie-intentie (prior-to-launch). Voor de 
sociodemografische en -economische assumpties (leeftijd, geslacht, opleiding, beroep, drukte 
van het huishouden (gezinsgrootte) en woonplaats) baseerden we ons daarvoor op 21 
studies; voor de assumpties inzake bezit en gebruik van (media)technologieën op 28 studies; 
en voor de determinantenassumpties op 12 studies. Telkens vonden we daarbij verschillen 
tussen de diverse studies (en dus ook technologieën), en verbanden die niet significant 
bevestigd konden worden of in sommige gevallen zelfs tegengesproken werden. 
 
Voor de empirische onderbouwing van de dubbele inconsistentie op het vlak van 
profielassumpties beroepten we ons op zes van de negen casestudies (3 DTV- + 3 3G-
studies). De getestte sociodemografische en socio-economische variabelen betreffen ‘leeftijd’, 
‘geslacht’, ‘opleiding’, ‘inkomen’, ‘beroep’, ‘drukte van huishouden (3 niveaus)’ en 
‘woonplaats’). In onderstaande tabel vatten we samen hoe en voor welke van deze 
variabelen we tot de vaststelling van beide niveaus van inconsistentie (hypotheses a1 en a2) 
kwamen.  
 
Profielvariabele Analyse Inconsistentie 1 Inconsistentie 2 

Leeftijd Kruistabel (Chi²), correlatie- & variantie-analyse X X 
Geslacht Kruistabel (Chi²) ±bevestigd bevestigd 
Opleiding Kruistabel (Chi²) & rangcorrelaties Bevestigd X 
Inkomen Kruistabel (Chi²) & rangcorrelaties ±bevestigd ±bevestigd 
Beroep Kruistabel (Chi²)  ±bevestigd bevestigd 
Druk HH 
(gezinsgrootte) 

Correlaties & variantie-analyse Bevestigd Bevestigd 

Druk HH 
(2verdiener vs 
1inkomen) 

Kruistabel (Chi²) Bevestigd X 

Druk HH (vrije 
tijd) 

Kruistabel (Chi²) X X 

Woonplaats Kruistabel (Chi²) Bevestigd X 
 
Voor het bezit en gebruik van (media)technologieën formuleerden we de hypothesen (D en 
E) zowel op het algemene niveau als op het meer specifieke niveau van ‘similar technologies’. 
In tegenstelling tot de vorige categorie van profielassumpties werd de ‘dubbele 
inconsistentie’ hier niet bevestigd en kwamen we zelfs tot een bevestiging van de traditionele 
assumpties. Voor het bezit kruisten we de adoptersegmentaties met het bezit van een 20-tal 
technologieën. Voor de ‘massamedia exposure’ correleerden we tv-, kranten-, radio-, 
tijdschriften- en internetgebruik met de adoptersegmentatie en gingen we via variantie-
analyse ook het verschil tussen segmenten na. Het gebruik van ‘similar technologies’ werd 
nagegaan op basis van de samenhang met 15 2G- en 2.5G-applicaties (als ‘similar 
technology’ voor 3G), de samenhang met gebruik van teletekst, DVD, VCR en Canal+ (als 
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‘similar technology’ voor DTV) en het gebruik van 16 internetapplicaties als ‘similar 
technology’ voor zowel 3G als DTV. Ondanks de bevestiging van de traditionele assumpties, 
bleken ook deze variabelen een beperkt predictief en discriminerend vermogen te hebben, 
en bleken er geen sets van technologieën te zijn die de innovatievere segmenten voor één 
technologie van de meest innovatieven voor een andere technologie onderscheidden. 
 
Op het vlak van determinanten  kwam de ‘dubbele inconsistentie’ duidelijk tot uiting in de 
regressie-analyse van 42 determinantenitems (operationalisering van 17 determinanten) op 
het adoptiepotentieel voor zowel DTV als 3G (hypothese X1). Niettegenstaande eerdere 
correlatie tussen die determinanten en dat adoptiepotentieel voor 38 van de 42 verbanden 
een logisch en consistent significant verband aangaf; bleken in de regressie-analyse nog 
slechts 18 van de 42 determinanten een significante impact te hebben (inconsistentie 1). 
Slechts 7 van die 18 waren voor beide technologieën significant (inconsistentie 2). Een 
vaststelling die we ook op geaggregeerd niveau deden207. Ook wanneer we de vergelijking 
van significante determinanten uitbreiden met de eHUB-studie (hypothese X3) komen we tot 
een bevestiging van de ‘dubbele inconsistentie’ voor adoptiedeterminanten. Deze laatste 
uitbreiding gaf trouwens niet alleen aan dat de significante verschillen kunnen variëren voor 
verschillende technologieën (DTV, 3G, eHUB), maar ook voor verschillende continenten 
(eHUB-US vs eHUB-EU).  
 
Deze ‘dubbele inconsistentie’ impliceert dan een heroriëntering op zowel theoretisch als 
methodologisch vlak. Op theoretisch vlak kunnen de traditionele generaliseerbare 
adopterprofielen nog moeilijk worden volgehouden en als basis voor targeting- en 
marketingdoeleinden worden gebruikt. Daarvoor is er teveel inconsistentie in de bevestiging 
van assumpties. Op de vraag hoe die profielen dan moeten worden bijgestuurd, kan geen 
antwoord gegeven worden omdat het tweede niveau van inconsistentie ons leert dat er 
moet worden afgestapt van de domeinspecifieke focus op profielen en determinanten ten 
voordele van een productspecifieke focus. De significante karakteristieken en determinanten 
zijn immers te verschillend om te kunnen veralgemenen over verschillende technologieën. 
De kruising van domeinspecifieke en productspecifieke innovativiteit (kruising van 
segmentaties op basis van domeinspecifieke DSI-schaal en productspecifieke PSAP-schaal) 
(hypothese X4) en de vergelijking van regressieresultaten van domeinspecifiek 
geoperationaliseerde determinanten en hun productspecifieke equivalenten op het 
adoptiepotentieel (hypothese X5), sterkten ons in de overtuiging dat domeinspecifieke 
innovativiteit en determinanten niet zomaar naar het 
productspecifieke niveau kunnen worden doorvertaald, en 
dat alleen een productspecifieke focus en 
operationalisering van determinanten nog aanvaardbaar is 
in de hedendaagse ICT-omgeving.  
Op methodologisch vlak heeft dit de implicatie dat de meeste innovativiteitsschalen niet 
betrouwbaar meer zijn (of tenminste voor verbetering 
vatbaar zijn op het vlak van betrouwbaarheid) voor prior-
to-launch segmentatiedoeleinden, daar zij op 
domeinspecifieke determinantenassumpties gebaseerd zijn. 
Meer algemeen heeft de ‘dubbele inconsistentie’ van profiel- en determinantenassumpties de 
methodologische implicatie dat zij te inconsistent geworden zijn om als betrouwbaar 
‘segmentation forecast’-criterium te kunnen doorgaan. Voor de sociodemografische en socio-
economische variabelen gaf een regressie op het adoptiepotentieel (PSAP) in zes cases 
bijvoorbeeld geen enkele keer een R² die beter was dan 14% (hypothese B). Ook voor het 
bezit en gebruik van (media)technologieën gaf zowel een gezamenlijke als aparte analyse 
van de blokken ‘mass media exposure’, ‘technologiebezit’ en ‘gebruik van similar 
technologies’ een teleurstellend predictief en discriminerend vermogen. Voor de 
determinanten tenslotte, lijken variantie- en discriminantie-analyse op het eerste zicht wel een 
                                                      
207 De lijst van 42 items werd hiervoor gereduceerd tot 7 factoren + 12 items. Slechts 8 van de 19 waren 
significant, waarvan 3 inconsistent voor beide technologieën. 

‘Traditional segmentation approaches are too 
narrow and constrained by old assumptions’ 

(Jarvis, Brand, 1998: 23) 

‘Perhaps there is not a single set of success/failure 
factors, but rather, the set of key determinants may 

depend upon the type of innovation’  
(Montoya-Weiss, Calantone, 1994: 414) 
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behoorlijk discriminerend vermogen aan te geven (hypothesen X2a-X2d), maar leert 
diepgaander analyse via post hoc-toetsen en van discriminantievermogen op 
determinantniveau dat ook deze assumpties ontoereikend zijn. Omdat de traditionele profiel- 
en determinantenassumpties niet meer opgaan en voldoen als segmentatiecriterium, heeft 
dit op methodologisch vlak de implicatie dat er naar nieuwe methodes moet worden 
uitgekeken (cf. infra).  
 
De heroriëntering van de eigen diffusionistische visie kunnen we dus samenvatten als een 
afbakening van het toepassingsterrein tot dat van de ‘adoption diffusion’, een hertekening 
van het klokvormige adoptie- en diffusiepatroon met vaste segmentgroottes tot een ‘double 
peaked’ patroon met variabele segmentgroottes, een afstappen van generaliseerbare 
adoptersegmentprofielen; en een evolutie naar een productspecifieke invalshoek op 
determinanten en hun operationaliseringen.  
 
Heroriëntatie 4: verruiming van de scope inzake adoptiedeterminanten (doelstelling 2.a.). 
 
In verband met deze determinanten moeten we ook op de noodzakelijke heroriëntering 
buiten de grenzen van het eigen ‘cocon’ wijzen. Op communicatiewetenschappelijk vlak 
gaat men in de meeste gevallen immers nog steeds uit van de ‘traditionele vijf’ van Rogers 
diffusionisme, in sommige gevallen aangevuld met één of twee extra determinanten. Buiten 
de communicatiewetenschappelijke en diffusionistische grenzen is er in loop der jaren echter 
ook heel wat onderzoek naar andere adoptiedeterminanten verricht. Vooral het besef dat 
het verklaren van adoptie op basis van (vijf) gepercipieerde productkarakteristieken 
ontoereikend is en tot oversimplificaties leidt (Lowrey, 1991: 645), deed de aandacht - parallel 
met de verschuiving van een technologisch gedetermineerd diffusionisme naar meer 
gebruikersgecentreerde visies - geleidelijk aan naar meer adoptergebonden determinanten 
verschuiven. De diffusionistische lijst van determinanten kende daardoor (vanuit diverse 
invalshoeken) een zodanig gevoelige uitbreiding, dat het overzicht van relevante 
adoptiedeterminanten voor ICT-innovaties geleidelijk aan is zoek geraakt. De voor ICT-
adoptie relevante determinantenliteratuur is te fragmentair verspreid over verschillende 
onderzoekstradities, en ook te inconsistent geworden. Met dit laatste bedoelen we dat het in 
de wildgroei van determinantenmodellen vaak ook moeilijk is vergelijkingen te maken. Deze 
determinantenmodellen baseren zich immers zelden op exact dezelfde en hetzelfde aantal 
determinanten. Daar waar wel van dezelfde determinanten 
wordt uitgegaan, baseert men zich vaak ook op verschillende 
operationaliseringen van de determinanten. Aangezien 
determinanten en een overzicht van voor ICT-adoptie relevante 
determinanten alsmaar belangrijker worden in functie van 
effectievere segmentatie, positionering en introductiestrategieën 
(Moreau, Lehmann, Markman, 2001: 14; Rogers, 2003: 219, 
Roehrich, 2004: 676; Choi et al., 2003: 163; Brown et al., 2003: 383; Plouffe, Vandenbosch, 
Hulland, 2001: 66, 77); maar een dergelijk overzicht of integratie van gefragmenteerde 
informatie in één conceptueel raamwerk nog steeds onbrekende is (Hadjimanolis, 2003: 559; 
Busselle et al., 1999: 46; Randolph, 1999: 740), stelden we ons 
tot doel (doelstelling 2.A.) een overzicht van 
adoptiedeterminanten voor ICT-innovaties uit te werken. We 
gingen hiervoor niet alleen bij de 
communicatiewetenschappelijke literatuur te rade, maar ‘buiten 
die grenzen’ vooral ook bij sociaalpsychologische en marketingliteratuur. Op het microniveau 
van de residentiële gebruiker resulteerde dit in een conceptueel integratiemodel van 
adoptiedeterminanten. Het betreft een model met 19 hoofddeterminanten voor adoptie-
intentie (!), waarbinnen we vooral het onderscheid maken tussen adopter- en 
innovatiegebonden determinanten. Met dit ‘grensoverschrijdende’ determinantenoverzicht 
hopen we in eerste instantie de communicatiewetenschapper een betere basis voor 
segmentatie, positionering en introductiestrategieën te kunnen aanreiken, maar hopen we 

‘As the strategic and financial 
importance of launching new product 

increases, a better understanding of 
the consumer’s adoption process and 
factors affecting it can lead to more 
effective segmentation, positioning 

and launch strategies’ (Moreau, 
Lehmann, Markman, 2001: 14) 

‘No one theory stands out as providing 
the best hope for a comprehensive 
explanation of the antecedents of 

innovative behavior’  
(Randolph, 1999: 740) 
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ook een meerwaarde te creëren voor onderzoekers uit andere domeinen die met 
determinantenonderzoek rond ICT-adoptie begaan zijn.  
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Behalve een betere basis voor segmentatie-, positionerings- en strategische doeleinden, kan 
van dit vollediger integratiemodel van adoptiedeterminanten ook een grotere 
verklaringskracht verwacht worden. In een vergelijking met een aantal bestaande 
diffusionistische en sociaalpsychologisch geïnspireerde determinantenmodellen met 
respectievelijk 5, 6, 8 en 9 determinanten, zagen we die grotere verklaringskracht voor het 
integratiemodel ook duidelijk bevestigd (hypothese 7 en 8). Naarmate de 
determinantenmodellen op meer determinanten gebaseerd zijn, stellen we een stijging in de 
proportie verklaarde variantie (R²) in de afhankelijke PSAP-variabele (adoptie-intentie) vast. 
Met een respectievelijke R² van 0.513 en 0.451 voor de DTV 2003/4 en 3G 2003/4 case is die 
R² echter nog steeds niet van die aard om het geheel aan determinanten in dit model als een 
perfect betrouwbare basis voor voorspellings- en/of segmentatiedoeleinden te beschouwen. 
Een instrument dat een operationalisering van al deze determinanten inhoudt, lijkt ons 
bovendien ook ‘praktisch weinig werkbaar’. Ook al wordt dus van een voldoende grote set 
determinanten uitgegaan, samen met de inconsistentie-bevindingen komen we voor de 
profiel- en determinantenassumpties tot de conclusie dat die in de hedendaagse ICT-
omgeving niet geschikt meer zijn als segmentatie- en/of forecastcriterium. Een vaststelling die 
de nood aan nieuwe ‘segmenation forecast’-instrumenten alleen nog maar meer 
onderbouwde.  
 
De traditioneel door de communicatiewetenschapper gehanteerde basis voor bestudering 
van adoptie- en diffusieproblematieken - het diffusionisme - is dus op verschillende niveaus 
aan een heroriëntering toe in de hedendaagse ICT-omgeving. Mits het gebruik van de juiste 
‘scope’ (adoption diffusion), een productspecifieke benadering van determinanten en het 
afstappen van de idee van generaliseerbare profielen en klokvormige diffusiepatronen, blijft 
het diffusionisme wel een relevante basis voor de benadering van ICT-adoptie- en 
diffusiegerelateerde problematieken. Niet in het minst in functie van de ‘dubbele uitdaging’ 
die aan de basis van deze scriptie ligt. Zowel in functie van het opzetten van betere 
introductiestrategieën, als voor de ontwikkeling van nieuwe meetinstrumenten kan het 
diffusionisme een meer dan waardevolle input aanreiken. In verband met dit laatste kunnen 
we ook naar Van Cuilenburg (1998: 15) verwijzen die stelde dat ‘we can apply innovation 
diffusion and acceptance theories like Rogers’ theory to make predictions’. Met betrekking tot 
de uitdaging accurater gebruikersinzicht te verwerven; leerde zowel het overzicht van 
onderzoeksmethodes als de evaluatie van profiel- en determinantenassumpties dat de 
ontwikkeling van een nieuw predictief meetinstrument zich opdrong, en net als Cuilenburg 
(1998) waren ook wij er van overtuigd het diffusionisme een waardevolle basis vormt voor 
de ontwikkeling van die methode. Met de ontwikkeling van de PSAP- of Product Specific 
Adoption Potential-methode menen we een methode ontwikkeld te hebben die zich van de 
diffusionistische adoptersegmenten en het productspecifieke adoptiepotentieel bedient 
(zonder ons aan vaste segmentgroottes, profielen of klokvorm vast te houden), en ook een 
uitstekende basis vormt voor een op diffusionistische principes gestoelde introductiestrategie.  
 
Beter inzicht (uitdaging 1): PSAP-methode voor ‘segmentation forecasting’ (doelstelling 5.a.). 
 
De nood aan inzicht concretiseerden we als een ‘nood 
aan segmentation forecasting’; een nood aan een op 
adoptiepotentieel gebaseerde voorspelling van 
adoptersegmenten. Om aan deze nood tegemoet te 
komen, ontwikkelden we dus de PSAP of Product 
Specific Adoption Potential-methode: een hiërarchische afkalvingsheuristiek die op basis een 
drie vragen tellende intentiegebaseerde schaal in een gesegmenteerde inschatting van het 
adoptiepotentieel voor een specifieke ICT-innovatie resulteert. De methode is zowel prior-to-
launch als post-launch inzetbaar, en voor concrete implementatie van de methode is een 
survey-opzet met persoonlijke begeleiding vereist, waarbij tussen de eerste PSAP-vraag (vlak 
na initiële familiarisatie) en de volgende twee PSAP-vragen voldoende ruimte is voor een 
aparte evaluatie van determinanten, applicaties en willingness-to-pay. De motivatie voor de 

‘Unfortunately a simple, reliable method of 
identifying consumer innovators prior to the launch 

of an innovation presently does not exist’ 
(McDonald, Alpert, 1999: 2) 
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ontwikkeling van deze methode ligt enerzijds in de vastgestelde inconsistentie van profiel- en 
determinantenassumpties, die hen onbetrouwbaar maakt als segmentatiecriterium. 
Anderzijds leerde een overzicht van voor ICT relevante forecastmethoden dat er zich binnen 
dat arsenaal aan methodes geen enkele methode bevindt die zich echt leent voor een 
betrouwbare ‘segmentation forecasting’.  
 
Beter inzicht (uitdaging 1): overzicht van relevante methodes (doelstelling 3.a. en 4). 
 
Niettegenstaande dit arsenaal aan methodes geen relevant ‘segmentation forecasting’-
instrument kan aanreiken, vonden we het in deze scriptie toch noodzakelijk de 
communicatiewetenschapper een voor ICT-onderzoek relevant overzicht van 
forecastmethodes aan te reiken (deel 4.C.). In eerste instantie verwijzen we daarvoor naar de 
eerder in dit besluit aangehaalde noodzaak het traditionele ‘post-launch inzetbare 
instrumentarium’ te verruimen naar een instrumentarium dat ook prior-to-launch voldoende 
accuraat inzicht kan aanreiken in functie van gebruikersgecentreerde productontwikkeling 
en innovatie-introductie. Tot op de dag van vandaag is dit voor de 
communicatiewetenschapper grotendeels onbekend methodologisch terrein. Een soort van 
‘zwarte doos’ met andere woorden, die we met dit overzicht van methodes trachten te 
openen voor hem/haar. Ook hiervoor gingen we op zoek buiten de grenzen van het eigen 
communicatiewetenschappelijke instrumentarium. In tweede instantie vinden we dit 
overzicht ook noodzakelijk omdat een goede innovatievoorbereiding en -forecasting een 
‘synergetische combinatie van methodes’ inhoudt. Methodologisch blijft de voornaamste 
relevantie van deze scriptie uiteraard wel bij de PSAP-methode liggen. Een goede 
‘segmentation forecasting’ is immers een absolute noodzaak voor betere 
introductiestrategieën, maar kan niet volstaan als enige methode van forecasting. Een goed 
forecastproces impliceert een synergetische combinatie van methodes doorheen de 
verschillende fasen van het NPD-proces (Kahn, 2002: 133; Kumar, Nagpal, Venkatesan, 2002: 
584; Ozer, 1999: 78; Makridakis, Wheelwright, Hyndman, 1998: 537; Carey, Elton, 1996: 50). 
De PSAP-methode is dan slechts één schakel in deze flow; de methode voor de launch-fase. 
Om ook in de andere fasen van dat NPD-proces het nodige onderzoek te kunnen doen is ook 
enig overzicht en inzicht in de andere relevante methodes nodig. En precies dat wensen we 
met dit overzicht van forecastmethodes aan te reiken (doelstelling 3.a).  
 
Voor dit overzicht van methodes maakten we het onderscheid tussen een viertal 
categorieën:  
 (1) De ‘kwalitatieve’ categorie van ‘anticiperende analyse’-methodes die zich vooral 
 voor een forecasting en opportuniteitendetectie op langere termijn lenen; maar voor 
 verdere concretisering op aanvullend onderzoek zijn aangewezen. 
 (2) De grote categorie van ‘extrapolatiemethodes’ die een zeer grote verklarende 
 kracht hebben, maar voor prior-to-launch forecasting minder geschikt zijn omdat ze 
 pas in betrouwbare resultaten resulteren wanneer ze op een voldoende lange reeks 
 van adoptiedata gebaseerd zijn. 
 (3) ‘Testmarkten’ die onder druk van de korter wordende productlevenscyclussen, 
 tijdsdruk en budgettaire beperkingen vaak worden overgeslagen in de hedendaagse 
 ICT-omgeving. Pre-test- en testmarkten zijn ook niet evident in een ICT-omgeving, 
 maar diagnostische ‘prototype tests’ blijven wel noodzakelijk.  
 (4) ‘Intentie-gebaseerde forecastmethodes’ waarvan we - ondanks de bekritiseerde 
 betrouwbaarheid - voor de ‘intention surveys’ vooral onthouden dat die toch zeer 
 waardevol kunnen zijn indien die op meerdere intentievragen, voldoende 
 familiarisatie en de juiste calibrerende rekenregels gebaseerd zijn; en van een 
 indirecte relatie ‘intentie-adoptiewaarschijnlijkheid-gedrag’ uitgaan208. Verder lenen 
 intentie-gebaseerde methodes zich vooral voor forecasts op korte termijn, en zijn niet 

                                                      
208 De nieuw ontwikkelde PSAP-methode is een methode die in deze vierde categorie thuis hoort, en aan elk van 
deze heroriënteringen tegemoet komt.  
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 alle methodes nog evident (bv. conjuncte analyse) in een omgeving van ‘multi-
 featured innovaties’. 
 
De ‘synergetische combinatie van methodes’ die ons in de huidige ICT-omgeving het meest 
haalbaar en uitgebalanceerd lijkt, is een onderzoeksflow waarbij van start gegaan wordt met 
‘lange termijn’-forecasts op basis van ‘environmental scanning’ als input voor ‘scenario 
analyse’. Een fase van ‘testmarkten’ is niet noodzakelijk en zeker ook niet altijd haalbaar, maar 
‘prototype testing’ blijft een noodzaak. Dichter bij de ‘launch’, op een moment dat de 
innovatie ‘af’ is en de forecasts een ‘korte termijn’-doel kennen, kunnen ‘intention surveys’ 
zeer waardevolle input aanreiken zolang dat op basis van meerdere intentievragen, een 
goede calibratie en een goede familiarisatie gebeurt (PSAP). Post-launch is een continuering 
van deze ‘intention surveys’ (PSAP) gewenst om de korte termijn-forecasts bij te stellen in 
functie van op voorhand moeilijk in te schatten factoren (bv. concurrentie); en zullen ook 
extrapolaties ongetwijfeld hun waarde hebben om de forecasts te concretiseren in termen 
van timing, sales (peak), etc ....  
 
Beter inzicht (uitdaging 1): wanneer welke methode? (doelstelling 3.b.). 
 
Een overzicht van forecastmethodes is dus vooral nodig omdat dat voor de 
communicatiewetenschapper en de manager in de praktijk nog teveel een braakliggend en 
onbekend terrein is, en geen van beiden nog om forecasting heen lijkt te kunnen in functie 
van innovatie-onderzoek en -introducties. Zowel voor de wetenschapper als voor de 
manager heeft het overzicht van methodes daarom zeker zijn relevantie. Om echt relevant te 
zijn, moeten we er echter ook over waken dat men makkelijk zijn weg vindt in dit overzicht, 
en niet afgeschrikt of overdonderd wordt door het geheel aan methodes. Daarom stelden 
we ons ook tot doel een ‘beslissingsboom’ (doelstelling 3.b) en een overzicht van methodes 
langs de verschillende fasen van het NPD-proces mee te geven, die moeten helpen bepalen 
welke methode op welk moment het meest opportuun is. Onderstaande ‘beslissingsboom’ 
heeft daarmee zowel een theoretische als een praktische (‘managerial’’) relevantie. 
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In het overzicht van methodes langs de verschillende fasen van het NPD-proces komt de 
nood aan een synergetische combinatie van methodes meer tot uiting. Geen enkele 
methode leent zich voor forecasting doorheen het ganse proces, waardoor men op een 
combinatie van methodes is aangewezen om elke fase van het innovatie-
ontwikkelingsproces van voldoende gebruikersinzicht te voorzien.  
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Met het rood gearceerde blok ter hoogte van de ‘launch’ wijzen we op het hiaat aan een 
methode voor ‘segmentation forecasting’. Forecasting lijkt vaak te eindigen op het moment 
dat het definitieve eindproduct ontwikkeld is en op de drempel van introductie staat. Ook op 
dat moment blijven echter accurate voorspellingen van potentieel, interesse, wtp, etc … 
nodig om de innovatie zo goed mogelijk in de markt te kunnen zetten. Bij de toelichting van 
de verschillende fasen van het NPD-proces stelden we echter vast dat de ‘launch’-fase in 
literatuur en onderzoek veruit de meest ‘onderontwikkelde’ of verwaarloosde fase is 
(Crawford, Di Benedetto, 1999: 530; Davies; Brush, 1997: 1-2). Het hoeft dan ook niet te 
verwonderen dat het ook aan accurate onderzoeksmethoden ter voorbereiding van deze 
‘launch’-fase ontbreekt. Met de PSAP-methode trachten we dat hiaat op te vullen; en de 
eerder voorgestelde combinatie van methodes mogelijk te maken209.  
 
Met deze PSAP-methode gaat het dus om een ‘intention survey’-gebaseerde 
afkalvingsheuristiek die prior-to-launch voor een specifieke ICT-innovatie voorspellingen 
maakt van adoptiepotentieel (geen concrete sales !) en de daarop gebaseerde 

                                                      
209 In de ‘post-launch’ continuering van ‘intention surveys’ in deze flow kan de PSAP-methode ook ingezet worden 
voor acquisistiesegmentatiedoeleinden. 
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adoptersegmenten. Bij deze prior-to-launch toepassing is de PSAP-methode niet in staat een 
voorspelling van ‘timing’ te maken, of de impact van concurrentiële aanbiedingen en acties 
in te calculeren.  
 
Beter inzicht (uitdaging 1): validering PSAP-methode (doelstelling 5.b.). 
 
Voor de validering van de PSAP-methode maakten we een onderscheid tussen construct 
validiteit, ‘logische’ validiteit (‘face validity’ & nomologische validiteit) en predictieve validiteit. 
Als noodzakelijke voorwaarde voor validiteit gingen we eerst de betrouwbaarheid van de 
methode na. In elk van de negen cases liet zowel de ‘coëfficient of reproducibility’ als 
‘Mokkenanalyse’ ons toe tot een duidelijke cumulatieve betrouwbaarheid van de PSAP-schaal 
te concluderen. De ‘test-retest’-betrouwbaarheid konden we aantonen op basis van de 
consistentie in 3 opeenvolgende ‘segmentation forecasts’ voor 3G (3G 2001/2; 3G 2002/3; 3G 
2003/4) en DTV (DTV 2000/1, DTV 2003/4, iDTV 2004) (hypothese 6). 
 
Voor de construct validiteit gingen we na of de PSAP-methode wel effectief het bedoelde 
construct ‘productspecifieke innovativiteit’ meet. De traditionele ‘domeinspecifieke focus’ (cf. 
supra) stelde ons echter voor het probleem dat we geen directe vergelijking met een ander 
meetinstrument voor ‘productspecifieke innovativiteit’ in functie van ‘segmentation 
forecasting’ konden maken. We zagen ons daarom geneigd deze validering in twee stappen 
aan te pakken. In eerste instantie maakten we de vergelijking met de Domain Specific 
Innovativeness (DSI)-schaal van Goldsmith en Hofacker (1991). Een veel gebruikte valide 
innovativiteitsschaal die zich ook voor ‘segmentation forecasting’ leent, maar innovativiteit 
wel op het domeinspecifieke niveau meet. In de zes cases waarin we deze DSI-schaal konden 
integreren vonden we telkens een matig significante correlatie tussen de productspecifieke 
(obv PSAP) en domeinspecifieke (obv DSI) innovativiteit, en meer concreet de 
adoptersegmentaties op basis van beide innovativiteitsschalen (hypothese 1). Een vaststelling 
waartoe we ook kwamen bij de vergelijking met een andere domeinspecifieke 
innovativiteitsschaal, de Technology Readiness-schaal (hypothese 3). 
 
Beide schalen meten tot op zekere hoogte dus zeker hetzelfde construct. De PSAP-schaal 
meet dus wel degelijk innovativiteit, maar is de PSAP-schaal en de daarop gebaseerde 
segmentatie dan ook productspecifieker dan de DSI-schaal? Om daar uitsluitsel over te 
krijgen, vergeleken we de adoptersegmentaties op basis van beide schalen op hun 
‘productspecifieke interesse’ in DTV- en 3G-applicaties (hypothese 2). Zowel een grafische 
analyse van deze interesses als een vergelijking van de verschillen (anova + post hoc) in 
interesse tussen de adoptersegmenten, gaf aan dat de PSAP-methode in een extern 
heterogener en logischer adoptersegmentatie voor het specifieke product (DTV of 3G) 
resulteerde dan de DSI-schaal. De PSAP-schaal meet dus niet alleen innovativiteit, maar heeft 
ook een groter onderscheidend vermogen op het productspecifieke niveau; wat ons tot de 
conclusie brengt dat de PSAP-schaal wel degelijk beter productspecifieke innovativiteit meet.  
 
Bij gebrek aan andere productspecifieke methodes in functie van ‘segmentation forecasting’ 
gingen we voor deze construct validering dus in eerste instantie uit van een vergelijking met 
domeinspecifieke methodes. Dat betekent echter niet dat we op het productspecifieke 
niveau geen vergelijkingen kunnen maken. Ook op dit niveau bestaan er wel diverse 
methodes, maar die lenen zich niet voor ‘segmentation forecasting’ of een prior-to-launch 
segmentatie in adoptersegmenten. Eén van die methodes is de zogenaamde 
‘expectancy*value modellering’ waarbij een productspecifieke inschatting van 
adoptiepotentieel of innovativiteit gemaakt wordt op basis van een gewogen gemiddelde 
van de mate waarin men bepaalde aspecten in een innovatie percipieert en de mate waarin 
men die zaken ook belangrijk vindt. Voor zowel de ‘DTV 2003/4’-, ‘3G 2003/4’- als de ‘eHUB 
2004’-studie maakten we een dergelijke modellering; en konden we telkens een significante 
en logische correlatie met de productspecifieke innovativiteit van de PSAP-segmentatie 
vaststellen (hypothese 4a). Een vergelijking van gemiddelde ‘expectancy*value’-scores van de 
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adoptersegmenten kon wel geen eenduidige bevestiging geven van de heterogeniteit van 
PSAP-adoptersegmenten (hypothese 4b). Toch vonden we in de correlatie tussen PSAP en 
‘expectancy*value’ een bijkomend bewijs voor het feit dat we met de PSAP-schaal effectief 
het construct productspecifieke innovativiteit meten.  
 
Onder de vlag van de ‘logische validiteit’ gaan twee verschillende vormen van ‘validering op 
basis van de logica’ schuil. Met de ‘face validity’ gaat het om een validering op basis van de 
‘gezond verstandslogica’; met ‘nomologische validiteit’ om de validering op basis van een 
meer theoretisch onderbouwde logica (logisch volgens theoretische assumpties). Voor de 
eerste vorm van logische validering (face) vergeleken we de PSAP-segmentatie met een 
benefitsegmentatie (hypothese 5), met de willingness-to-pay (hypothese 7) en in de 
breedbandstudie ook met de attitude ten aanzien van het internet (hypothese 8). Op basis 
van de logica mag van de innovatievere segmenten immers een hogere benefitperceptie, 
een hogere willingness-to-pay en een positievere attitude verwacht worden.  Voor de 
nomologische validering baseerden we ons op de theoretische assumpties met betrekking 
tot het verband tussen productspecifieke innovativiteit en gebruik van ‘similar technologies’ 
(hypothese 9, gebruik van 2G/2.5G als ‘similar technology’ voor 3G) , en het verband tussen 
productspecifieke innovativiteit en adoptiedeterminanten (hypothese 10). 
 
Voor de benefitsegmentaties volgden we de K-Means clusterprocedure om op basis van de 
interesse in respectievelijk 18, 27 en 37 applicaties van de eHUB-, DTV- en 3G-innovaties 
telkens tot een opdeling in vijf (productspecifieke) benefitsegmenten te komen. De kruising 
van deze benefitsegmenten met de PSAP-adoptersegmenten bevestigde ons in elk van de 
drie cases de logica van de PSAP-segmentatie. Binnen de ‘innovator’- en ‘early adopter’-
segmenten stelden we een sterkere vertegenwoordiging vast van mensen die meer benefits 
percipieerden. Diegenen voor wie de innovatie nauwelijks of geen benefits inhield, zagen we 
dan sterk oververtegenwoordigd in de minder innovatieve ‘late majority’- en ‘laggard’-
segmenten. Ook de correlatie met willingness-to-pay (wtp) gaf eenzelfde logische 
samenhang: de significant negatieve correlaties in elk van de zeven cases waarin we de 
correlatie ‘PSAP x wtp’ konden nagaan, toonden de voorspelde innovators inderdaad 
diegenen met de grootste wtp en de voorspelde laggards diegenen met de laagste wtp. 
Daar we het adoptiepotentieel en de wtp in de breedbandstudie ook konden uiteentrekken 
voor ADSL en kabel, konden we ook aantonen dat deze logica zich ook op het 
productspecifieke niveau manifesteert. Ook de correlatie met 24 attitude-items (Likert) wees 
in deze breedbandstudie op de logica van de PSAP-segmentatie: innovatievere segmenten 
hebben een positievere attitude ten aanzien van het internet; minder innovatieve een meer 
negatieve attitude. Stuk voor stuk ‘logische bevindingen’ met andere woorden, die de ‘face 
validity’ van de PSAP-methode en -segmentatie onderbouwen.  
 
Nomologisch dan, gingen we er op basis van de assumpties met betrekking tot bezit en 
gebruik van ‘similar technologies’ van uit dat de innovatievere segmenten voor 3G ook de 
grotere bezitter en gebruiker van 2G/2.5G-diensten en -toestellen zouden zijn (hypothese 9). 
Kruistabel-, correlatie- en anova-analyse op het gebruik van een 14-tal applicaties, het gebruik 
van informatieve en interactieve SMS-diensten, het aantal SMS’jes en gesprekken per week, 
de grootte-orde van de maandelijkse gsm-factuur, de mate waarin men personalisering 
belangrijk vindt en het (hoeveelste) toestel dat men bezit; gaf ons uitsluitsel hieromtrent. De 
innovatievere 3G-segmenten zijn effectief ook de grotere bezitters en gebruikers van 
2G/2.5G. Verder leken ook adoptiedeterminanten ons een geschikt nomologish 
valideringscriterium. Het is niet omdat zij niet altijd meer opgaan, verschillend correleren met 
de adoptie(-intentie) voor verschillende technologieën (cf. ‘dubbele inconsistentie’) of niet 
altijd meer voldoende onderscheidend zijn tussen adoptersegmenten; dat zij daarom niet 
meer als nomologisch valideringscriterium kunnen fungeren. Het maakt hen gewoon minder 
betrouwbaar als segmentatiecriterium. Voor nomologische validering kunnen we nog steeds 
op de theoretisch verwachte samenhang tussen productspecifieke innovativiteit en 
determinanten terugvallen. We verwachten dan niet per se een logische correlatie 
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(bevestiging van assumptie) voor alle determinanten, maar wel voor het merendeel van de 
determinanten (hypothese 10). Correlatie met de respectievelijk 43, 42, 28 en 14 
determinantenitems in de ‘DTV 2003/4’, ‘3G 2003/4’, ‘iDTV 2004’ en ‘eHUB 2004’-cases 
bevestigden ons deze logica van de PSAP-segmentatie. Ook wanneer we ons op 
diffusietheoretisch onderbouwde assumpties beroepen, zien we de logica van de PSAP-
segmentatie dus bevestigd.  
 
De belangrijkste vorm van validering voor een voorspellend instrument als de PSAP-methode 
is wellicht de predictieve validering. Voor drie (3G 2002/3, 3G 2003/4, DTV 2003/4) van de negen 
gevoerde casestudies konden we het merendeel van de respondenten telefonisch 
‘hercontacteren’; maar moesten we tot het voorjaar van 2006 wachten vooraleer een eerste 
(beperkte) vorm van predictieve validering mogelijk was. Op basis van de ‘3G 2002/3’-studie 
voerden we ondertussen wel een ‘proxy’-predictieve validering. In september 2003, op een 
moment dat van 3G nog geen sprake was maar 2.5G wel al zijn uitrol kende, 
hercontacteerden we 120 van de respondenten waarvoor in januari 2003 een inschatting 
van het adoptiepotentieel voor 3G gemaakt werd. Er werd hen gevraagd of ze sedert de 
bevraging een nieuwe mobiele telefoon hadden aangekocht die MMS-, i-Mode- of GPRS-
compatibel was, die een ingebouwde camera had, en of ze die nieuwe applicaties ook 
effectief al gebruikt hadden. Daar we 2.5G als een ‘similar technology’ voor 3G 
beschouwden, gingen we er van uit dat de meest geïnteresseerden voor 3G ook een groter 
potentieel voor 2.5G zouden hebben (hypothese 11). De 20 respondenten die reeds tot 
2.5G-adoptie waren overgegaan, en de 11 die dat in de nabije toekomst overwogen, waren 
voor het grootste deel in de innovatievere segmenten voor 3G-voorspeld. De proportie ‘niet-
adopters’ werd groter naarmate we van de voorspelde innovators naar de voorspelde 
laggards opschuiven. Niettegenstaande het valideringscriterium hier niet de effectieve 3G-
adoptie betrof, en ook de 2.5-introductie op dat moment slechts in zijn beginfase zat, 
meenden we deze resultaten toch als een eerste indicatie van predictieve validiteit van de 
PSAP-schaal te kunnen beschouwen.  
 
Voor de echte predictieve validering was het wachten tot maart/april 2006. Zowel DTV als 
3G waren op dat moment zo’n half jaar op de markt in Vlaanderen. Een eerste groep van 
innovators moet op dat moment dus reeds tot adoptie zijn overgegaan, wat een eerste 
(beperkte) vorm van predictieve validering toelaat. Een vergelijking van de door de PSAP-
schaal (DTV 2003/4) voorspelde grootte van het innovatorsegment (2.3% voor Vlaanderen) 
en de optelsom van de eerste vrijgegeven penetratiecijfers van Belgacom en Telenet 
(februari/maart 2006) gaf alvast een eerste indicatie van predictieve validiteit van de PSAP-
segmentatie. Op 6000000 Vlamingen geeft 2.3% immers een voorspelling van 138000 
verkochte set-top-boxen. Op het moment dat we de innovator-fase voorbij achten (voorjaar 
2006) rondden Telenet en Belgacom de respectievelijke kapen van 100000 en 40000. Samen 
140000.  
 
Voor de ‘echte validering’ werden zowel van de ‘DTV 2003/4’-case als van de ‘3G 2003/4’-
case zo’n 150 respondenten opnieuw gecontacteerd. Voor DTV waren reeds 22 
respondenten tot DTV-adoptie overgegaan, en waren er 29 die dat in de nabije toekomst 
overwogen. Voor 3G waren er dat respectievelijk 13 en 27. In beide gevallen werd de 
‘logische correlatie’ tussen voorspelde adoptie en effectieve adoptie (hypothese 12 & 13) 
duidelijk bevestigd. De ‘effectieve adopters’ waren in beide gevallen quasi uitsluitend ook als 
innovator of early adopter voorspeld, en ook het merendeel van diegenen die nog niet tot 
adoptie van DTV of 3G waren overgegaan maar dat op korte termijn overwogen, werden in 
de meest innovatieve segmenten voorspeld. Een vergelijking van de ‘logische voorspellingen’ 
(Bv. voorspeld als ‘innovator’ en ook effectief geadopteerd of dat op korte termijn overwegend) met de 
‘onlogische of verkeerde voorspellingen’ (bv. voorspeld als ‘innovator’ of ‘early adopter’, maar nog niet 
tot adoptie overgegaan en dat ook niet overwegend in de nabije toekomst; of bv. voorspeld als ‘late majority’ en 
toch al tot adoptie overgegaan) gaf respectievelijk 13.3% en 21.3% onlogisch of verkeerd 
voorspelde respondenten in de DTV- en de 3G-studie. Op zich al niet slecht, en ook beter in 
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vergelijking met de traditionele manier van werken op basis van 1 enkele intentievraag: 
daarbij bedroeg het aandeel onlogisch voorspelde respondenten respectievelijk 28.6% en 
28.7% voor DTV en 3G. Ondanks de beperkte mogelijkheid tot predictieve validering, menen 
we deze (voorlopige) resultaten toch als een predictieve validiteit van de PSAP-methode te 
mogen interpreteren.  
 
Alles samen, menen we met de PSAP-schaal een oplossing te hebben aangereikt dat het 
‘hiaat’ in de synergetische onderzoeksflow kan opvullen, en kan bijdragen tot het 
wegwerken van de ‘onderontwikkeling’ van de launch-fase en het noodzakelijke onderzoek 
in die fase. Het voornaamste toepassingsmoment van de PSAP-methode is immers precies in 
deze ‘launch’-fase gesitueerd: op het moment dat een innovatie ‘af’ is, uit het R&D-proces 
komt en op de drempel van introductie staat. Op dat moment maakt de PSAP-methode een 
‘prior-to-launch segmentation forecast’ mogelijk van potentiële innovators, early adopters, 
early en late majority en laggards; hun needs, wants, drempels, drijfveren, wtp, etc … Hiermee 
menen we zowel theoretisch en vooral methodologisch een waardevolle bijdrage tot de 
forecasttraditie en -literatuur te hebben aangereikt; en ook een antwoord op de ‘eerste 
uitdaging’ (accurater inzicht) gegeven te hebben. Maar daarmee is nog niet duidelijk hoe dat 
PSAP-gebaseerde inzicht gebruikt kan worden om ook op de ‘tweede uitdaging’ (betere 
introductiestrategie) een antwoord aan te reiken.  
 
Betere introductie (uitdaging 2): vier pijlers. 
 
Pas in deel 6 bogen we ons over de vraag hoe die 
introductiestrategie voor ICT-innovaties er het best uit ziet, en op 
welke manier ‘segmentation forecast’-inzichten een basis kunnen 
vormen voor die strategie. Traditionele marketingprincipes lijken 
immers niet meer te volstaan voor een efficiënte marketing in de 
hedendaagse ICT-omgeving (Hultink et al., 1999 159; Sowter, 2000: 
143-144), waardoor naar principes en strategieën moet worden 
uitgekeken die specifiek aan die ICT-omgeving zijn aangepast: 
techno-ready marketing om het met de woorden van Parasuraman 
en Colby (2001) uit te drukken.  
 
Principes waar dergelijke ‘techno-ready’ marketing zeker op gestoeld moet zijn, zijn de 
volgende vier:  
 (1) Een massamarktbenadering kan niet meer volstaan in een gefragmenteerde en 
 veeleisende marktomgeving waarin het potentieel voor ‘multi-featured’ innovaties 
 van verschillende features, drempels en drijfveren afhankelijk is voor verschillende 
 consumenten. Een eerste principe is dus een gesegmenteerde marktbenadering. De 
 temporele adoptersegmentatie van het diffusionisme lijkt ons daar de beste oplossing 
 voor.  
 (2) Een gradueel en sequentieel karakter, waarbij we twee dimensies onderscheiden. 
 Een eerste dimensie vloeit voort uit de eerste pijler die impliceert dat de 
 introductiestrategie het ‘tempo’ van de markt moet volgen. Targetinginspanningen 
 zijn achtereenvolgens op innovators, early adopters, early majority, late majority en 
 laggards gericht; en moeten zich op een dynamische manier aanpassen aan de 
 evoluerende segmentkarakteristieken. De tweede en belangrijkste dimensie betreft de 
 graduele uitbouw van het aanbod. Het multi-featured karakter van ICT-innovaties 
 houdt immers een ‘too much too soon’-gevaar in, waardoor het aanbod beter 
 geleidelijk wordt uitgebouwd. Dit kan op een tweetal manieren gebeuren: enerzijds 
 in termen van fysische uitbreidingen, upgrades of add-ons; anderzijds in termen van 
 een graduele uitbouw van het aanbod in de communicatie. 
 (3) De vraag welke applicaties dan als eerste of als laatste moeten worden 
 aangeboden of gecommuniceerd, brengt ons dan bij de derde pijler: die van het 
 kopieerpotentieel. Bij de graduele uitbouw van het aanbod moet men immers steeds 

‘Although the launch strategy is 
critical, this stage is largely neglected in 

the business press and academic 
literature on high-tech marketing.’  
(Easingwood, Koustelos, 2000: 61) 

‘We have seen, however, that a high 
proportion of new products fail in the 

market. It is the marketing domain that 
has the task of reducing these high 

levels of failure.’ (Dodgson, 2000: 188) 
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 twee stappen (segmenten) vooruit zien te denken, rekening houdend met het 
 diffusionistische principe van het kopieergedrag. Hiervoor is zowel een analyse van 
 interesse in applicaties, als van willingness-to-pay noodzakelijk.  
 (4) Op het vlak van positionering hebben we als communicatiewetenschapper vooral 
 aandacht voor de communicatiecomponent van de marketingmix. Verwijzend naar 
 de eerste pijler moet er in de hedendaagse ICT-omgeving naar gestreefd worden van 
 de traditionele ‘adaptive customization’ meer naar een ‘cosmetic customization’ te 
 evolueren: een strategie waarbij de positionering (dynamisch) aangepast wordt aan 
 het op dat moment relevante segment. Centraal hierbij staat het onderscheid tussen 
 de algemene informerende en segmentspecifieke overtuigende communicatie. De 
 eerste moet daarbij de tweede vooraf gaan en de krachtlijnen en algemene setting 
 centraal staan hebben.  
 
Betere introductie (uitdaging 2): integratie van pijlers in BPM-strategie (doelstelling 6). 
 
Een generieke marketingstrategie of strategische blauwdruk die zich op elk van deze 
principes baseert, lijkt echter niet te bestaan. Auteurs als Moore en Gilder - of bij uitbreiding 
de ganse ‘digital school’ (Tvede, Ohnemus, 2001: 9-11) - leverden wel waardevolle 
inspanningen om aan de roep om meer aan de ICT-markt aangepaste marketing na te 
streven; maar tot een integratie van bovenstaande principes kwam het evenwel nog niet. 
Zoals de naam van de door ons voorgestelde strategie (Bowling Pin Model (BPM)) reeds doet 
vermoeden, haalden we de mosterd voor deze integratie bij Geoffrey Moore (1999a, b). Hij 
introduceerde deze metafoor van het bowling- of kegelspel als een strategie voor het 
succesvol overbruggen van de ‘chasm’ tussen early adopters en early majority. Voor Moore 
was het BPM de ideale strategie om via ‘adjacent segments’ zo snel mogelijk zo diep mogelijk 
in de early majority te penetreren. Wij gaven het BPM echter een invulling waarbij de BPM-
strategie vanaf T0 start, en niet bij een eerste subsegment van de early majority.  
 
Analoog met de 
metafoor van het 
bowling- of kegelspel, 
moet deze 
herinterpretatie van 
Moore’s Bowling Pin 
Model helpen om de 
innovatie (de bal in het 
kegelspel) meteen op de 
beste manier ‘in de 
markt te zetten’ om een 
penetratie binnen 
zoveel mogelijk 
segmenten te bekomen 
(of zoveel mogelijk 
kegels omver te 
werpen). Het is geen 
strategie die van een generieke strategie voor de volledige markt uitgaat, maar een strategie 
die op een geleidelijke en gesegmenteerde aanpak is gestoeld die er vooral over waakt niet 
te snel te gaan overdonderen. ‘Multi-featured’ ICT-innovaties worden eerder bescheiden in 
de markt gezet onder de vorm van een minder gesofisticeerd basisaanbod (A1) met 
maximaal adoptie- en kopieerpotentieel. De eersten die dat adopteren zijn de innovators (S1) 
en early adopters (S2) die niet alleen door de algemene communicatie op de hoogte zijn 
gebracht van de innovatie, maar daar ook reeds voor ‘getargeted’ zijn. Wegens het grote 
kopieerpotentieel is de kans ook groot dat dat basisaanbod ook door de early (S3) en late 
majority (S4), en misschien ook laggards (S5) gekopieerd wordt. Later kan dat aanbod 
gradueel worden uitgebreid (A2, A3, …), zodat de ganse markt na verloop van tijd toch met 
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het volledige multi-featured aanbod wordt bediend, zonder dat bepaalde 
segmenten daarbij overdonderd werden. Deze herinterpretatie van het 
BPM is met andere woorden een strategie die toelaat af te stappen van 
de ‘traditionele generieke marktbenaderingen’ en de introductie van ICT-
innovaties af te stemmen op de verschillende gradaties van innovativeit 
onder de gebruikers. De linkerkant van het model staat voor de graduele 
uitbouw van het aanbod; de rechterkant voor de gesegmenteerde 
marktbenadering.  
 
Voor de concrete invulling van dit BPM-model onderscheiden we een 
zevental analysestappen voor PSAP-gebaseerd onderzoek: 
 
 Stap 1: PSAPsegmentatie 
 Stap 2: Klassieke segmentprofilering 
 Stap 3: Productanalyse op gedesaggregeerd niveau 
 Stap 4: Productanalyse op geaggregeerd niveau 
 Stap 5: Impactanalyse 
 Stap 6: Determinantenanalyse 
 Stap 7: Andere 
 
Deze moeten dan toelaten om tot een reeks richtlijnen te komen die als 
een soort van ‘strategische handleiding’ kunnen fungeren doorheen de 
verschillende fasen van het Bowling Pin Model en het diffusieproces (cf. 
figuur rechts).  
 
Grafisch kan dat dan worden samengevat zoals we dat bijvoorbeeld voor 
de eHUB voor de Britse markt deden: 
 

 
 
Op die manier menen we tot een ‘strategische blauwdruk’ gekomen te 
zijn die elk van de bovenstaande principes integreert (doelstelling 6) en 
hopen we met dit geherinterpreteerde BPM een bijdrage te leveren tot 
de verdere onderbouwing van de totnogtoe te veel verwaarloosde 
‘launch’-fase. Een bijdrage waarbij we ons niet alleen op de traditionele 
marketingprincipes baseren, maar ook van een aantal diffusionistische of 
ICT-adoptie- en diffusietheoretische wetmatigheden vertrokken. Op die 
manier trachten we beter tegemoet te komen aan de roep om een beter 
aan de ICT-omgeving aangepaste marketingstrategie. Onder meer met 
de nadruk op het ‘diffusionistische’ kopieergedrag of de graduele uitbouw van het multi-
featured aanbod (ter vermijding van ‘too much too soon’), hopen we tot een 
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meerwaardecreërende kruisbestuiving tussen het marketing- en ICT-theoretische 
(diffusionisme) domein te komen.   
 
Met dit BPM en de PSAP-gebaseerde invulling van deze strategie hopen we dus ook voor de 
‘tweede uitdaging’ of zoektocht naar betere introductiestrategieën voor ICT-innovaties een 
antwoord gegeven te hebben. Een antwoord dat echter ook diverse beperkingen heeft, en 
zeker niet als een strategische totaaloplossing voor introductie van ICT-innovaties 
geïnterpreteerd mag worden. De communicatiewetenschappelijke invalshoek van waaruit 
we deze tweede uitdaging benaderden, maakt dat de focus vooral tot het communicatieve 
beperkt bleef. Voor een verdere uitbouw van de rest van de marketingmix moet op andere 
expertise een beroep gedaan worden. De prior-to-launch toepassing maakt dat er bij de 
invulling van deze BPM-strategie ook moeilijk rekening kan worden gehouden met timing- en 
concurrentie-gerelateerde vraagstukken. Behalve een indicatie van de geschatte 
segmentgroottes waarop men zich kan oriënteren, worden bijvoorbeeld geen richtlijnen 
meegegeven voor het moment van overschakeling van A1 naar A2. Bijkomend onderzoek is 
dus zeker noodzakelijk om deze timing en concurrentie beter in rekening te brengen. Vooral 
het econometrische (‘early sales’ modellen) onderzoek in de eerder beschreven ‘continue 
onderzoeksflow’ (scanning-scenario-prototype-PSAP-econometrie-PSAP) kan hier voor 
zorgen. Samen met het PSAP-onderzoek op latere tijdstippen zal dit econometrische 
onderzoek ook nodig zijn om de initiëel opgestelde strategische richtlijnen bij te sturen. Met 
de initieel opgestelde richtlijnen gaat het immers om een momentopname van de best 
mogelijke strategie op het moment van introductie, maar door vooraf moeilijk in te schatten 
factoren als concurrentiële acties kan een bijstelling van die richtlijnen zich al snel gaan 
opdringen.  
 
Verder kent het toepassingsveld van deze strategie ook zijn beperking in koopgedrag. Het is 
immers een strategie die vooral ‘innovation adoption’ beoogt (en geen trial and repurchase 
of customer migration). Voor de ‘customer migration’ in termen van het verwerven van 
klanten op het potentieel van de concurrentie, illustreerden we wel een tweede 
toepassingsmogelijkheid van het PSAP-gebaseerde onderzoek: nl. acquisitiesegmentatie. In 
zijn ‘post-launch’ 
toepassing (acquisitie-
segmentatie) kunnen de 
richtlijnen dan 
gestructureerd worden 
volgens ‘kwartalen’ zoals 
we dat in de 
breedbandstudie voor 
Telenet deden. 
 
 
Contributie van de scriptie 
 
Cijfermatig valt deze doctoraatsscriptie met andere woorden samen te vatten in 6 
hoofdstukken, 1 uitgangspunt, 2 uitdagingen, 7 doelstellingen en 33 concrete 
onderzoekshypothesen. In termen van ‘major’ en ‘minor contributions’ beschouwen we de 
ontwikkeling van de (a) nieuwe PSAP-onderzoeksmethode en de daarop gebaseerde (b) 
BPM-introductiestrategie als de ‘major contributions’ van deze scriptie. De ‘minor 
contributions’ liggen dan in het verzamelen en aanreiken van de nodige ‘bagage’ om de 
communicatiewetenschapper ook in de sterk veranderde ICT-omgeving voldoende accuraat 
gebruikersonderzoek in functie van (gebruikersgecentreerde) innovatie-ontwikkeling en -
introductie te kunnen laten doen. Meer specifiek maken we in die bagage een onderscheid 
tussen drie ‘minor contributions’: (a) een ‘heroriëntering’ van het diffusionisme in functie van 
de sterk verander(en)de ICT-omgeving; (b) een uitbreiding van scope en visie op 
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methodologie 

Marketing 

Econometrie 

adoptiedeterminanten, en (c) een uitbreiding van (of inwijdiging tot) het methodologische 
arsenaal in functie ICT-innovation forecasting.  
 
Als een soort van ‘overkoepelende contributie’ formuleerden we met doelstelling 7 de 
ambitie om met deze scriptie ook bruggen te slaan tussen een aantal ‘wetenschappelijke 
eilandjes’ die nog te veel apart van elkaar functioneren en waartussen het nog te weinig tot 
een interdisciplinaire kruisbestuiving komt. Van de traditionele 
marketing(communicatie)principes en -strategieën leerden we bijvoorbeeld dat die niet altijd 
meer volstaan in een ‘aparte’ markt als die van de ICT. Door onder meer de ‘diffusionistische 
temporele adoptersegmentatie’, ‘het kopieerpotentieel’ en de ‘graduele uitbouw van het 
multi-featured aanbod’ vanuit de diffusionistische expertise als principes voor de 
marketingstrategie voorop te schuiven; hopen we tot een meerwaarde-creërende 
kruisbestuiving tussen de ‘eilandjes’ van ‘ICT-theorie’ en ‘communicatie/marketing’ te komen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met betrekking tot de meerwaarde-creërende kruisbestuiving tussen het ‘statistisch 
methodologische’ domein en het domein van de (diffusionistische) ‘ICT theorie’ hebben we 
met de ontwikkeling van de PSAP-methode een brug proberen slaan. Met de 
‘econometrische diffusion models’ of de ‘domeinspecifieke innovativiteitsschalen’ was die 
brug wel reeds eerder geslagen, maar met de PSAP-methode menen we een methode 
ontwikkeld te hebben die beter is aangepast aan de hedendaagse ICT-omgeving. De PSAP-
methode en -analyse baseert zich wel op de diffusionistische adoptersegmentatie en 
principes als kopieergedrag, maar doet dat op een productspecifiek niveau en komt daarbij 
los van assumpties als het klokvormige diffusiepatroon en de vaste segmentgroottes. De 
‘brug’ tussen het ‘statistisch methodologische’ domein en het ‘marketingcommunicatie’-
domein hebben we dan proberen leggen met de op PSAP-gebaseerde BPM-strategie. Voor 
een goede BPM-invulling is PSAP-gebaseerd onderzoek noodzakelijk, en met een beschrijving 
van de analyse in een zevental stappen trachtten we dit onderzoek wat te structureren.  
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Met de - in de praktijk reeds geïmplementeerde - PSAP-methode en BPM-strategie menen we 
ook naar de praktijk toe een duidelijke contributie (managerial relevance) geleverd te 
hebben. Deze twee zaken zijn immers ontwikkeld in functie van wat we de ‘dubbele 
uitdaging’ noemden, en met de hoop vanuit communicatiewetenschappelijke hoek ons 
steentje te kunnen bijdragen in het streven naar minder falingen en efficiëntere introductie 
van ICT-innovaties.  
 

 
 
 
Op die manier hopen we niet alleen de kloof tussen het voor- en het natracé in het NPD-
proces een stukje te kunnen helpen dichten, maar hopen we ook een bijdrage geleverd te 

hebben die de ‘grote mate van onzekerheid’ omtrent ICT-
ontwikkeling en -introductie moet kunnen helpen verlagen. 
Mullins en Sutherland (1998: 224) hebben het bijvoorbeeld over 
de onzekerheden van NPD managers omtrent de manier waarop 

nieuwe technologieën in producten moeten worden omgezet die aan gebruikersbehoeften 
tegemoet komen; of de onzekerheid van het ‘senior management’ omtrent het te investeren 
kapitaal in bepaalde concepten en strategieën. Voldoende voorafgaand gebruikersinzicht 
kan hier zeker bij helpen. Anderen, zoals Ziamou (2002: 365) of Veryzer (2003: 845) hebben 
het over de onzekerheid met betrekking tot de manier waarop ICT-innovaties ‘vermarkt’ 
moeten worden. Vandaar dat we de ‘missie’ van deze scriptie met een kwinkslag ook als een 
streven naar ‘less confusion, better diffusion’ kunnen omschrijven.  
 
We kunnen echter niet genoeg benadrukken dat deze scriptie niet meer is dan een ‘bijdrage’ 
tot betere introductie van ICT-innovaties. Naast de inperkingen van het ‘blikveld’ van deze 
scriptie (adoptie-diffusie, residentiële gebruiker, ICT, communicatie) heeft deze bijdrage 
uiteraard ook zijn beperkingen, waarmee meteen ook de opportuniteiten voor verder 
onderzoek zijn aangehaald. Als we ons tot de major contributions (PSAP en PSAP-gebaseerde 
BPM) beperken, hebben we het over een vijftal inperkingen. (1) In zijn voornaamste 
toepassingsvorm (de ‘prior-to-launch segmentation forecast’) houdt de PSAP-methode zoals 
die hier beschreven staat, geen rekening met de impact van concurrentiële aanbiedingen en 
strategieën bij de inschatting van het marktpotentieel. We gingen er van uit dat die prior-to-
launch onvoldoende betrouwbaar kunnen worden ingeschat, en dat de bijstelling van 
richtlijnen in functie van concurrentie pas post-launch mogelijk is. In bepaalde situaties is de 
inschatting van concurrentie wellicht wel mogelijk, waardoor het in de toekomst nuttig zou 
kunnen zijn na te gaan hoe deze ‘concurrentiële impact’ geïntegreerd zou kunnen worden in 
de potentieel-inschatting. (2) Een tweede beperking van de huidige concipiëring van de 
PSAP-methode is dat ze bij de voorspelling van potentieel en adoptersegmenten geen 
indicatie kan geven van de daaraan verbonden timing. Er kunnen bijvoorbeeld wel 17% 
early adopters voorspeld worden, maar wanneer mogen die precies verwacht worden? 
Binnen een half jaar, of slechts over twee jaar? Zeker naar de doorvertaling naar 
communicatierichtlijnen kan dit een grote meerwaarde hebben. In een eerste reeks nieuwe 
PSAP-gebaseerde onderzoeken (voorjaar 2006) zijn daar reeds eerste pogingen toe 
ondernomen; maar verder onderzoek hierrond is uiteraard wenselijk. (3) Verder konden we 
de ‘predictieve validiteit’ van de PSAP-methode ook nog maar in een beperkte mate nagaan 
omdat DTV en UMTS nog niet zo lang op de markt zijn. Voor de verdere onderbouwing van 
deze validiteit is bijkomend valideringsonderzoek (eventueel ook op basis van grotere 
samples) gewenst op een moment dat de technologieën langer op de markt zijn.  
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‘High-tech marketing is traditionally 
surrounded by much confusion’  

(Moore, 1999b: 10) 
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Met betrekking tot de BPM-strategie zien we de beperkingen op het vlak van de (4) 
segmentatiefocus, en op het vlak van de (5) validering. (4) Met de BPM-strategie beperkten 
we ons in deze scriptie tot de stap van een generieke marktbenadering naar een 
gesegmenteerde marktbenadering, of van een ‘adaptive’ naar een ‘cosmetic’ 
marktbenadering. Maar in het licht van de evolutie naar een one-to-one marketing dringt 
zich op middellange termijn wellicht ook bijkomend onderzoek op om nog een stapje verder 
te zetten in het ‘op maat maken’ van de strategie. Nu de e-businessmarkt zich aan het 
herstellen is, en ook andere technologieën als interactieve digitale televisie en de brede 
waaier aan ‘mobile devices’ hun opmars kennen, moet het ‘ideaal’ van een volledige one-to-
one en gepersonaliseerde strategie steeds een overweging blijven (Ashton, 2000: 24). In de 
marge van deze snelle technologische ontwikkeling moet dan ook continu worden 
uitgekeken naar nieuwe vormen van communicatie en reclame. Met betrekking tot de 
‘overtuigende communicatie’ beperkten wij onze aandacht hier tot de boodschap die moest 
worden overgebracht, en stonden we niet stil bij de manier waarop. Zaken als de toename 
van interactiviteit of de mogelijkheid om reclame te ‘skippen’ maken dat er zich ook voor de 
reclame- en communicatie-agentschappen een heroriëntering aandient (Hyams, 2004: 7). (5) 
Met betrekking tot de BPM-strategie gaan we er van uit dat de herinterpretatie van het BPM 
een beter aan de ICT-omgeving aangepaste strategische aanpak is en daarom ook effectiever 
zal zijn; maar we konden dat niet aantonen. We zagen ons niet in de mogelijkheid de mate 
van gebruik en de impact van de op PSAP-gebaseerd onderzoek opgestelde richtlijnen te 
distilleren uit de vele andere strategische aspecten, waardoor we moeilijk een specifieke 
impact van de BPM-aanpak konden nagaan (in termen van meerverkoop, winst, …). Indien 
zich daartoe de mogelijkheid zou aandienen zou dit misschien wel kunnen gebeuren in een 
testmarkt-omgeving waarbij twee submarkten worden onderscheiden, waarbij qua strategie 
enkel op de PSAP-gebaseerde richtlijnen gevarieerd wordt.  
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Bijlage 1: Summary of New Product Evaluation Models (Ozer, 1999: 79-82) 

 
Stage 

(Method) Primary Objective Product Type Required Data Environment Time Diagnostic 
Information Limitations 

CONCEPT TESTING 

 
Analogies 
 

Predicting performance 
(awareness, trial, total sales, 
total profits, financial worth 
and market share). 

Product that have a 
suitable analogy with 
a similar market 
environment, 
marketing strategy 
and company 
background. 

Historical sales data 
of similar products. 

The analogy should 
have a comparable 
environment, 
marketing effort and 
consumer perception. 
Effective in stable 
environments. 

Effective for short 
term predictions. Can 
be conducted very 
quickly. 

Insights for product 
positioning and 
information about 
the required 
marketing budget. 

Difficults to find 
suitable analogies. 
Unclear which 
similarity base (i.e., 
functional 
conceptual, 
perceptual) to use. 

 
Expert Opinions 
 

Prediting performance and 
identifying likely and unlikey 
events in het market. 

Any new product as 
long as experts are 
not biased. 

Opinions of different 
experts. 

Effective in stable 
environment. 

Effective for short 
term predictions. Can 
be conducted very 
quickly. 

Insights for product 
design and 
positioning. 

Subject to such biases 
as optimism, 
conservatism, 
anchoring and supply 
orientation. 

 
Purchase Intentions 
 

Predicting performance 

Every type of new 
product as lang as 
people are familiar 
with it. Less accurate 
with “new-to-the-
world” products. 

Consumer survey 
data. 

Effective with stable 
concept, 
environment and 
marketing plans. 

Reliable when the 
time between the test 
and actual perchase 
is very short. Can be 
conducted very 
quickly. 

  

 
Multiattribute models 
 

Predicting a new product’s 
relative market position and 
designing its features. 

Products with clearly 
definable attributes. 
Less accurate with 
“new-to-the-world” 
products. 

Consumer survey 
data. 

Effective when the 
environment and 
consumer 
perceptions are 
relatively stable. 

Reliabale in short 
term analyses. Can be 
conducted quickly. 

Information about 
product attributes, 
relative position of 
the new product in 
the market and new 
opportunities in the 
category. 

Based on the 
assumptions that 
products have a finite 
set of attributes and 
people base their 
opinions on them. 

 
Focus Groups 
 

Understanding a new 
product’s usage and relevant 
purchase processes. Designing 
new products. 

Any new product 
with which 
participants are 
familiar. 

Opinions of 
consumers and/or 
experts. 

Can be used in a 
stable environment. 

The relevance of the 
focus group results 
may be short term. 
Can be conducted 
quickly. 

Information about 
product design and 
positioning. 

The group may not 
be representative. 
The group 
discussions might be 
influenced by more 
talkative people. 

 
Scenario Analysis  
+ 
Information 
Acceleration 
 

Understanding future market 
conditions. Designing new 
products and predicting their 
performance. 

Expensive, risky 
and/or future 
products. It also can 
be used with “new-
to-the-world” 
products. 

Consumer data, 
historical sales data of 
similar products, 
managerial input and 
data for production 
constraints. 

Requires a stable 
environment. 

Can be used to 
simulate long term 
market conditions 
but the process takes 
time. 

Market simulation 
generates insights for 
product positioning 
and marketing 
planning. 

The quality of the 
results depends on 
that of the scenario, 
simulation and future 
conditioning. 
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PROTOTYPE TESTING 

 

Identifying and correcting 
potential problems of a new 
product. Designing new 
products. 

Any new product as 
long as a prototype 
can be developed at 
a reasonable 
cost/time. 

Opinions of potential 
buyers and/or 
experts about 
product usage. 

Relialbe when the 
environment is stable. 

Can be used for long-
term product 
development. The 
test takes time, but it 
can be reduced by 
using the Internet. 

Information about a 
product’s problems 
and ways to correct 
them. 

Small sample may not 
represent the 
population. good for 
diagnosis but not for 
prediction. 

PRE-TEST MARKET 

 
Predicting performance. 
Evaluating marketing 
variables. 

Low-cost/risk 
packaged goods that 
are good seasonal 
and do not have 
long purchase cycles 
and irregular usage 
patterns. 

Consumer, product 
and marketing data. 
Store audit. 

Requires a stable 
environment. 
Effective to eliminate 
potential competitive 
reactions to a test-
market study. 

Effective for short-
term results. Can be 
substitute for a test-
market study under 
time pressure as it 
can be conducted 
relatively faster. 

Information about 
marketing variables 
and market 
positioning. 

The laboratory 
simulation may not 
represent the true 
market conditions. 

TEST MARKET 

 
Predicting performance. 
Evaluating marketing 
variables. 

High-cost/risk 
consumer products. 

Consumer, product 
and marketing data. 
Store audit. 

Requires a stable 
environment. Can be 
affected by 
competitive reaction 
and sabotage. 

Effective for short-
term results. It takes 
time and this can 
delay a new 
product’s 
introduction. 

Information about 
marketing variables 
and market 
positioning. 

Subject to 
competitive reaction. 
The test is highly 
controlled so that it 
may not represent 
the true market 
conditions. 

LAUNCH 

Diffusion Predicting performance. 

Any new product 
that has historical 
sales data ad/or has 
analogies with 
historical sales data. 

Historical sales data 
of the new product 
considered and/or its 
analogies. 

Requires a stable 
environment. 

Can be used for long-
term forecasting in 
stable environments. 
Can be conducted 
relatively quickly. 

Information about 
marketing variables 
and market 
positioning. 

Unstable when there 
is a limited amount of 
early sales data. 

OTHER 

Brand Equity Analysis 
Evaluation a brand and 
market extension. 

Brand/line 
extensions. 

Historical data of an 
existing brand. 
Consumer survey 
data about a brand 
and its extension. 

Requires a stable 
environment. 

Reliable for medium-
term focus. Can be 
conducted relatively 
quickly. 

Insights for product 
development and 
positioning. 

Assumes that the 
existing brand has a 
specific and well-
understood image 
and buyers base their 
decisions on it. 

Need/Usage Context 
Analysis 

Understanding unfilled needs 
and/or a product’s usage 
situations and the type of 
problems it can solve. 

Can be used with 
every new product. 

Opinions of lead 
users. Consumer 
survey data. 

Can be helpful in 
unstable 
environments. 

Can have a long-term 
focus. Can be 
conducted relatively 
quickly. 

Insights for product 
design and 
positioning. 

More specific product 
and marketing 
attributes need to be 
tested by other 
methods. 

Environmental 
Scanning 

Understanding the overall 
environment of a company to 
develop, position and monitor 
new products. 

Relevant to every 
type of new product. 

Primary and 
secondary data 
about the 
environment 
including consumers, 
competitors, dealers 

Can be used in any 
environment. Can be 
useful in unstable 
environments. 

Can have both short- 
and long-term focus. 
Can be conducted 
quickly with today’s 
technology. 

Insights for new 
product 
development and 
positioning. 

More specific product 
and marketing 
attributes need to be 
tested by other 
methods. 
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and suppliers. 

Portfolio Approach 
Developing, monitoring and 
positioning a portfolio as 
opposed to a single product. 

Can be used with 
every type of new 
product. 

Primary and 
secondary data 
relevant to a 
portfolio. 

Can be used in any 
environment. Can be 
useful in unstable 
environment. 

Can have both short- 
and long-term focus. 
Can be conducted 
quickly with today’s 
technology. 

Insights for new 
product 
development and 
positioning. 

More specific product 
and marketing 
attributes need to be 
tested by other 
methods.  

Pattern Recognition 

Understanding consumer 
lifestyles and consumption 
patterns to develop and 
position new products. 

Can be used with 
every type of new 
product. 

Primary and 
secondary data from 
the environment. 

Can be used in any 
environment. Can be 
useful in unstable 
environment. 

Can have both short- 
and long-term focus. 
Can be conducted 
quickly with today’s 
technology. 

Insights for new 
product 
development and 
positioning. 

More specific product 
and marketing 
attributes need to be 
tested by other 
methods. Can be 
unstructured. 

The Internet 

Understanding the 
environment of a company. 
Testing new products, 
prototypes and market 
strategies. 

Relevant to almost all 
types of new 
product. 

Online primary and 
secondary data. 

Can reduce new 
product risks in 
unstable 
environments when 
used with other 
methods. 

Can have both short- 
and longterm focus. 
Can be conducted 
quickly with today’s 
technology. 

Insights for new 
product 
development and 
positioning. 

Currently, the 
Internet can be 
accessed by a limited 
number of people 
who may not be 
representative. 

Alliances 
 

Gaining access to additional 
resources to design and 
market new product. 

Relevant to almost all 
types of new 
product. 

Information about 
the potential 
candidates for an 
alliances as well as 
consumer survey 
data. 

Can be used in any 
environment. Can 
reduce new product 
risks in unstable 
environment. 

Can have both short- 
and long term focus. 
It might take some 
time to find a partner. 

Insights for new 
product 
development and 
positioning. 

Heavily depends on 
the success of the 
alliance. 

Value-Chain 
Approach 
 

Developing, evaluation and 
positioning new products. 

Relevant to every 
type of new product. 

Opinions of the 
members of the 
valiue chain of a new 
product. 

Can be used in any 
environment. Can 
reduce new product 
risks in unstable 
environment. 

Can have both short- 
and long term focus. 
Can be conducted 
quickly with today’s 
technology. 

Insights for new 
product 
development and 
positioning. 

The new product 
needs to be equally 
important to different 
people in the value 
chain. 

Straight Judgment-
Vicarious Input 
 

Predicting 
performance.Developing new 
products and related 
strategies. 

Relevant to every 
type of new product. 

Opinions of top 
management. 

Can be used in any 
environment. 

Can have both short- 
and long term focus. 
Can be conducted 
quickly. 

Insights for new 
product 
development and 
positioning. 

Subject to such biases 
as optimism, 
conservatism, 
anchoring and supply 
orientation. 
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Bijlage 2: Volledige Syntax PSAP-adoptersegmentatie 

if (PSAP1=1 and PSAP2=1 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=1. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=1 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=1. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=1 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=2. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=1 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=1 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=2 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=2 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=2. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=2 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=2. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=2 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=2 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=3 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=3 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=3 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=3 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=3 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=4 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=4 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=4 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=4 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=4 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=5 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=5 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=5 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=5 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=5 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=1 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=1. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=1 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=1. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=1 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=2. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=1 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=1 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=2 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=2 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=2. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=2 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=2. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=2 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=2 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=3 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=3 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=3 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=3 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=3 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=4 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=4 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=4 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=4 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=4 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=5 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=5 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=5 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=5 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=5 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=1 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=2. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=1 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=2. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=1 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=1 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=1 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=2 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=2 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=2. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=2 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=2 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=2 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=3 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=3 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=3 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=4. 
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if (PSAP1=3 and PSAP2=3 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=3 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=4 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=4 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=4 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=4 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=4 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=5 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=5 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=5 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=5 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=5 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=1 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=2. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=1 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=2. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=1 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=1 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=1 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=2 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=2 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=2 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=2 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=2 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=3 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=3 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=3 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=3 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=3 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=4 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=4 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=4 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=4 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=4 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=5 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=5 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=5 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=5 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=5 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=1 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=1 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=1 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=1 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=1 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=2 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=2 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=2 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=2 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=2 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=3 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=3 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=3 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=3 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=3 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=4 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=4 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=4 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=4 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=4 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=5 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=5 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=5 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=5 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=5 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=5. 
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Bijlage 3: Contextspecifieke Syntax PSAP-adoptersegmentatie  
(voor uitgebreide versie met vierde PSAP-vraag) 

if (PSAP1=1 and PSAP2=1 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=1. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=1 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=1. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=1 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=2. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=1 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=1 and PSAP3=5 and PSAP4=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=1 and PSAP3=5 and PSAP4=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=1 and PSAP3=5 and PSAP4=3) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=1 and PSAP3=5 and PSAP4=4) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=1 and PSAP3=5 and PSAP4=5) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=2 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=2 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=2. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=2 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=2. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=2 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=2 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=3 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=3 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=3 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=3 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=3 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=4 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=4 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=4 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=4 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=4 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=5 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=5 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=5 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=5 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=1 and PSAP2=5 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=1 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=1. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=1 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=1. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=1 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=2. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=1 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=1 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=2 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=2 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=2. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=2 and PSAP3=3 and PSAP4=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=2 and PSAP3=3 and PSAP4=2) PSAPSEGMFORECAST=2. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=2 and PSAP3=3 and PSAP4=3) PSAPSEGMFORECAST=2. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=2 and PSAP3=3 and PSAP4=4) PSAPSEGMFORECAST=2. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=2 and PSAP3=3 and PSAP4=5) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=2 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=2 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=3 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=3 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=3 and PSAP3=3 and PSAP4=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=3 and PSAP3=3 and PSAP4=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=3 and PSAP3=3 and PSAP4=3) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=3 and PSAP3=3 and PSAP4=4) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=3 and PSAP3=3 and PSAP4=5) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=3 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=3 and PSAP3=5 and PSAP4=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=3 and PSAP3=5 and PSAP4=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=3 and PSAP3=5 and PSAP4=3) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=3 and PSAP3=5 and PSAP4=4) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=3 and PSAP3=5 and PSAP4=5) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=4 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=4 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=4 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=4 and PSAP3=4 and PSAP4=1) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=4 and PSAP3=4 and PSAP4=2) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=4 and PSAP3=4 and PSAP4=3) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=4 and PSAP3=4 and PSAP4=4) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=4 and PSAP3=4 and PSAP4=5) PSAPSEGMFORECAST=3. 
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if (PSAP1=2 and PSAP2=4 and PSAP3=5 and PSAP4=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=4 and PSAP3=5 and PSAP4=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=4 and PSAP3=5 and PSAP4=3) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=4 and PSAP3=5 and PSAP4=4) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=4 and PSAP3=5 and PSAP4=5) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=5 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=5 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=5 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=5 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=2 and PSAP2=5 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=1 and PSAP3=1 and PSAP4=1) PSAPSEGMFORECAST=1. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=1 and PSAP3=1 and PSAP4=2) PSAPSEGMFORECAST=1. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=1 and PSAP3=1 and PSAP4=3) PSAPSEGMFORECAST=1. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=1 and PSAP3=1 and PSAP4=4) PSAPSEGMFORECAST=2. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=1 and PSAP3=1 and PSAP4=5) PSAPSEGMFORECAST=2. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=1 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=2. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=1 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=1 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=1 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=2 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=2 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=2. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=2 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=2 and PSAP3=4 and PSAP4=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=2 and PSAP3=4 and PSAP4=2) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=2 and PSAP3=4 and PSAP4=3) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=2 and PSAP3=4 and PSAP4=4) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=2 and PSAP3=4 and PSAP4=5) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=2 and PSAP3=5 and PSAP4=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=2 and PSAP3=5 and PSAP4=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=2 and PSAP3=5 and PSAP4=3) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=2 and PSAP3=5 and PSAP4=4) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=2 and PSAP3=5 and PSAP4=5) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=3 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=3 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=3 and PSAP3=3 and PSAP4=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=3 and PSAP3=3 and PSAP4=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=3 and PSAP3=3 and PSAP4=3) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=3 and PSAP3=3 and PSAP4=4) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=3 and PSAP3=3 and PSAP4=5) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=3 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=3 and PSAP3=5 and PSAP4=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=3 and PSAP3=5 and PSAP4=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=3 and PSAP3=5 and PSAP4=3) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=3 and PSAP3=5 and PSAP4=4) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=3 and PSAP3=5 and PSAP4=5) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=4 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=4 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=4 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=4 and PSAP3=4 and PSAP4=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=4 and PSAP3=4 and PSAP4=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=4 and PSAP3=4 and PSAP4=3) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=4 and PSAP3=4 and PSAP4=4) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=4 and PSAP3=4 and PSAP4=5) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=4 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=5 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=5 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=5 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=5 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=3 and PSAP2=5 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=1 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=2. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=1 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=2. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=1 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=1 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=1 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=2 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=2 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=2 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=2 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=4. 
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if (PSAP1=4 and PSAP2=2 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=3 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=3 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=3 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=3 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=3 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=4 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=4 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=4 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=4 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=4 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=5 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=5 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=5 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=5 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=4 and PSAP2=5 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=1 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=1 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=1 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=1 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=1 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=2 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=2 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=2 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=3. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=2 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=2 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=3 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=3 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=3 and PSAP3=3 and PSAP4=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=3 and PSAP3=3 and PSAP4=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=3 and PSAP3=3 and PSAP4=3) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=3 and PSAP3=3 and PSAP4=4) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=3 and PSAP3=3 and PSAP4=5) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=3 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=4. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=3 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=4 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=4 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=4 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=4 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=4 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=5. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=5 and PSAP3=1) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=5 and PSAP3=2) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=5 and PSAP3=3) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=5 and PSAP3=4) PSAPSEGMFORECAST=0. 
if (PSAP1=5 and PSAP2=5 and PSAP3=5) PSAPSEGMFORECAST=5. 
 
 
 
 



Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 

 
Bijlagen 

Bijlage 4.  De vragenlijsten 

Bijlage 4.1.  DTV 2003/2004 : vragenlijst 

 



Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën 

 
Bijlagen 

Bijlage 4.2. 3G 2003/2004 : vragenlijst 

 
 
 



BIBLIOGRAFIE 
 

BOEKEN 
 
- AJZEN, I. & FISHBEIN, M. (1980). ‘Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior’, 

Englewood Cliffs: Prentice-Hall.  
- ARNBAK, J.C., VAN CUILENBURG, J.J. & DOMMERING, E.J. (1990). ‘Verbinding en 

ontvlechting in de communicatie. Een studie naar toekomstig overheidsbeleid voor de 
openbare elektronische informatievoorziening’, Amsterdam: Otto Cramwinckel. 

- BALDWIN, T.F., STEVENS McVOY, D. & STEINFELD, C. (1996) ‘Convergence. Integrating 
media, Information & Communication’, Thousand Oaks: Sage Publications. 

- BANDURA, A. (1986). ‘Social foundations of thought and action’, Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice Hall.  

- BERGMAN, E. (2000). ‘Information appliances and beyond’, Morgan Kaufman Publishers: 
New York.  

- BEST, R.J. (2000). ‘Market-Based Management’, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 
- BIJKER, W. (1995). ‘Of bicycles, bakelites, and bulbs: toward a theory of sociotechnical 

change’, Cambridge, MA: MIT Press. 
- BIJKER, E., HUGHES, T. & PINCH, T. (1987). The social construction of technological systems. 

New directions in the sociology and history of technology, Cambridge: MIT Press. 
- BOLLEN, K.A. (1989). ‘Structural Equations with latent variables’, New York: John Wiley. 
- BOUWMAN, H. (2001). ‘Communicatie in de informatiesamenleving’, Utrecht: Lemma. 
- BOUWMAN, H. & CHRISTOFFERSEN, M. (Eds.) (1992). ‘Relaunching Videotex’, Dordrecht, 

Boston, London: Kluwer Academic Publishers. 
- BOUWMAN, H., VAN DIJK, J., VAN DEN HOOFF, B., VAN De WIJGAERT, L. (2002). ‘ICT in 

organisaties. Adoptie, implementatie, gebruik en effecten’, Amsterdam: Boom. 
- BROWN, L.A. (1981). ‘Innovation Diffusion: A New Perspective’, New York: Methuen & Co. 

Ltd.  
- CAMMAERTS, B. & BURGELMAN, J.-C. (Eds.) (2000), ‘Beyond Competition: Broadening the 

scope of telecommunications policy’, Brussel: VUB University Press. 
- CASTELLS, M. (2004). ‘The network perspective: a cross-cultural perspective’, Aldershot: 

Elgar. 
- CASTELLS, M. (2001). ‘The internet Galaxy. Reflections on the internet, business and 

society’, Oxford: Oxford University Press. 
- CHASTON, I. (1999). ‘New Marketing Strategies: evolving flexible processes to fit market 

circumstance’, London: Sage. 
- CHRISTENSEN, C.M. (1997). ‘The innovator’s Dilemma. When new Technologies cause 

great Firms to fall’, Boston (MA): Harvard Business School Press. 
- CRAWFORD, M.C. & DI BENEDETTO, C.A. (2000), ‘New products management’, 6th ed., 

Boston: Irwin McGraw-Hill. 
- COMPAINE, B.M. (2001). ‘The Digital Divide. Facing Crisis or Creating a Myth?’, MIT Press: 

Cambridge. 
- COOPER, R.G. (1993), ‘Winning at new products’, 2nd ed., Reading: Addison-Wesley. 
- CORSTJENS, J. & CORSTJENS, M. (1995). ‘Store Wars: the battle for mindspace and 

shelfspace’, New York: John Wiley & Sons Ltd. 
- CRAWFORD, C.M. (1994). ‘New Product Management’, 4th ed., Burr Ridge, IL: Irwin. 
- DE BENS, E. & KNOCHE, M. (1987). ‘Electronic Mass Media in Europe. Prospects and 

developments. A report from the FAST-programme of the Commission of the European 
Communities’, Dordrecht: Reidel. 

- DEN BOER, D.-J.; BOUWMAN, H.; FRISSEN, V. & HOUBEN, M. (1999). ‘Methodologie en 
statistiek voor communicatie-onderzoek’, 3de druk, Houten/Diegem: Bohn-Stafleu Van 
Loghum. 

- DE PELSMACKER, P. & VAN KENHOVE, P. (1996). ‘Marktonderzoek. Methoden en 
toepassingen.’, 2de druk, Leuven: Garant. 

Bibliografie 
1 



- DE RIJCKE, J. (2000). ‘Handboek Marketing’. Leuven-Apeldoorn: Garant. 
- DHOLAKIA, R.R.; MUNDORF, N. & DHOLAKIA, N. (1996), ‘New infotainment technologies 

in the home. Demand-side perspectives.’, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 
- DICK, W.; CAREY, L. (1990). ‘The systematic design of instruction’, 3rd ed, Glenview, IL: Scott, 

Foresman/Little, Brown Higher Education. 
- DIZARD, W.P. (1985). ‘The coming information age. An overview of Technology, Economics 

and Politics.’, 2nd ed., London, New York: Longman. 
- DODGSON, M. (2000). ‘The Management of technological innovation. An international and 

strategic approach’, Oxford: University Press. 
- DUPAGNE, M. & SEEL, P.B. (1998). ‘High-Definition Television. A Global Perspective.’, Ames: 

Iowa State University Press. 
- DUTTON, W.H. (Ed.) (1996). ‘Information and Communication Technologies. Visions and 

Realities’, Oxford : Oxford University Press. 
- DRUCKER, P.F. (1959). ‘Landmarks of tomorrow’, New York: Harper and brothers. 
- FESTINGER, L.A. (1962). ‘A Theory of Cognitive Dissonance’, Stanford: Stanford University 

Press. 
- FIDLER, R. (1997). ‘Mediamorphosis: understanding new media.’ California: Pine Forge 

Press. 
- FILL, C. (1995). ‘Marketing Communications. Frameworks, theories and applications.’. 

London: Prentice Hall. 
- FISHBEIN, M.A. (1967). ‘Readings in Attitude Theory and Measurement’, New York: Wiley. 
- FISHBEIN, M.A., AJZEN, I. (1975). ‘Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction 

to Theory and Research’, Reading MA: Addison-Wesley. 
- FLICHY, P. (1995). ‘L’innovation technique. Récents développements en sciences sociales. 

Vers une nouvelle théorie de l’innovation’, Paris : Editions La Découverte. 
- FORTIER, F. (2001). ‘Virtually Check. Power Relations and alternative strategies in the 

information society’, London: Verso. 
- FORTY, A. (1986). ‘Objects of desire. Design and society 1750-1980., London, Thames and 

Hudson. 
- FREEMAN, C., SOETE, L. (1997). ‘The economics of industrial innovation’, London: Printer. 
- FULK, J., STEINFIELD, C. (1990). ‘Organizations and communications technology’, Newbury 

Park: Sage. 
- GALBRAITH, J.K. (1967). ‘The New Industrial State’, Bostonl: Houghton Miflin.  
- GERSHON, R.A. (2001). ‘Telecommunications Management. Industry Structures and 

Planning Strategies’, Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates. 
- GRANT, R.M. (2002). ‘Contemporary Strategy Analysis. Concepts, Techniques, Applications’, 

4th ed., Oxford: Blackwell Publishers Ltd. 
- GREEN, L. (2002). ‘Communication, Technology and Society’, London: Sage Publications. 
- HADDON, L. (2004). ‘Information and Communication Technologies in Everyday Life. A 

concise introduction and Research Guide.’, Oxford/New York: Berg. 
- HAIR, J.F.; ANDERSON, R.E.; TATHAM, R.L. & BLACK, W.C. (1998). ‘Multivariate Data 

Analysis’, 5th ed., Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall. 
- HALL, G.E. & HORD, S.M. (1987). ‘Change in schools’, Albany: Suny Press. 
- HAMELINK, C. (1999). ‘Digitaal fatsoen. Mensenrechten in cyberspace’, Amsterdam: Boom. 
- HAWKINS, D.; NEAL, C.; QUESTER, P. & BEST, R. (1994). ‘Consumer Behaviour: implications 

for marketing strategy’, Sydney: Irwin.  
- HEAP, N., THOMAS, R., EINON, G., MASON, R. & MACKAY, H. (1995).’Information 

Technology and Society’, London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications. 
- HISRICH, R.D. & PETERS, M.P. (1991). ‘Marketing Decisions for New and Mature Products’, 

MacMillan: New York. 
- HOFFOS, S., SHARPLESS, G., SMITH, P. & LEWIS, N. (1992). ‘CD-I Designers Guide’, 

Maidenhead: McGraw Hill. 
- JACKSON, D.N. (1976). ‘Jackson Personality inventory manual’, Goshen: Research 

psychologist press. 

Bibliografie 
2 



- JANKOWSKI, G.F. & FUCHS, D.C. (1995), ‘Television. Today and Tomorrow.”, Oxford: Oxford 
University Press. 

- JANKOWSKI, N.W. & HANSSEN, L. (1996), ‘The Contours of multimedia: recent 
technological, theoretical and empirical developments’, London: Libbey. 

- JOBBER, D. (1998). ‘Principles and practice of marketing’, 2nd ed., London: McGraw Hill. 
- JOLLY, V.K. (1997), ‘Commercializing new technologies: Getting from Mind to Market’, 

Boston: Harvard Business School Press. 
- KAHLE, L.R. (1983). ‘Social Values and Social Change : Adaptation to Life in America’, New 

York: Praeger. 
- KIESLER, S. (1997). ‘Culture of the internet’, Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates Inc. 
- KIRTON, M.J. (1989). ‘Adaptors and innovators: styles of creativity and problem-solving’, 

London: Routledge. 
- KOTLER, P. (1991). ‘Marketing management’, 7th ed., London: Prentice-Hall.  
- KOTLER, P. (1994). ‘Marketing Management, Analysis, Planning, Implementation, and 

Control’, 8th ed, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall. 
- KOTLER, P. (2000). ‘Marketing Management’, Millennium edition, Prentice Hall 

international. 
- KOTLER, P. (2003). ‘Marketing management’, 11th ed., Upper Saddle River: Prentice Hall. 
- LAZARSFELD, P., BERELSON, B. & GAUDET, H. (1944). ‘The People’s Choice: How the voter 

makes up his mind in a presidential election’, New York: Duell, Sloan & Pearce. 
- LEEFLANG, P.S.H.; WITTINK, D.R.; WEDEL, M. & NAERT, P.M. (2000). ‘Building Models for 

Marketing Decisions’, Boston: Kluwer Academic Publishers. 
- LEVY, D.A.L. (1999), ‘Europe’s digital revolution: broadcasting regulation, the EU and the 

nation state’, London: Routledge. 
- LI, S.S. (2001). ‘New Communication Technologies and the Management of Media 

Organizations’ Market’, Broadcasting Foundation, Taipei, Taiwan, ROC. 
- LIEVROUW, L. & LIVINGSTONE, S. (Eds) (2002). ‘The Handbook of New Media’, London, 

Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications. 
- LILIEN, G.L. & KOTLER, P. (1983). ‘Marketing decision making: a model-building apporach, 

New York: Harper & Row Publishers, Inc. 
- LIN, C.A. & ATKIN, D.J. (2002). ‘Communication technology and society : audience adoption 

and uses of the new media.’, Creskill, NJ: Hampton. 
- LISTER, M.; DOVEY, J.; GIDDINGS, S.; GRANT, I. & KELLY, K. (2003). ‘New Media: A critical 

introduction.’, London/New York: Routledge. 
- LYONS, N. (1976). ‘The Sony Vision’, New York: Crown Publishers. 
- MAHAJAN, V. & PETERSON, R.A., (1985), ‘Models for innovation diffusion’, Beverly Hills: 

Sage. 
- MAKRIDAKIS, S., WHEELWRIGHT, S.C. & HYNDMAN, R.J. (1998). ‘Forecasting. Methods and 

Applications.’, 3rd ed., New York: John Wiley & Sons. 
- MARTIN, W.J. (1995). ‘The global information society’, Aldershot Aslib, Gower. 
- McCRACKEN, G. (1988). ‘Culture and consumption. New approaches to the symbolic 

character of consumer goods and activities.’, Bloomington & Indianapolis: Indiana 
University Press.  

- McKENNA, R. (1985). ‘The Regis Touch’, Reading, MA: Addisson-Wesley Publishing 
Company. 

- McLUHAN, M. (1962). ‘Gutenberg Galaxy’, Toronto: University of Toronto Press.  
- McLUHAN, M. (1964). ‘Understanding Media. The extension of men.’, New York: Mc Graw 

Hill. 
- McQUAIL, D. (1997). ‘Audience Analysis’, Thousand Oaks: Sage Publications.  
- MITCHELL, A. (1983). The Nine American Lifestyles, Warner: New York.  
- MOLENAAR, I.W. & SIJSTMA, K. (2000). ‘User’s Manual. MSP for Windows. A program for 

Mokken Scale Analysis for Polytomous Items’, version 5.0, Groningen, ProGamma. 
- MOORE, G.A. (1991). ‘Crossing the chasm. Marketing and selling technology products to 

mainstream customers.’ New York: HarperCollins Publishers. 

Bibliografie 
3 



- MOORE, G.A. (1999a). ‘Crossing the chasm. Marketing and selling technology products to 
mainstream customers.’ (3rd ed.). Oxford: Capstone Publishing. 

- MOORE, G.A. (1999b). ‘Inside the tornado. Marketing strategies from Silicon Valley’s cutting 
edge.’ New York: Harper Collins Publishers. 

- MORLEY, D. (1992). ‘Television, Audiences, and Cultural Studies’, London: Routledge. 
- NORMAN, D.A. (1998). ‘The invisible computer’; MIT Press: Cambridge. 
- NORRIS, P. (2001). ‘Digital divide? Civic Engagement, information poverty & the internet 

worldwide’. New York: Cambridge University Press. 
- NYSTROM, H. (1990). ‘Technological and Market Innovation’, Chichester, UK: John Wiley 

and Sons.  
- PARASURAMAN, A. & COLBY, C.L. (2001). ‘Techno-reading marketing: how and why your 

customers adopt technology’, New York: Free Press. 
- PAVLIK (1995), ‘New media technology: cultural and commercial perspectives.’, Boston: 

Allyn & Bacon. 
- PEDHAZUR, E.J. (1982). ‘Multiple Regression in Behavioral Research: explanation and 

prediction’, New York, Dryden Press. 
- PIERER von, H. & OETINGER von, B. (2002). ‘A Passion for Ideas. How Innovators Create the 

New and Shape Our World’, West Lafayette, Indiana: Purdue University Press. 
- PINCH, T. & TROCCO, F. (2002). ‘Analog days’, Cambridge, MA: Harvard University Press. 
- POIESZ, T.B.C. & VAN RAAIJ, W.F. (2002). ‘Synergetische marketing. Een visie op oorzaken 

en gevolgen van veranderend consumentengedrag’, Amsterdam: Prentice Hall. 
- QUINN, J. (1992), ‘Intelligent Enterprise’, New York : The Free Press. 
- REYNOLDS, T.J. & OLSON, J.C. (2001). ‘Understanding Consumer Decision Making’, New 

Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 
- ROBERTSON, T.S. (1971), ‘Innovative behavior and communication’, New York: Holt, 

Reinhart & Winston. 
- ROGERS, E.M. (1962), ‘The diffusion of innovations’, New York: The Free Press. 
- ROGERS, E.M. (1983), ‘The diffusion of innovations’ (3rd ed.), New York: The Free Press.  
- ROGERS, E.M. (1986), ‘Communication Technology. The new media in society’, New York: 

The Free Press. 
- ROGERS, E.M. (1995), ‘Diffusion of innovations’ (4th ed.), New York: The Free Press. 
- ROGERS, E.M. (2003), ‘Diffusion of innovations’ (5th ed.), New York: The Free Press. 
- ROGERS, E.M. & KINCAID, D. (1981). ‘Communication networks: toward a new paradigm 

for research.’, New York: The Free Press. 
- ROGERS, E.M. & SCHOEMAKER, F.F. (1971). ‘Communication of Innovations: A Cross-

Cultural Approach’, New York: The Free Press.  
- ROKEACH, M. (1973). ‘The Nature of Human Values’, New York: The Free Press. 
- SALKIND, N.J. (2006). ‘Exploring Research’, 6th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson.  
- SCHIFFMAN, L.; BEDNALL, D.; WATSON, J. & KANUK, L. (1997). ‘Consumer Behavior’, 

Sydney: Prentice Hall.  
- SCHNAARS, S.P. (1989), ’Megamistakes: forecasting and the myth of rapid technological 

change’, New York: The Free Press. 
- SCHULTZ, D.E.; TANNENBAUM, S.I. & LAUTERBORN, R.F. (1993). ‘Integrated Marketing 

Communications. Pulling it together & Making it work.’, Illinois: NTC Publishing Group. 
- SHAPIRO, C., VARIAN, H. (1999). ‘Information Rules’, Boston, MA: Harvard Business School 

Press. 
- SHAVININA, L.V. (Ed.) (2003). ‘The International Handbook on Innovation.’, Oxford, 

UK,Pergamon: Elsevier. 
- SHETH, J.N., FRAZIER, G.L. & DHOLAKIA, R.R. (1994), ‘Advances in Telecommunications 

Management. Strategic Perspective on the marketing of information technologies’, Vol. 4, 
Greenwich, London: Jai Press Inc. 

- SHETH, J.N., MITTAL, B. & NEWMAN, B.I. (1999). ‘Customer Behaviour. Consumer 
behaviour and beyond.’, Orlando: The Dryden Press. 

Bibliografie 
4 



- SHORTIS, T. (2001), ‘The language of ICT. Information and communication technology.’, 
London: Routledge. 

- SILVERSTONE, R. & HIRSCH, E. (eds.) (1992). ‘Consuming technologies, media and 
information in domestic spaces’. London: Routledge. 

- SILVERSTONE, R. & MANSELL, R. (1996). ‘Communication by design. The politics of 
information and communication technologies’. Oxford: Oxford University Press. 

- SLATER, D. (1997). ‘Consumer culture and modernity’. Cambridge: Polity Press.  
- SNYDER, C.R., FROMKIN, H.L. (1980). ‘Uniqueness: The Human Pursuit of Difference’, New 

York: Plenum Press. 
- SOWTER, C.V. (2000), ‘Marketing high technology services.’, Hampshire: Gower. 
- SPENCE, W.R. (1994). ‘Innovation: the communication of change in ideas, practices and 

products’, London: Thomson Learning. 
- STOTER, A. (1997). ‘De communicerende organisatie. Communicatie in relatie tot 

organisatieverandering.’, Utrecht: Uitgeverij Lemma. 
- STRAUBHAAR, J. & LaROSE, R. (1996). ‘Communications Media in the Information Society’, 

Belmont, CA: Wadsworth Publishing. 
- TABACHNIK, B.G. & FIDELL, L.S. (2001). ‚’Using Multivariate Statistiscs’, 4th ed., London: 

Allyn & Bacon. 
- THOMAS, G. & MILES, I. (1989). ‘Telematics in transition. The development of new 

interactive services in the United Kingdom’, London: Longman. 
- TOFFLER, A. (1980), ‘The third wave’, London: Pan. 
- TRIANDIS, H.C. (1971). Attitude and Attitude Change.’, New York: John Wiley. 
- TRIANDIS, H.C. (1977). ‘Interpersonal behavior’, Brooks/Cole, Monterey. 
- TVEDE, L., OHNEMUS, P. (2001). ‘Marketing Strategies for the new economy’, Chichester: 

John Wiley & Sons.  
- URBAN, G.L. & HAUSER, J.R. (1980). ‘Design and marketing of new products’, Englewood 

Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.  
- URBAN, G.L. & HAUSER, J.R. (1993). ‘Design and marketing of New Products’, 2nd rev. ed. 

Englewood Cliffs : Prentice-Hall. 
- URBAN, G.L., HAUSER, J.R. & DHOLAKIA, N. (1987). ‘Essentials of new product 

management’, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. 
- UTTERBACK, J.M. (1996), ‘Mastering the dynamics of innovation.’, Boston: Harvard Business 

School Press. 
- VALENTE, T.W. (1995). ‘Network models of the Diffusion of Innovations’, Creskill, NJ: 

Hampton Press.  
- VAN BOLHUIS, H.E. & COLOM, V. (1995). ‘Cyberspace reflections’, Brussel: VUB University 

Press. 
- VAN CUILENBURG, J.; SCHOLTEN, O. & NOOMEN, W. (1991). ‘Communicatiewetenschap’, 

Muiden: Coutinho. 
- VAN DE WIJNGAART, L. (1999). ‘Matching Media: information need and new media 

choice.’, Telematica Instituut: Enschede. 
- VAN DIJK, J.A. (1997). ‘De netwerkmaatschappij. Sociale aspecten van nieuwe media’, 3de 

ed., Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 
- VAN DIJK, J. (1999). ‘The Network Society. Social Aspects of New Media’, London, 

Thousand Oaks, New Delhi: Sage. 
- VAN DIJK, L., DE HAAN, J., RIJKEN, S. (2000). ‘Digitalisering van de leefwereld. Een 

onderzoek naar informatie- en communicatietechnologie en sociale ongelijkheid.’, Den 
Haag: SCP.  

- VAN EVERDINGEN, Y.M., FRAMBACH, R.T. & HILLEBRAND, B. (1998). De marketing van 
nieuwe producten. Het adoptiemodel in de praktijk. Utrecht: Lemma.  

- VAN ROOY, C. (Ed. ) (1998). ‘Marktonderzoek’, Deventer: Kluwer Bedrijfsinformatie. 
- VERLEYE, G., DOOLAEGE, B. (2002). ‘Nieuwe communcatietechnologie in Vlaanderen. Een 

doorlichting.’, Gent: Academia Press. 
- WATKINS, T. (1985). ‘The economics of the brand’, McGraw-Hill. 

Bibliografie 
5 



- WEBSTER, F. (1995). ‘Theories of the information society’, Routledge: London. 
- WEDEL, M. & KAMAKURA, W. (2000). ‘Market segmentation: conceptual and 

methodological foundations’, 2nd ed., International Series in Quantitative Marketing, 
Boston: Kluwer Academic Publishers. 

- WEIL, M.M., ROSEN, L.D. (1997). ‘Technostress’, New York: John Wiley. 
- WELSCH, G.S. (1975). ‘Creativity and intelligence: a personality approach’, Chapel Hill, NC: 

Institute for research in social science, university of north Carolina for chapel hill. 
- WHITTINGHAM, J. (2000). ‘Digital local storage PVRs, Home Media Servers , and the future 

of broadcasting’, Durlachter Research Ltd. 
- WILLIAMS, F., RICE, R. & ROGERS, E. (1988). ‘Research methods and the New Media’, New 

York: The Free Press.  
- WILLIS, J. (1994). ‘The age of multimedia and Turbonews.’, Westport, Praeger. 
- WINDAHL, S.; SIGNITZER, B. & OLSON, J.T. (1992). ‘Using Communication Theory: An 

introduction to planned communication’, London: Sage. 
- ZUCKERMAN, M. (1979). ‘Sensation Seeking: Beyond the Optimal Level of Arousal’, Hillsdale 

NY: Lawrence Erlbaum. 

Bibliografie 
6 



 
ARTIKELS 

uit wetenschappelijke tijdschrifen en vaktijdschriften 
 
- ACKERMAN, G. (2001). Digital Israel, Cable and Satellite Europe, issue 211(July/August): 20-

26. 
- ADAMS, D.A., NELSON, R.R. & TODD, P.A. (1992). Perceived Usefulness, Ease of Use, and 

Usage of Information Technology: A Replication, MIS Quarterly, 16(2, June): 227-247. 
- AGARWAL, R. & BAYUS, B.L. (2002). The market evolution and sales takeoff of product 

innovations, Management Science, 48 (8): 1024-1041. 
- AGARWAL, R. & PRASAD, J. (1997). The role of innovation characteristics and perceived 

voluntariness in the acceptance of information technologies, Decision Sciences, 28(3): 
557-582. 

- AGARWAL, R., PRASAD, J. (1998). A conceptual, and operational definition of personal 
innovativeness in the domain of information technology, Information systems Research, 9 
(2): 204-215. 

- AGARWAL, R., PRASAD, J., (1999). Are individual differences germane to the acceptance of 
new information technologies?, Decisions Sciences Journal, 30 (2): 361-391. 

- AHN, H. (2001). A nonparametric method of estimating the demand for mobile telephone 
networks. An application to the Korean mobile telephone market, Information Economics 
and Policy, 13(1): 95-106. 

- AHN, H. & LEE, M.-H. (1999). An econometric analysis of the demand for access to mobile 
telephone networks, Information Economics and Policy, 11(3, September): 297-305. 

- AJZEN, I. (1991). The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human 
Decision Processes, 50 (2): 179-211.  

- AJZEN, I. (2002). Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory 
of planned behavior, Journal of applied social psychology, 32 (4): 665-683. 

- AKINOLA, A. (1986). An application of the Bass Model in the analysis of diffusion of 
cocospraying chemicals among Nigerian cocoa farmers, Journal of Agricultural 
Economics, 37 (3): 395-404. 

- AKRICH, M. (1990). De la sociologie des techniques à une sociologie des usages. 
L’impossible intégration du magnétoscope dans les réseaux câblés de première 
génération, Techniques et Culture, 16(juli-december): 83-110. 

- ALBARRAN, A.B. & UMPHREY, D. (1994). Marketing cable and pay cable services: Impact of 
ethnicity, viewing motivations, and program types, Journal of Media Economics, 7(3): 47-
58. 

- AL-GAHTANI, S. & KING, M. (1999). Attitudes, satisfaction, and usage: factors contributing 
to each in acceptance of information technology, Behaviour & Information Technology, 
18 (4): 277-297. 

- ANANDARAJAN, M., SIMMERS, C. & IGBARIA, M; (2000). An exploratory investigation of the 
antecedents and impact of internet usage: an individual perspective, Behaviour & 
Information Technology, 19(1): 69-85.  

- ANDERSON, K.V., BJORN-ANDERSON, N. & DEDRICK, J. (2003). Governance initiatives 
creating a demand-driven e-commerce approach: the case of Denmark, The Information 
Society, 19(1): 95-105. 

- ARMSTRONG, J.S.; MORWITZ, V.G. & KUMAR, V. (2000). Sales forecasts for existing 
consumer products and services: do purchase intentions contribute to accuracy?, 
International Journal of Forecasting, 16(3): 383-397. 

- ASHTON, A. (2000). iDTV and the e-revolution, Admap, 35(9, October, issue 410): 24-26. 
- ASSAEL, H. & POLTRACK, D.F. (1999). Relating Products to Program Clusters, Journal of 

Advertising Research, 39(2, March/April): 41-52. 
- ASSMUS, G. (1975). NEWPROD: The design and implementation of a new product model, 

Journal of Marketing, 39 (1): 16-23.  

Bibliografie 
7 



- ATHAIDE, G.A., MEYERS, P.W. & WILEMON, D.L. (1996). Seller-buyer interaction during the 
commercialisation of technological process innovations, Journal of Product Innovation 
Management, 13(4, September): 406-421. 

- ATKIN, D.J., (1993). Adoption of cable amidst a multimedia environment, Telematics and 
informatics, 10 (1): 51-58. 

- ATKIN, D. (1995). Audio information services and the electronic media environment, The 
information society, 11 (1): 75-83. 

- ATKIN, D., JEFFRES, L. & NEUENDORF, K. (1998). Understanding internet adoption as 
telecommunications behavior, Journal of Broadcasting and Electronic Media, 42 (4): 475-
490. 

- ATKIN, D.J. & LaROSE, R. (1994). Profiling call-in poll users, Journal of Broadcasting & 
Electronic Media, 38 (2): 217-227. 

- ATKIN, J.A., NEUENDORF, K., JEFFRES, L.W. & SKALSKI, P. (2003). Predictors of Audience 
Interest in Adopting Digital Television, The Journal of Media Economics, 16 (3): 159-173.  

- ATTEWELL, P. (1992). Technology Diffusion and Organizational Learning: The Case of 
Business Computing, Organization Science, 3 (1, February): 1-19. 

- ATUAHENE-GIMA, K. (1997). The adoption of new products by the sales force: The 
construct, propositions and managerial implications, Journal of Product Innovation 
Management, 14 (6): 498-514. 

- BAGOZZI, R.P. (1982). A Field Invesigation of Causal Relations among Cognitions, Affect, 
Intentions, and Behavior, Journal of Marketing Research, 19 (4, November): 562-583. 

- BAGOZZI, R.P. (1983). A Holistic Methodology for Modelling Consumer Response to 
Innovation, Operations Research, 31 (1): 128-176. 

- BAGOZZI, R.P. & LEE, K.-H. (1999). Consumer Resistance to, and Acceptance of, 
Innovations, Advances in Consumer Research, 26: 218-225. 

- BAIN, A.D. (1963). Demand for new commodities, The journal of the Royal Statistical 
Society, Ser. A, 126: 285-299. 

- BALCER, Y. & LIPPMAN, S.A. (1984). Technological Expectations and Adoption of Improved 
Technology, Journal of Economic Theory, 34(2): 292-318. 

- BALLON, P.; HELMUS, S., VAN DE PAS, R. & VAN DE MEEBERG, H.-J. (2002). Business 
models for next-generation wireless services, Trends in Communication, 9: 7-29. 

- BAPTISTA, R. (1999). The diffusion of process innovations: a selective review, International 
journal of the economics of business, 6 (1): 107-129. 

- BAR, F. & GALPERIN, H. (2004). Building the Wireless Internet Infrastructure’: From Cordless 
Ethernet Archipelagos to Wireless Grids, Communications & Strategies, 54 (2nd quarter 
2004): 45-68. 

- BARBET, P. & COUTINET, N. (2001). Measuring the Digital Economy : State-of-the-Art 
Developments and Future Prospects, Communications & Strategies, 42 (2nd quarter): 153-
184. 

- BARCZAK, G.J.; BELLO; D.C. & WALLACE, E.S. (1992). The role of consumer shows in new 
product adoption, Journal of Consumer Marketing, 9(2, Spring): 55-67. 

- BASS, F.M. (1969). A new product growth model for consumer durables, Management 
Science, 15 (5): 215-227. 

- BASS, F.M. (1980). The relationship between diffusion rates, experience curves, and 
demand elasticities for consumer durable technological innovations, Journal of Business, 
53 (July, part 2): 51-67.  

- BASS, F.M. (1993). The future or research in marketing: marketing science, Journal of 
Marketing Research, 30 (1, February): 1-6. 

- BASS, F.M.; GORDON, K.; FERGUSON, T.L. & GITHENS, M.L. (2001). DIRECTV: Forecasting 
diffusion of a new technology prior to product launch, Interfaces, 31 (3, Part 2, 
May/June): 82-93. 

- BASS, F.M., KRISHNAN, T. & JAIN, D. (1994).Why the Bass Model fits without decision 
variables, Marketing Science, 13 (3, Summer): 203-223. 

Bibliografie 
8 



- BAUMGARTNER, H. & STEENKAMP, J.-B.E.M. (1996). Exploratory consumer buying 
behavior: conceptualization and measurement, International Journal of Research in 
Marketing, 13(2): 121-137. 

- BAYUS, B.L. (1987). Forecasting sales of new contingent products: an application to the 
compact disc market, Journal of Product Innovation Management, 4 (4, December): 243-
255.  

- BAYUS, B.L. (1993). High-Definition Television: Assessing Demand Forecasts for a Next 
Generation Consumer Durable, Management Science, 39 (11): 1319-1333.  

- BAYUS, B.L. (1994). Are product life cycles really getting shorter?, Journal of Product 
Innovation Management, 11(4, September): 300-308. 

- BAYUS, B.L. (1998). An Analysis of Product Lifetimes in a Technologically Dynamic Industry, 
Management Science, 44 (6, June): 763-775. 

- BAYUS, B.L.; HONG, S. & LABE, R.P. (1989). Developing and Using Forecasting Models of 
Consumer Durables. The case of Color Television, Journal of Product Innovation 
Management, 6(1, March): 5-19. 

- BAYUS, B.L.; JAIN, S. & RAO, A.G. (1997). Too Little, Too Early: Introduction Timing and New 
Product Performance in the Personal Digital Assistant Industry, Journal of Marketing 
Research, 34, (1, February): 50-63. 

- BEARD, C. & EASINGWOOD, C. (1996). New product launch: Marketing action and launch 
tactics for high-technology products, Industrial Marketing Management, 25(2, March): 87-
103. 

- BECKER, M. (2003). A Marketer’s View of High-Tech Around the World, Strategical & 
Tactical Marketing Services, August: 1-7. 

- BEMMAOR, A.C. (1995). Predicting behavior from intention-to-buy measures: the 
parametric case, Journal of Marketing Research, 32 (2, May): 176-191. 

- BENNETT, R. & KOTTASZ, R. (2001). The shape of things to come: how marketing services 
organisations anticipate the future, Journal of Targeting, Measurement and Analysis for 
Marketing, 9 (4): 309-325. 

- BEWLEY, R. & FIEBIG, D.G. (1988). A flexible logistic growth model with applications in 
telecommunications, International Journal of Forecasting, 4(2): 177-192. 

- BJÖRKDAHL, J., BOHLIN, E. & LINDMARK, S. (2004). Financial Assessment of Fourth 
Generation Mobile Technologies, Communications & Strategies, 54 (2nd quarter): 71-94. 

- BLAKE, B., PERLOFF, R. & HESLIN, R. (1970). Dogmatism and the acceptance of new 
products, Journal of Marketing Research, 7 (4): 483-486.  

- BLATTBERG, R. & GOLANTY, J. (1978). Tracker: An early test-market forecasting and 
diagnostic model for new-product planning, Journal of Marketing Research, 15, (2, May): 
192-202.  

- BLYTHE, J. (1999). Innovativeness and newness in high-tech consumer durables, Journal of 
Product and Brand Management, 8 (5): 415-429.  

- BOCZKOWSKI, P.J. (1999). Mutual Shaping of users and technologies in a national virtual 
community, Journal of Communication, 49(2, June): 86-108. 

- BOCZKOWSKI, P.J. (2004). The Mutual Shaping of Technology and Society in Videotex 
Newspapers: Beyond the Diffusion and Social Shaping Perspectives, The Information 
Society, 20(4): 255-267. 

- BOIARSKY, G. (1997). The psychology of new media technologies, Convergence, 3(3): 109-
126. 

- BOLTON, T. (1983). Perceptual factors that influence the adoption of videotex technology : 
results of the Channel 2000 field test, Journal of Broadcasting, 27 (2): 141-153. 

- BONFADELLI, H. (1993). Adolescent media use in a changing media environment, 
European Journal of Communication, 8 (2): 225-256.  

- BOULDING, W., MORGAN, R. & STAELIN, R. (1997). Pulling the plug to stop the new 
product drain, Journal of Marketing Research, 34 (1): 164-176. 

- BOULLIER, D. (1989). Du bon usage d’une critique du modèle diffusionniste. Discussion-
prétexte et concepts de Everett M. Rogers, Réseaux : communication, technologie, 
société, 36 (juin), 31-51. 

Bibliografie 
9 



- BOURREAU, M. & GENSOLLEN, M. (2004). Trends in Information and Communication 
Technologies, Communications & Strategies, 53 (1st quarter) : 53-69. 

- BOUWMAN, H., HAMMERSMA, M. & PEETERS, A. (1994). CD-I, marktkansen en 
belemmeringen. Enige noties betreffende de mogelijke acceptatie van CD-I, 
Massacommunicatie, 22(1): 27-40. 

- BRAILLARD, P. (2000). Digital Terrestrial Television in Europe, Intermedia, 28 (1, February): 
38-39. 

- BRANCHEAU, J.C. & WETHERBE, J.C. (1990). The adoption of spreadsheet software : 
Testing Innovation Diffusion Theory in the Context of End-User Computing, Information 
Systems Research, 1 (2): 115-143. 

- BRIDGES, E.; YIM, C.K. & BRIESCH, R.A. (1995). A High-Tech Market Share Model with 
Customers Expectations, Marketing Science, 14 (1, Winter): 61-81. 

- BROUSSEAU, E. (2003). E-commerce in France: Did Early Adoption Prevent its 
development?, The information Society, 19(1): 45-57. 

- BROWN, D. (1999). Packaging the punch into digital, Cable and Satellite Europe, issue 
185(May): 78-82. 

- BROWN, R. (1992). Managing the “S” curves of innovation, Journal of Consumer Marketing, 
9 (1, Winter): 61-72.  

- BROWN, I.; CAJEE, Z.; DAVIES, D. & STROEBEL, S. (2003). Cell phone banking: predictors of 
adoption in South Africa – an exploratory study, International Journal of Information 
Management, 23(5): 381-394. 

- BRUCK, P.A. & SELHOFER, H. (1997). The Ignored User. Critical factors determining user 
demand for new information services, Communications & Strategies, 26: 277-302. 

- BUCKLIN, R.E., GUPTA, S. & HAN, S. (1995). A brand’s eye view of response segmentation in 
consumer brand choice behaviour, Journal of Marketing Research, 32 (1): 66-74.  

- BURKHARDT, M.E. & BRASS, D.J. (1990). Changing Patterns or Patterns of Change: The 
Effects of a Change in Technology on Social Network Structure and Power, 
Administrative Science Quarterly, 35, (1, March): 104-127. 

- BURNKRANT, R.E. & PAGE, T.J. (1988). The Structure and Antecedents of the Normative 
and Attitudinal Components of Fishbein’s Theory of Reasoned Action, Journal of 
Experimental Social Psychology, 24(1): 66-87. 

- BURNS, D.J. & KRAMPF, R.F. (1992). Explaining Innovative Behaviour: Uniqueness-seeking 
and sensation-seeking, International Journal of Advertising, 11: 227-237. 

- BUSSELLE, R., REAGAN, J., PINKLETON, B. & JACKSON, K. (1999). Factors affecting internet 
use in a saturated-access population, Telematics and informatics, 16(1-2): 45-48. 

- CAHILL, D.J., THACH, S.V. & WARSHAWSKY, R.M. (1994). From Experience. The marketing 
concept and new high-tech products: is there a fit?, Journal of Product Innovation 
Management, 11(4, September), 336-343. 

- CALLARD, S. (1999). Cunning Fox!, Cable and Satellite Europe, issue 190(October): 28-30. 
- CAMERON, T.A. & JAMES, M.D. (1987). Estimating Willingness to Pay from survey data: An 

alternative pre-test-market evaluation procedure, Journal of Marketing Research, 24 (4, 
November), 389-395. 

- CANNON, H.M. & YAPRAK, A. (2002). Will the Real-World Citizen please stand up! The 
many faces of Cosmopolitan Consumer Behavior, Journal of International Marketing, 10 
(4): 30-52. 

- CAREY, J. (1989). Consumer adoption of new communication technologies, IEEE 
Communication Magazine, August: 28-32.  

- CARTER, J. (1998). Why settle for ‘early adopters’?, Admap, 33(3, March): 41-44. 
- CASTELLS, M. (2000). Materials for an explanatory theory of the network society, Britisch 

Journal of Sociology, 51 (1): 5-24. 
- CESTRE, G. & DARMON, R.Y. (1998). Assessing Consumer Preferences in the Context of 

New Product Diffusion, International Journal of Research in Marketing, 15(2, May): 123-
135. 

Bibliografie 
10 



- CHAMBAT, P. (1994b). Usages des technologies de l’information et de la communication 
(TIC): evolution des problematiques, Technologies de l’information et société, 6 (3) : 249-
270. 

- CHANDY, R.K. & TELLIS, G.J. (2000). The Incumbent’s Curse? Incumbency, Size, and Radical 
Product Innovation, Journal of Marketing, 64 (3, July): 1-17. 

- CHANG, M.K. & CHEUNG, W. (2001). Determinants of the intention to use internet/WWW 
at work : a confirmatory study, Information & Management, 39(1): 1-14. 

- CHAU, P.Y.K. & TAM, K.Y. (1997). Factors affecting the adoption of open systems: an 
exploratory study, MIS Quarterly, 21 (1, March): 1-24. 

- CHEN, L.D., GILLENSON, M.L. & SHERREL, D.L. (2002). Enticing online consumers : an 
extended technology acceptance perspective, Information & Management, 39 (8): 705-
719. 

- CHEN, M.-S. & YU, C. (2002). ‘The optimal launch schedule for two new cannibalistic 
durables: a diffusion theory approach, Asia-Pacific Journal of Operational Research, 19(1): 
1-15. 

- CHILDERS, T. (1986). Assessment of the psychometric properties of an opinion leadership 
scale, Journal of Marketing Research, 23(2): 184-188. 

- CHOI, H., CHOI, M., KIM, J. & YU, H. (2003). An empirical study on the adoption of 
information appliances with a focus on interactive TV, Telematics and Informatics, 20(2): 
161-183. 

- CHRISTENSEN, C.M., BOHMER, R. & KENAGY, J. (2000). Will Disruptive Innovations Cure 
Health Care?, Harvard Business Review, 78 (5, September-October): 102-112. 

- CHURCHILL, G.A. (1979). A paradigm for developing better measures of marketing 
constructs, Journal of Marketing Research, 16 (February): 64-73. 

- CLAYCAMP & H.J., LIDDY, L.E. (1969). Prediction of new product performance: an analytical 
approach, Journal of Marketing Research, 6, (4, November): 414-420.  

- COHEN, M. (1999). Insights into Consumer Confusion, Consumer Policy Review, 9(6): 210-
213. 

- COHEN, W.M. & LEVINTHAL, D.A. (1990). Absorptive Capacity: A New Perspective on 
Learning and Innovation, Administrative Science Quarterly, 35: 128-152. 

- COLLINS, J., REAGAN, J. & ABEL, J.D. (1983). Prediction cable subscribership: local factors, 
Journal of broadcasting, 27 (2): 177-183. 

- COMPEAU, D.E. & HIGGINS, C.A. (1995). Computer self-efficacy: development of a measure 
and initial test, MIS Quarterly, 19(2, June): 189-211. 

- COOPER, R.G. (1979). The dimensions of industrial new product success and failure, 
Journal of Marketing, 43(3): 93-103. 

- COOPER, R.G. (1984). How new product strategies impact on performance, Journal of 
Product Innovation Management, 1(1): 5-18. 

- COOPER, R.G. (1990). Stage-Gate System: A new tool for managing new products, Business 
Horizons, 33(3, May/June): 44-54. 

- COOPER, R.G. (1994). Third-Generation Stage-Gate Systems, Journal of Product Innovation 
Management, 11(January): 3-14.  

- COOPER, R.G. (1999). The Invisible Success Factors in Product Innovation, Journal of 
Product Innovation Management, 16(2, March): 115-133. 

- COOPER, R.G. (2000). Strategic marketing planning for radically new products, Journal of 
Marketing, 64(January): 1-16. 

- COOPER, R.G. & KLEINSCHMIDT, E.J. (1987). Success factors in product innovation, 
Industrial Marketing Management, 16(3): 215-223. 

- COOPER, R.G. & KLEINSCHMIDT, E.J. (1987b). New Products: what separates winners from 
losers?, Journal of Product Innovation Management, 4(3, September)): 169-184. 

- COOPER, R.B. & ZMUD, R.W. (1990). Information Technology Implementation Research: A 
Technological Diffusion Approach, Management Science, 36 (2): 123-139.  

- COX, L.A. (2001). Forecasting demand for telecommunications products from cross-
sectional data, Telecommunications Systems, 16(3): 437-454. 

Bibliografie 
11 



- COX, L.A. & POPKEN, D.A. (2002). A hybrid-system-identification method for forecasting 
telecommunications product demands, International Journal of Forecasting, 18(4): 647-
671. 

- CRAIG, A. & HART, S. (1992). Where to now in new product development research?, 
European Journal of Marketing, 26 (11): 1-49. 

- CRAWFORD, C.M. (1984). Protocol: new tool for product innovation, Journal of Product 
Innovation Management, 1 (2, April): 85-91. 

- CRONBACH, L.J. (1950). Further evidence on response sets and test design, Educational 
and Psychological Measurement, 10 (Winter): 3-31. 

- DAGHFOUS, N., PETROF, J.V. & PONS, F. (1999). Values and adoption of innovations: a 
cross-cultural study, The Journal of Consumer Marketing, 16 (4): 314-331. 

- DAHAN, E. & HAUSER, J.R. (2002). The virtual customer, Journal of Product Innovation 
Management, 19 (5): 332-353. 

- DAHAN, E. & SRINIVASAN, V. (2000). The predictive power of internet-based product 
concept testing using visual depiction and animation, Journal of Product Innovation 
Management, 17 (2): 99-109. 

- DAMANPOUR, F. (1991). Organizational Innovation: A Meta-Analysis of Effects of 
Determinants and Moderators, Academy of Management Journal, 34 (3): 555-590. 

- DANAHER, P.J., HARDIE, B.G.S. & PUTSIS, W.P. (2001) Marketing-Mix Variables and the 
Diffusion of Successive Generations of a Technological Innovation, Journal of Marketing 
Research, 28 (4, November): 501-514. 

- DANKO, W.D. & MACLACHLAN, J.M. (1983). Research to accelerate the diffusion of a new 
invention: the case of personal computers, Journal of Advertising Research, 23 (3): 39-43.  

- DAS, P. & SRINIVASAN, P.V. (1999). Demand for telephone usage in India, Information 
Economics and Policy, 11(2): 177-194. 

- DAVIES, A. (1997), Life Cycle of a Complex Product System, International Journal of 
Innovation, 1 (3): 229-256. 

- DAVIES, W. & BRUSH, K.E. (1997). High-Tech Industry Marketing: The Elements of a 
Sophisticated Global Strategy, Industrial Marketing Management, 26(1, January): 1-13. 

- DAVIS, F.D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of 
Information Technology, MIS Quarterly, 13(3, September): 319-340.  

- DAVIS, F.D. (1993). User acceptance of information technology: system characteristics, user 
perceptions and behavioral impacts, International Journal of Man-Machine Studies, 38(3): 
475-487. 

- DAVIS, F.D., BAGOZZI, R.P. & WARSHAW, P.R. (1989). User acceptance of computer 
technology: a comparison of two theoretical models, Management science, 35(8, 
August): 982-1003. 

- DAVIS, F.D., BAGOZZI, R.P. & WARSHAW, P.R. (1992). Extrinsic and intrinsic motivation to 
use computers in the workplace, Journal of Applied (Social) Psychology, 22(14): 1111-
1132. 

- DAWSON, C. (1998). Scans, brands and the Mondrian battlefield, Admap, 33(June): 18-21. 
- DAY, D.; GAN, B.; GENDALL, P & ESSLEMONT, D. (1991). Predicting Purchase Behavior, 

Marketing Bulletin, 2:18-30.  
- DEARING, J. & MEYER, G. (1994). An exploration tool for predicting adoption decisions, 

Science Communication, 16(1): 43-57. 
- DEARING, J., MEYER, G. & KAZMIERCZAK, J. (1994). Portraying the new: communication 

between university innovators and potential users, Science Communication, 16 (1): 11-42. 
- DEBRUYNE, M.; MOENAERT, R.; GRIFFIN, A.; HART, S.; HULTINK, E.J. & ROBBEN, H. (2002). 

The impact of new product launch strategies on competitive reaction in industrial 
markets, Journal of Product Innovation Management, 19(3, May): 159-170.  

- DE FONTENAY, E. (2000). The Digital Economy : How Digital Goods are Reshaping the 
Rules of Commerce, Communications & Strategies, 40 (4th quarter): 179-192. 

- DEKIMPE, M.G., PARKER, P.M. & SARVARY, M. (1998). Staged Estimation of International 
Diffusion Models. An application to Global Cellular Telephone Adoption, Technological 
forecasting and social change, 57(1-2): 105-132. 

Bibliografie 
12 



- DEKIMPE, M.G., PARKER, P.M.  & SARVARY, M. (2000). ”Globalization”: Modeling 
Technology Adoption Timing Across Countries, Technological forecasting and social 
change, 63(1): 25-42. 

- DEL VALLE, D. (1999). ‘DDT arriva Espagna’, Cable and Satellite Europe, issue 
191(November): 42-43. 

- DEL VALLE, D. (2002). Spain’s digital crisis, Cable and Satellite Europe, issue 219(May): 26-
34. 

- DEMERS, D.P. (1994). Relative Constancy hypothesis, structural pluralism and national 
advertising expenditures, The journal of media economics, 7(4): 31-48. 

- DERVIN, B. (1989). Users as Research Inventions: How Research Categories Perpetuate 
Inequities, Journal of Communication, 39 (3, Summer): 216-232. 

- DI BENEDETTO, C.A. (1999). Identifying the key success factors in new product launch, 
Journal of Product Innovation Management, 16(6), 530-544. 

- DICKERSON, M.D. & GENTRY, J.W. (1983). Characteristics of adopters and non-adopters of 
home computers, Journal of Consumer Research, 10 (September): 225-235. 

- DIMMICK, J. (1997). The theory of the niche and spending on mass media: the case of the 
‘video revolution’, The journal of media economics, 10 (3): 33-43. 

- DISHAW, M.T. & STRONG, D.M. (1999). Extending the technology acceptance model with 
task-technology fit constructs, Information & Management, 36(1): 9-21. 

- DOCKNER, E. & JORGENSEN, S. (1988). Optimal Advertising Policies for Diffusion Models of 
New Product Innovation in Monopolistic Situations, Management Science, 34(1, January): 
119-130. 

- DODDS, W. (1973). An application of the Bass model in long-term new product forecasting, 
Journal of Marketing Research, 10, (3, August): 308-311. 

- DODSON, J.A. & MULLER, E. (1978). Models of New Product Diffusion Through Advertising 
and Word-of-Mouth, Management Science, 24 (15, November): 1568-1578. 

- DOHERTY, C. (2000). Money talks, Cable and Satellite Europe, June: 28-30. 
- DOHERTY, C. (2001). Game in a box, Cable and Satellite Europe, April: 14-22. 
- DOLAN, R.J. & JEULAND, A.P. (1981). Experience Curves and Dynamic Demand Models: 

Implications for Optimal Pricing Strategies, Journal of Marketing, 45 (1, Winter): 52-62. 
- DOLAN, R.J. & MATTHEWS, J.M. (1993). Maximizing the utility of consumer product testing: 

Beta testing design and management, Journal of Product Innovation Management, 10(4, 
September): 318-330. 

- DUPAGNE, M. & GREEN, R.J. (1996). Revisiting the principle of relative constancy : 
consumer mass media expenditures in Belgium, Communication Research, 23 (5, 
October): 612-635. 

- DUPAGNE, M. (1997a). Effect of three communication technologies on mass media 
spending in Belgium, Journal of Communication, 47(4): 54-68. 

- DUPAGNE, M. (1997b). A theoretical and methodological critique of the Principle of 
Relative Constancy, Communication Theory, 7(1): 53-76. 

- DUPAGNE, M. (1997c). Beyond the principle of relative constancy : determinants of mass 
media expenditures in Belgium, The journal of media economics, 10(2): 3-19.  

- DUPAGNE, M. (1999). Exploring the characteristics of potential high-definition television 
adopters, The Journal of Media Economics, 12(1): 35-50. 

- DUPAGNE, M. & AGOSTINO, D.E. (1991). High-Definition Television : A survey of potential 
adopters in Belgium, Telematics and Informatics, 8(1): 9-30. 

- DUPAGNE, M. & GREEN, R.J. (1996), Revisiting the Principle of Relative Constancy ; 
Consumer Mass Media expenditures in Belgium, Communication Research, 23(5): 612-
635.  

- DUTTA, S.; NARASIMHAN, O. & RAJIV, S. (1999). Success in High-Technology Markets: Is 
Marketing Capability Critical?, Marketing Science, 18 (4): 547-568. 

- DUTTON, W., ROGERS, E. & JUN, U.H. (1987a). Diffusion and social impacts of personal 
computers, Communication Research, 14(April): 219-250.  

- EASINGWOOD, C.J. (1989). An analogical approach to the long term forecasting of major 
new product sales, International Journal of Forecasting, 5(1): 69-82. 

Bibliografie 
13 



- EASINGWOOD, D. & HARRINGTON, S. (2002). Launching and re-launching high 
technology products, Technovation, 22(11): 657-666. 

- EASINGWOOD C.J. & KOUSTELOS, A. (2000). Marketing High Technology: Preparation, 
Targeting, Positioning, Execution. Business Horizons, 43(3, May/June): 27-34. 

- EASINGWOOD, C.J. & LUNN, S.O. (1992). Diffusion paths in a high-tech environment – 
Clusters and Commonalities, R&D Management, 22(1, January): 69-80. 

- EASINGWOOD, C., MAHAJAN, V. & MULLER, E. (1981). A Nonsymmetric Responding 
Logistic Model for Forecasting Technological Substitution, Technological Forecasting and 
Social Change, 20(3): 199-213. 

- EASINGWOOD, C., MAHAJAN, V. & MULLER, E. (1983). A Nonuniform influence innovation 
diffusion model of new product acceptance, Marketing Science, 2(3, Summer): 273-295. 

- EASTIN, M.S. (2002). Diffusion of e-commerce: an analysis of the adoption of four e-
commerce activities, Telematics and Informatics, 19(3): 251-267. 

- EASTLICK, M.A. & LOTZ, S. (1999). Profiling Potential Adopters and Non-Adopters of an 
Interactive Electronic Shopping Medium, International Journal of Retail and Distribution 
Management, 27 (6): 209-223. 

- EIGHMEY, J. (1997). Profiling user responses to commercial web sites, Journal of 
Advertising Research, 37(3): 59-66. 

- ELCHARDUS, M. (1996). Het einde van een tijdsorde, Samenleving en Politiek, 3(5): 24-33. 
- ELIASHBERG, J & ROBERTSON, T.S. (1988). New Product Preannouncing Behavior: a 

market signaling study, Journal of Marketing Research, 25(3): 282-292. 
- ESKIN, G.J. (1973). Dynamic forecasts of new product demand using a depth or repeat 

model, Journal of Marketing Research, 10(2, May): 115-129. 
- ETTEMA, J.S. (1984). Three phases in the creation of information inequities: an empirical 

assessment of a prototype videotext system, Journal of Broadcasting, 28(4): 383-395. 
- FEICK, L.F. & PRICE, L.L. (1987). The Market Maven: A Diffuser of Marketplace Information, 

Journal of Marketing, 51(January): 83-97. 
- FELDER, S. & LIU, P.-W. (1999). New Pricing Models in the Context of Convergence, 

Communications & Strategies, 34(2nd quarter): 109-133. 
- FICHMAN, R.G. & KEMERER, C.F. (1997). The assimilation of software process innovations: 

An organizational learning perspective, Management Science, 43(10): 1345-1363. 
- FICHMAN, R.G. & KEMERER, C.F. (1999). The illusory diffusion of innovation: an 

examination of assimilation gaps, Information Systems Research, 10(3): 255-275. 
- FILDES, R. & KUMAR, V. (2002). Telecommunications demand forecasting – a review, 

International Journal of Forecasting, 18(4, October-December): 489-522. 
- FISHER, R.J. & PRICE, L.L. (1992). An investigation into the Social Context of early adoption 

behavior, Journal of Consumer Research, 19(3): 477-486. 
- FISHER, J.C. & PRY, R.H. (1971). A simple substitution Model for Technological Change, 

Technological Forecasting and Social Change, 3(March): 75-88. 
- FITZSIMONS, G.J. & MORWITZ, V.G. (1996). The effect of measuring intent on brand-level 

purchase behavior, Journal of Consumer Research, 23(June): 1-11. 
- FLAHERTY, N. (2002). Getting to business, Cable and Satellite Europe, issue 219(May): 20-

25. 
- FLIEGEL, F.C. & KIVLIN, J.E. (1966). Attributes of innovations as factors in diffusion, 

American Journal of Sociology, 72(November): 235-248. 
- FLYNN, L.R. & GOLDSMITH, R.E. (1993). A validation of the Goldsmith and Hofacker 

innovativeness scale’, Educational & Psychological Measurement, 53(4): 1105-1116. 
- FORRESTER, C. (2003). ‘The view from Parize’, Cable and Satellite Europe, issue 

225(January/February): 10-13. 
- FOURT, L.A. & WOODLOCK, J.W. (1960). Early Prediction of Market Success for Grocery 

Products, Journal of Marketing, 25(October): 31-38. 
- FOWLER, D. (2000). The last mile: making the broadband connections, Networker, 4(1): 26-

32. 

Bibliografie 
14 



- FOXALL, G.R. & BHATE, S. (1991). Psychology computer use: XIX. Extent of computer use: 
relationship with adaptive-innovative cognitive style and personal involvement in 
computing, Perceptual and Motor Skills, 72 1): 195-202. 

- FRAMBACH, R.T. (1993). An integrated model of organizational adoption and diffusion of 
innovations, European Journal of Marketing, 27(5): 22-41. 

- FRAMBACH, R.T., BARKEMA, H.G., NOOTEBOOM, B. & WEDEL, M. (1998). Adoption of a 
service innovation in the business market : an empirical test of supply side variables, 
Journal of Business Research, 41(2): 161-174.  

- FRAMBACH, R.T. & HILLEBRAND, B. (1994). Diffusietheorie. Overzicht, kritiek en implicaties, 
Tijdschrift voor Marketing, 28(12, December): 37-42. 

- FRANKE, N. & SCHREIER, M. (2002). Enterpreneurial Opportunities with Toolkits for User 
Innovation and Design, The International Journal on Media Management, 4(4): 225-234. 

- FRANKE, N. & VON HIPPEL, E. (2003). Satisfying Heterogenous User Needs via Innovation 
Toolkits: The case of Apache Security Software, Research Policy, 32(7): 1199-1215. 

- FRISSEN, V. (2000). ICTs in the rush hour of life, Information Society, 16(1): 65-75. 
- FUCHS, G. (1997). Interactive Television – a Shattered Dream?, Communications & 

Strategies, 26 (2nd quarter): 303-333. 
- FULK, J. (1993). Social construction of communication technology, Academy of 

Management Journal, 36(5): 921-950. 
- GAINES, B. (1998). The learning curves underlying convergence, Technological Forecasting 

and Social Change, 57(1-2): 7-34. 
- GANESH, J. (1998), Converging Trends within the European Union: Insights from an 

analysis of diffusion patterns, Journal of International Marketing, 6(4): 32-48. 
- GARCIA, R., CALANTONE, R. (2002), A critical look at technological innovation typology 

and innovativeness terminology : a literature review, The Journal of  Product Innovation 
Management, 19(2): 110-132. 

- GARDINER, P. (2000). Accessible to all. An explanation of how the TV-Anytime forum is 
working to ensure open standards for Personal Digital Records, Intermedia, 28 (6/7, 
November): 5-7. 

- GARRAMONE, G., HARRIS, A.C. & ANDERSON, R. (1986). Uses of political bulletin boards, 
Journal of Broadcasting & Electronic Media, 30(3, Summer): 325-339. 

- GARRAMONE, G.M., HARRIS, A.C. & PIZANTE, G. (1986). Predictors of motivation to use 
computer-mediated political communication systems, Journal of Broadcasting & 
Electronic media, 30(4, Fall): 445-457.  

- GARRISON, B. (2000). Diffusion of a new technology. On-line research in newspaper 
newsrooms, Convergence, 6(1): 84-105. 

- GATIGNON, H., ANDERSON, E. & HELSEN, K. (1989). Competitive Reactions to Market 
Entry: Explaining Interfirm Differences, Journal of Marketing Research, 26(1, February): 
44-55.  

- GATIGNON, H., ELIASHBERG, J. & ROBERTSON, T.S. (1989). Modeling multinational 
diffusion patterns: an efficient methodology, Marketing Science, 8(3, Summer): 231-247. 

- GATIGNON, H. & ROBERTSON, T.S. (1985). A propositional inventory for new diffusion 
research, Journal of Consumer Research, 11(March): 849-867. 

- GAZIANO, C. (1983). The Knowledge gap: An Analytical Review of Media Effects, 
Communication Research, 10(4): 447-486.  

- GEROSKI, P.A. (2000). Models of technology diffusion, Research Policy, 29(4-5): 603-625.  
- GHAYUR, A. (2001). The on-demand curve, Cable and Satellite Europe, issue 208(April): 53-

56. 
- GIBBS, J., KRAEMER, K.L. & DEDRICK, J. (2003). Environment and Policy Factors Shaping 

Global E-Commerce Diffusion: A cross-country Comparison, The Information Society, 
19(1): 5-18. 

- GILL, T.G. (1995). Early expert systems: where are they now?, MIS Quarterly, 19(1, March): 
51-81. 

- GILMORE, J.H. & PINE, J.B. (1997). The four faces of mass customization, Harvard Business 
Review, 75(January-February): 91-101. 

Bibliografie 
15 



- GOFFIN, K. (1998). Evaluating customer support during new product development – an 
exploratory study, Journal of Product Innovation management, 15(1), 42-56. 

- GOLDENBERG, J.; LIBAI, B. & MULLER, E. (2002). Riding the saddle: How Cross-market 
Communications Can Create a Major Slump in Sales, Journal of Marketing, 66(April): 1-16. 

- GOLDER, P.N. & TELLIS, G.J. (1997). Will it ever fly? Modeling the takeoff of really new 
consumer durables, Marketing Science, 16(3): 256-270. 

- GOLDSMITH, R.E. (1986). Convergent Validity of Four Innovativeness Scales, Educational 
and Psychological Measurement, 46(1): 81-87. 

- GOLDSMITH, R. & FLYNN, L.R. (1992). Identifying innovators in consumer product markets, 
European Journal of Marketing, 26(12): 42-55. 

- GOLDSMITH, R.E. & HOFACKER, C. (1991). Measuring consumer innovativeness, Journal of 
the Academy of Marketing Science, 19(3): 209-222. 

- GORE, A.P. & LAVARAJ, V.A. (1987). Innovation Diffusion in a Heterogeneous Population, 
Technological Forecasting and Social Change, 32(September): 163-167.  

- GRAMBSCH, P. & STAHEL, W.A. (1990). Forecasting demand for special telephone services. 
A case study, International Journal of Forecasting, 6(1): 53-64. 

- GRECO, A.J. & FIELDS, D.M. (1991). Profiling early tries of service innovation: a look at 
interactive home video ordering services, Journal of Services Marketing, 5(3, Summer): 19-
26.  

- GREEN, P.E. & SRINIVASAN, V. (1978). Conjoint Analysis in Consumer Research: Issues and 
Outlook, Journal of Consumer Research, 5(September): 103-123. 

- GREEN, P.E. & SRINIVASAN, V. (1990). Conjoint Analysis in Marketing: New Developments 
with implications for research and practice, Journal of Marketing, 54(October): 3-19.  

- GREIS, N.P. & GILSTEIN, C.Z. (1991). Empirical Bayes methods for telecommunications 
forecasting, International Journal of Forecasting, 7(2): 183-197. 

- GRIFFIN, A. (1997b). The effect of project and process characteristics on product 
development cycle time, Journal of Marketing Research, 34(1, February): 24-35.  

- GRIFFIN, A. & HAUSER, J.R. (1996), Integrating R&D and marketing: a review, and analysis 
of the literature, Journal of Product Innovation Management, 13(3, May): 191-215. 

- GRIFFIN, A. & PAGE, A.L. (1993). An interim report on measuring product development 
success and failure, Journal of Product Innovation Management, 10(4, September): 291-
308.  

- GRIFFIN, A. & PAGE, A.L. (1996). The PDMA success measurement project : recommended 
measures for product development success and failure, Journal of Product Innovation 
Management, 13(6): 478-496. 

- GRUBER, A. (1970). Purchase intent and purchase probability, Journal of Advertising 
Research, 10(1): 23-28. 

- GRUBER, H. (2001a). Competition and innovation. The diffusion of mobile 
telecommunications in Central and Eastern Europe, Information Economics and Policy, 
13(1): 19-34. 

- GRUBER, H. (2001b). The diffusion of information technology in Europe, EIB Papers, 6(1): 
151-163. 

- GRUBER, H. & HOENICKE, M. (2000). Third Generations Mobile: What are the Challenges 
Ahead?, Communications & Strategies, 39(3rd quarter): 159-173. 

- GRUBER, H. & VERBOVEN, F. (2001). The Diffusion of mobile telecommunications services 
in the European Union, European Economic Review, 45(3): 577-588. 

- GUILTINAN, J.P. (1999). Launch strategy, launch tactics, and demand outcomes, Journal of 
Product Innovation Management, 16(6): 509-529. 

- GUPTA, S., JAIN, D.C. & SAWHNEY, M.S. (1999). Modeling the Evolution of Markets with 
Indirect Network Externalities: An Application to Digital Television, Marketing Science, 
18(3): 396-416. 

- GURBAXANI, V. (1990). Diffusion in Computing Networks: The Case of BITNET, 
Communications of the ACM, 33(12): 65-75. 

- GURBAXANI, V. & MENDELSON, H. (1990). An Integrative Model of Information Systems 
Spending Growth, Information Systems Research, 1(1): 23-46.  

Bibliografie 
16 



- GURBAXANI, V. & MENDELSON, H. (1994). Modeling vs. Forecasting: The Case of 
Information Systems Spending, Information Systems Research, 5(2): 180-190. 

- HACKL, P. & WESTLUND, A.H. (1996). Demand for international telecommunication. Time-
varying price elasticity, Journal of Econometrics, 70(1): 243-260. 

- HALAL, W.E. (2000). The Top 10 Emerging Technologies, The Futurist, 34(4): 1-10. 
- HALEY, R.I. & CASE, P.B. (1979). Testing thirteen attitude scales for agreement and brand 

discrimination, Journal of Marketing, 43(Fall): 20-32.  
- HANSSENS, P. (2000). Kabel brengt oude en nieuwe media in contact, AV-industrie, 12 

(maart/april): 24-27. 
- HANSSENS, P. (2000b). Internet-startups ontwikkelen recepten voor nieuwe media, AV-

industrie, 12(mei/juni): 42-47. 
- HARPER, S.C. (2000). Timing – The Bedrock of Anticipatory Management, Business 

Horizons, 43(1, January/February): 75-83. 
- HAUSER, J.R. & URBAN, G.L. (1977). A normative methodology for modeling consumer 

response to innovation, Operations Research, 25(July-August): 579-619.  
- HAWKES, R. (2001). Net worth, Cable and Satellite Europe, issue 209(May): 16-22. 
- HEELER, R.M. & HUSTAD, T.P. (1980). Problems in Predicting New Product Growth for 

Consumer Durables, Management Science, 26(10): 1007-1020. 
- HEIKKINEN, K. & REESE, S. (1986). Newspaper readers and a new information medium, 

Communication Research, 13(1, January): 19-36. 
- HEIL, O.P. & WALTERS, R.G. (1993). Explaining competitive reactions to new products: An 

empirical signaling study, Journal of Product Innovation Management, 10(1, January): 53-
65. 

- HEIMAN, A. & MULLER, E. (1996). Using demonstration to increase new product 
acceptance: Controlling demonstration time, Journal of Marketing Research, 33(4, 
November): 422-430. 

- HELSEN, K., JEDIDI, K. & DESARBO, W.S. (1993). A New Approach to Country Segmentation 
Utilizing Multinational Diffusion Patterns, Journal of Marketing, 57 (October): 60-71. 

- HENNESSY, J. (1999). The future of systems research, Computer, 32(8): 27-33. 
- HENTEN, A., FALCH, M. & TADAYONI, R. (2004). New Trends in Telecommunication 

Innovation, Communications & Strategies, 54(2nd quarter): 131-158. 
- HERBIG, P.A. & KRAMER, H. (1994). The effect of information overload on the innovation 

choice process, Journal of Consumer Marketing, 11(2): 45-54. 
- HERES, J., MANTE-MEIJER, E. & PIRES, D. (2002), Factors influencing the adoption of 

broadband mobile internet, TIC, 9: 51-79. 
- HEUVELMAN, A. & PEETERS, A. (1999). Interactieve Televisie. Toekomstmuziek of 

toekomstige realiteit?, Communicatiewetenschap, 27(1): 81-91. 
- HIGGINS, S.H. & SHANKLIN, W.L. (1992). Seeking Mass Market Acceptance for High-

Technology Consumer Products, The Journal of Consumer Marketing, 9(2): 5-14. 
- HILL, T., SMITH, N.D. & MANN, M.F. (1987). Role of efficacy expectations in predicting the 

decision to use advanced technologies: the case of computers, Journal of Applied 
Psychology, 72(2): 307-313. 

- HIRSCHMAN, E.C. (1980). Innovativeness, novelty seeking, and consumer creativity, Journal 
of Consumer Research, 7(3): 283-295. 

- HOLAK, S.L. & LEHMANN, D.R. (1990). Purchase intentions and the dimensions of 
innovation: An Exploratory Model, Journal of Product Innovation Management, 7(1, 
March): 59-73. 

- HOLAK, S.L., LEHMANN, D.R. & SULTAN, F. (1987). The Role of Expectations in The 
Adoption of Innovative Consumer Durables: Some Preliminary Evidence, Journal of 
Retailing, 63(3): 243-259. 

- HORSKY, D. (1990). A diffusion model incorporating product benefits, price, income and 
information, Marketing Science, 9(4): 342-365. 

- HORSKY, D. & SIMON, L.S. (1983). Advertising and the Diffusion of New Products, 
Management Science, 2(1, Winter): 1-17. 

Bibliografie 
17 



- HOWELL, B. (2002). Infrastructure Regulation and the Demand for Broadband Services: 
Evidence form the OECD Countries, Communications & Strategies, 47(3rd quarter): 33-62. 

- HULTINK, E.J. & ATUAHENE-GIMA, K. (2000). The effect of sales force adoption on new 
product selling performance, Journal of Product Innovation Management, 17(6), 435-
450. 

- HULTINK, E.J., GRIFFIN, A., HART, S. & ROBBEN, S.J. (1997). Industrial New Product Launch 
Strategies and Product Development Performance, Journal of Product Innovation 
Management, 14(4, July): 243-257. 

- HULTINK, E.J., GRIFFIN, A., ROBBEN, H.S.J. & HART, S. (1998). In search of generic launch 
strategies for new products, International Journal of Research in Marketing, 15(3, July): 
269-285.  

- HULTINK, E.J., HART, S., ROBBEN, H.S.J. & GRIFFIN, A.J. (1999). New consumer product 
launch: strategies and performance, Journal of Strategic Marketing, 7 (September): 153-
174. 

- HULTINK, E.J., HART, S., ROBBEN, H.S.J. & GRIFFIN, A. (2000). Launch Decisions and New 
Product Success: An Empirical Comparison of Consumer and Industrial Products, Journal 
of Product Innovation Management, 17(1): 5-23. 

- HULTINK, E.J. & LANGERAK, F. (2002), Launch decisions and competitive reactions: an 
exploratory signalling study, Journal of Product Innovation Management, 19(3, May): 
199-212. 

- HULTINK, E.J. & ROBBEN, H.S.J. (1995). Measuring new product success: The difference 
that time perspective makes, Journal of Product Innovation Management, 12(5, 
November): 392-405.  

- HULTINK, E.J. & ROBBEN, H.S.J. (1999). Launch strategy and New Product Performance: An 
Empirical Examination in the Netherlands, Journal of Product Innovation Management, 
16(6, November): 545-556. 

- HULTINK, E.J. & SCHOORMANS, J.P.L. (1995). How to launch a high tech product 
successfully: an analysis of marketing managers’ strategy choices, Journal of High 
Technology Management Research, 6(2): 229-242. 

- HULTINK, E.J., THÖLKE, J.M. & ROBBEN, H.S.J. (1999). Retailers’ Adoption Decision of New 
Consumer Durables, Journal of Product Innovation Management, 16(5, September): 483-
490. 

- HURT, H.T., JOSEPH, K. & COOK, C. (1977). Scales for the measurement fo innovativeness, 
Human communication research, 4(1): 58-65. 

- HYAMS, J. (2000). TV Futures: bright but demanding, Admap, 35 (5, May, issue 406): 24-27. 
- HYMANN, M.R. (1988). The timeliness problem in the Application of Bass-type New Product 

Growth Models to Durable Sales Forecasting, Journal of Business Research, 16(1): 31-47. 
- IGBARIA, M. & CHAKRABARTI, A. (1990). Computer Anxiety and Attitudes Towards 

Microcomputer Use, Behavior and Information Technology, 9(3): 229-241. 
- IGBARIA, M. & IIVARI, J. (1995). The effects of self-efficacy on computer usage, Omega 

International Journal of Management Science, 23(6): 587-605. 
- IGBARIA, M., PARASURAMAN, S. & BAROUDI, J.J. (1996). A motivational model of 

microcomputer usage, Journal of Management Information Systems, 13(1): 127-143. 
- INFOSINO, W.J. (1986). Forecasting new products sales from likelihood of purchase ratings, 

Marketing Science, 5(4, Fall): 372-384. 
- ISLAM, T., FIEBIG, D.G. & MEADE, N. (2002). Modelling multinational telecommunications 

demand with limited data, International Journal of Forecasting, 18(4): 605-624. 
- JACOBS, R. (1995). Exploring the determinants of cable television subscriber satisfaction, 

Journal of Broadcasting & Electronic Media, 39(2): 262-274. 
- JAIN, D., MAHAJAN, V. & MULLER, E. (1991). Innovation Diffusion in the Presence of Supply 

Restrictions, Marketing Science, 10(1, Winter 1991): 83-90.  
- JAIN, D., MAHAJAN, V. & MULLER, E. (1995). An approach for determining optimal product 

sampling for the diffusion of a new product, Journal of Product Innovation Management, 
12(2): 124-135. 

Bibliografie 
18 



- JAIN, D. & RAO, R.C. (1990). Effect of price on the demand for durables: modeling, 
estimation, and findings, Journal of Business and Economic Statistics, 8(2, April): 163-170. 

- JAMES, M.L., WOTRING, C.E. & FOREST, E.J. (1995). An exploratory study of the perceived 
benefits of electronic bulletin board use and their impact on other communication 
activities, Journal of Broadcasting and Electronic Media, 39(1): 30-50. 

- JAMIESON, L.F. & BASS, F.M. (1989). Adjusting stated purchase intention measures to 
predict trial purchase of new products: A comparison of models and methods. Journal of 
Marketing Research, 26(3, August): 336-345. 

- JARVIS, S. & BRAND, C. (1998). Holistic Segmentation, Admap, 33(June): 23-25. 
- JEFFRES, L.W. & ATKIN, D. (1996). Predicting use of technologies for communication and 

consumer needs, Journal of Broadcasting & Electronic Media, 40(3): 318-330. 
- JENSEN, K.B. & ROSENGREN, K.E. (1990). Five traditions is search of the audience, 

European Journal of Communication, 5(2-3): 207-238. 
- JENSEN, R. (2003). Innovative leadership: First-mover advantages in new product adoption, 

Economic Theory, 21(1): 97-116. 
- JEONG, M. & LAMBERT, C.U. (2001). Adaptation of an information quality framework to 

measure customers’ behavioral intentions to lodging Web sites, International Journal of 
Hospitality Management, 20(2): 129-146. 

- JIANG, P. (2002). Exploring consumers’ willingness to pay for online customisation and its 
marketing outcomes, Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 
11(2): 168-183. 

- JOHNE, F.A. & SNELSON, P.A. (1988). Success Factors in product innovation: a selective 
review of the literature, Journal of Product Innovation Management, 5(2): 114-128. 

- JOHNSON, E.J. (2001). Digitizing Consumer Research, Journal of Consumer Research, 28 
(2, September): 331-336. 

- JOHNSON, J.D. (2001). Success in innovation implementation, Journal of Communication 
Management, 5(4): 341-359. 

- JONES, J.M. & RITZ, C.J. (1991). Incorporating distribution into new product diffusion 
models, International Journal of Research in Marketing, 8(2, June): 91-112.  

- JORDE, T. & TEECE, D. (1990). Innovation and cooperation: Implications for competition 
and antitrust, Journal of Economic Perspectives, 4(3): 75-96. 

- JOUET, J. (2000). Retour critique sur la sociologie des usages, Reseaux, 100, 489-521. 
- JUN, D.B., KIM, S.K., PARK, Y.S., PARK, M.H. & WILSON, A.R. (2002). Forecasting 

telecommunication services subscribers in substitutive and competitive markets, 
International Journal of Forecasting, 18(4): 561-581. 

- JUN, D.B. & PARK, Y.S. (1999). A Choice-Based Diffusion Model for Multiple Generations of 
Products, Technological Forecasting and Social Change, 61(1): 45-58. 

- JUSTER, F.T. (1966). Consumer buying intentions and purchasing probability : an 
experiment in survey design, Journal of the American Statistical Association, 61(315, 
September): 658-696. 

- KAHN, K.B. (2002), An exploratory investigation of new product forecasting practices, 
Journal of Product Innovation Management, 19(2, March): 133-143. 

- KAI-MING, A. & ENDERWICK, P. (2000). A cognitive model on attitude towards technology 
adoption, Journal of Managerial Psychology, 15(4): 266-282. 

- KALISH, S. (1983). Monopolist Pricing with Dynamic Demand and Production Cost, 
Marketing Science, 2(2, Spring): 135-159. 

- KALISH, S. (1985), A new product adoption model with price, advertising, and uncertainty, 
Management Science, 31(12, December): 1569-1585. 

- KALISH, S. & LILIEN, G.L. (1986). A market entry timing model for new technologies, 
Management Science, 32(2, February): 194-205. 

- KALWANI, M.U. & SILK, A.J. (1982). On the reliability and predictive validity of purchase 
intention measures, Marketing Science, 1(3, Summer): 243-286. 

- KAMAKURA, W.A. & NOVAK, T.P. (1992). Value-system segmentation: exploring the 
meaning of LOV, Journal of Consumer Research, 19 (June): 119-132. 

Bibliografie 
19 



- KAMERER, D. & BERGEN, L. (1995). Patterns of use, exposure in paper’s audiotex system, 
Newspaper Research Journal, 16(1, Winter): 48-59. 

- KANG, M.-H. (2002). Digital Cable: Exploring Factors Associated with Early Adoption, 
Journal of Media Economics, 15(3): 193-207. 

- KAPLAN, S.M. (1999). Discontinuous innovation and the growth paradox, Strategy and 
leadership, 27(2, March/April): 16-21. 

- KARAHANNA E., STRAUB D.W. & CHERVANY, N.L. (1999). Information Technology 
Adoption Across Time: A Cross-Sectional Comparison of Pre-Adoption and Post-Adoption 
Beliefs, MIS Quarterly, 23(2): 183-213. 

- KATZ, M.L. & SHAPIRO, C. (1985). Network Externalities, Competition and Compatibility, 
American Economic Review, 75(3): 424-440. 

- KATZ, M.L. & SHAPIRO, C. (1986). Technology Adoption in the Presence of Network 
Externalities, Journal of Political Economy, 94(4): 822-841. 

- KATZ, M.L. & SHAPIRO, C. (1992). Product introduction with network externalities, Journal 
of Industrial Economics, 40(1, March): 55-83. 

- KAYE, B.K. & JOHNSON, T.J. (1999). Research Methodology: taming the cyber frontier, 
Social Science Computer Review, 17(3, Fall): 323-337. 

- KELMAN, H.C. (1958). Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of 
Attitude Change?, Journal of Conflict Resolution, 2: 51-60.  

- KELMAN, H.C. (1961). Processes of Opinion Change, Public Opinion Quarterly, 25(1): 51-60. 
- KENNEDY, P. (1991). An extension of mixed estimation, with an application to forecasting 

new product growth, Empirical Economics, 16(April): 401-415. 
- KENNY, J.A. (2002). The Gaming Bug, Cable and Satellite Europe, issue 219(May): 36-42. 
- KENNY, J.A. (2002b). Demand and Supply, Cable and Satellite Europe, issue 220(June): 16-

20. 
- KENNY, J.A (2002c). Finding your audience, Cable and Satellite Europe, issue 222(October): 

23-28. 
- KIM, N., BRIDGES, E. & SRIVASTAVA, R.K. (1999). A simultaneous model of innovative 

product category sales diffusion and competitive dynamics, International Journal of 
Research in Marketing, 16(2): 95-111. 

- KIM, N. CHANG, D.R. & SHOCKER, A.D. (2000). Modeling Intercategory and Generational 
Dynamics for A Growing Information Technology Industry, Management Science, 46(4, 
April): 496-512. 

- KIM, N., SRIVASTAVA, R.K. & HAN, J.K. (2001). Consumer decision-making in a multi-
generational choice set context, Journal of Business Research, 53(3, September): 123-136. 

- KING, J.L., GURBAXANI, V., KRAEMER, K.L., McFARLAN, F.W., RAMAN, K.S. & YAP, C.S. 
(1994). Institutional factors in information technology innovation, Information systems 
research, 5(2): 139-169. 

- KIRTON, M. (1976). Adopters and innovators: a description and measure, Journal of 
Applied Psychology, 61(5): 622-629. 

- KLEINSCHMIDT, E.J. & COOPER, R.G. (1991). The impact of product innovativeness on 
performance, Journal of Product Innovation Management, 8(3, June): 240-251. 

- KLING, R. (2000). Learning about information technologies and social change: the 
contribution of social informatics, The information Society, 16(3): 217-232.  

- KLOPFENSTEIN, B.C. (1989). Forecasting consumer adoption of information technology 
and services – Lessons from home video forecasting, Journal of American Society for 
Information Science, 40(1): 17-26. 

- KOHLI, R., LEHMANN, D.R. & PAE, J. (1999). Extent and impact of incubation time in new 
product diffusion, Journal of Product Innovation Management, 16(2): 134-144. 

- KORGAONKAR, P.K. & WOLIN, L.D. (1999). A multivariate analysis of web usage, Journal of 
Advertising Research, 29(March/April): 53-68. 

- KOSKI, H. & KRETSCHMER, T. (2003). Regulation and Market Evolution in 2G 
Telecommunications Markets: Some Observations, Communications & Strategies, 49(1): 
67-79.  

Bibliografie 
20 



- KRAUT, R.E., RICE, R.E., COOL, C. & FISH, R.S. (1998). Varieties of social influence: the role of 
utility and norms in the success of a new communication medium, Organization Science, 
9(4, July/August): 437-453. 

- KRISHNAN, T.V., BASS, F.M. & KUMAR, V. (2000). Impact of a Late Entrant on the Diffusion 
of a New Product/Service, Journal of Marketing Research, 27(2, May): 269-278. 

- KRISHNAN, T.V., BASS, F.M. & JAIN, D.C. (1999). Optimal Pricing Strategy for New Products, 
Management Science, 45(12, December): 1650-1663. 

- KUMAR, V., GANESH, J. & ECHAMBADI, R. (1998). Cross-National Diffusion Research: What 
Do We Know and How Certain are WE?, Journal of Product Innovation Management, 
15(3, May): 255-268. 

- KUMAR, V., NAGPAL, A. & VENKATESAN, R. (2002). Forecasting category sales and market 
share for wireless telephone subscribers: a combined approach, International Journal of 
Forecasting, 18(4): 583-603. 

- KUMAR, N., SCHEER, L. & KOTLER, P. (2000). ‘From Market Driven to Market Driving’, 
European Management Journal, 18(2): 129-142. 

- LABAY, D.G. & KINNEAR, T.C. (1981). Exploring the consumer decision process in the 
adoption of solar energy systems, Journal of consumer research, 8(December): 271-278. 

- LACY, S. & NOH, G.-Y. (1997). Theory, economics, measurement and the Principle of 
Relative Constancy, The Journal of Media Economics, 10(3): 3-16. 

- LAI, V.S.; GUYNES, J.L. & BORDOLOI, B. (1993). ISDN : Adoption and diffusion issues, 
Information Systems Management, 10(4, September): 46-54. 

- LAMBERT, D. & SLATER, S.F. (1999). First, fast and on time: the path to success. Or is it?, 
Journal of Product Innovation Management, 16(5): 427-438.  

- LaROSE, R. & ATKIN, D. (1988a). Satisfaction, demographic and media environment 
predictors of cable subscription, Journal of Broadcasting and Electronic Media, 32 (4, Fall): 
403-413. 

- LaROSE, R. & ATKIN, D. (1988b). Understanding cable subscribership as 
telecommunications behavior, Telematics and Informatics, 5(4): 377-388. 

- LaROSE, R. & ATKIN, D. (1992). Audiotext and the re-invention of the telephone as a mass 
medium, Journalism Quarterly, 69(2, Summer): 413-421.  

- LASSILA, K.S. & BRANCHEAU, J.C. (1999). Adoption and Utilization of Commercial Software 
Packages: Exploring Utilization Equilibria, Transitions, Triggers, and Tracks, Journal of 
Management Information Systems, 16(2, Fall): 63-90. 

- LAU, A., YEN, J. & CHAU, P.Y.K. (2001). Adoption of on-line trading in the Hong Kong 
financial market, Journal of Electronic Commerce Research, 2(2): 58-65. 

- LAURENT, G. & KAPFERER, J. (1985). Measuring Consumer Involvement Profiles, Journal of 
Marketing Research, 22(1, February): 41-53. 

- LAWTON, S.B. & LAWTON, W.H. (1979), An autocatalytic model for the diffusion of 
educational innovations, Educational Administration Quarterly, 15(1): 19-46. 

- LEARNER, D.B. (1965). Demon new product planning: a case history, Commentry, 
7(October). 

- LEE, E.-J., LEE, J. & SCHUMANN, D.W. (2002). The Influence of Communication Source and 
Mode on Consumer Adoption Technological Innovations, The Journal of Consumer 
Affairs, 36(1): 1-27. 

- LEE, Y. & O’CONNOR, G.C. (2003). The Impact of Communication Strategy on Launching 
New Products: The Moderating Role of Product Innovativeness, Journal of Product 
Innovation Management, 20(1): 4-21. 

- LEE, H., O’KEEFE, R.M. & YUN, K. (2003). The Growth of Broadband and Electronic 
Commerce in South Korea: Contributing Factors, The Information Society, 19(1): 81-93. 

- LEE, M.-S.; ELANGO, B. & SCHNAARS, S.P. (1997). The accuracy of the conference board’s 
buying plans index: A comparison of judgmental vs. extrapolation methods, International 
Journal of Forecasting, 13(1): 127-135. 

- LEENDERS, M. & WIERINGA, B. (2002), The effectiveness of different mechanisms for 
integrating marketing and R&D, Journal of Product Innovation Management, 19(4, July): 
305-317. 

Bibliografie 
21 



- LEIJTEN, J. (2001). Public Experimentation for New ICT Markets, Communications & 
Strategies, 44(4th quarter): 145-170. 

- LENK, P.J. & RAO, A.G. (1990). New models from old: forecasting product adoption by 
hierarchical Bayes procedures, Marketing Science, 9(Winter): 42-53. 

- LEONARD-BARTON, D. & DESCHAMPS, I. (1988). Managerial Influence in the 
implementation of a new technology, Management Science, 34(10): 1252-1265. 

- LEUNG, L. (1998). Lifestyles and the use of new media technology in urban China, 
Telecommunications Policy, 22(9): 781-790. 

- LEUNG, L. & WEI, R. (1998). Factors influencing the adoption of interactive TV in Hong 
Kong: Implications for advertising, Asian Journal of Advertising, 8(2): 124-147. 

- LEUNG, L. & WEI, R. (1999). Who Are the Mobile Phone Have-Nots?, New Media and 
Society, 1(2): 209-226. 

- LI, S.S. (2003). Electronic newspaper and its adopters : examining the factors influencing the 
adoption of electronic newspapers in Taiwan, Telematics and Informatics, 20(1): 35-49. 

- LI, S.S. (2004). Examining the factors that influence the intentions to adopt internet 
shopping and cable television in Taiwan, New Media & Society,. 6(2): 173-193. 

- LIEBERMANN, Y. & STASHEVSKY, S. (2002). Perceived Risks as barriers to Internet and e-
commerce usage, Qualitative Market Research: An International Journal, 5(4): 291-300. 

- LILLY, B. & WALTERS, R. (1997). Toward a model of new product preannouncement timing, 
Journal of Product Innovation Management, 14(1), 4-20.  

- LIN, C.A. (1994a). Exploring potential factors for home videotex adoption, Advances in 
Telematics, 2: 111-121. 

- LIN,C.A. (1994b). Audience fragmentation in a competitive video marketplace, Journal of 
Advertising Research, 34(6, November/December): 30-38. 

- LIN, C.A. (1998). Exploring Personal Computer Adoption Dynamics, Journal of Broadcasting 
& Electronic Media, 42(1): 95-112. 

- LIN, C.A. (2001). Audience attributes, media supplementation and likely online service 
adoption, Mass Communication & Society, 4(1): 19-38. 

- LIN, C.A. (2003). An Interactive Communication Technology Adoption Model, 
Communication Theory, 13(4, November): 345-365. 

- LIN, C.A. & JEFFRES, L.W. (1998). Factors influencing the adoption of multimedia cable 
technology; Journalism and Mass Communication Quarterly, 75(2): 341-352.  

- LISKA, A.E. (1984). A Critical Examination of the Causal Structure of the Fishbein/Azjen 
Attitude Behavior Model, Social Psychology Quarterly, 47(1): 61-74. 

- LITMAN, B., CHAN-OLMSTED, S. & THOMAS, L. (1991). Estimating the demand for backyard 
satellite dishes: the US Experience, Telematics and Informatics, 8(1): 59-69. 

- LOCH, C.H. & HUBERMAN, B.A. (1999). A punctuated-equilibrium model of technology 
diffusion, Management Science, 45(2): 160-177. 

- LODDER, M. (2000). WAP: veel lusten, weinig lasten, Tijdschrift voor Marketing, 
10(oktober): 42-43. 

- LONG, M. (2000). Digital TV and datacasting opportunities in the Asia Pacific Region, 
Intermedia, 28(1, February): 33-37. 

- LOWREY, T.M. (1991). The Use of Diffusion Theory in Marketing: A Qualitative Approach to 
Innovative Consumer Behavior, Advances in Consumer Research, 18: 644-650. 

- LUCAS, G.H. & BUSH, A.J. (1988). The marketing-R&D interface: do personality factors have 
impact?, Journal of Product Innovation Management, 5(4, December), 257-268. 

- LUKAS, B.A. & FERRELL, O.C. (2000). The effect of market orientation on product 
innovation, Journal of the academy of marketing science, 28(2): 239-247. 

- LYNCH, J.G. & SRULL, T.K. (1982). Memory and attentional factors in consumer choice: 
concepts and research methods, Journal of Consumer Research, 9(June): 18-36. 

- LYNN, G.S., MORONE, J.G. & PAULSON, A.S. (1996). Marketing and discontinuous 
innovation. The probe and learn process, California Management Review, 38(3, Spring): 
8-37. 

Bibliografie 
22 



- LYNN, G.S., SCHNAARS, S.P. & SKOV, R.B. (1999). Survey of New Product Forecasting 
Practices in Industrial High Technology and Low Technology Businesses, Industrial 
Marketing Management, 28(6, November): 565-571. 

- MacEVOY (1994). Change leader and the new media, American Demographics, : 42. 
- MADDEN, G. & SIMPSON, M. (1997). Residential broadband subscription demand: an 

econometric analysis of Australian choice experiment data, Applied Economics, 29(8): 
1073-1078. 

- MADDEN, G. & SIMPSON, M. (1996). A probit model of household broadband service 
subscription intentions: a regional analysis, Information Economics and Policy, 8(3): 249-
267.  

- MAHAJAN, V. & MULLER, E. (1979), Innovation Diffusion and new product growth models 
in marketing, Journal of Marketing, 43(4, Fall): 55-68.  

- MAHAJAN, V. & MULLER, E. (1996), Timing, diffusion, and substitution of successive 
generations of technological innovations: The IBM mainframe case, Technological 
forecasting and social change, 51(2, February): 109-132. 

- MAHAJAN, V. & MULLER, E., (1998). When it is worthwhile targeting the majority instead 
of the innovators in a new product launch?, Journal of Marketing research, 35(4): 488-
495. 

- MAHAJAN, V., MULLER, E. & BASS; F.M. (1990). New product diffusion models in 
marketing: a review and directions for research, Journal of Marketing, 54(1): 1-26. 

- MAHAJAN, V., MULLER, E. & BASS, F.M. (1995). Diffusion of new products: empirical 
generalizations and managerial uses, Marketing Science, 14(3), Part 2 (of 2): 79-88. 

- MAHAJAN, V., MULLER, E. & SHARMA, S. (1984). An empirical comparison of awareness 
forecasting models of new product introduction, Marketing Science, 3(Summer): 179-206. 

- MAHAJAN, V., MULLER, E. & SRIVASTAVA, R.K. (1990). Determination of adopter categories 
by using innovation diffusion models, Journal of Marketing Research, 27 (1, February): 37-
50.  

- MAHAJAN, V. & PETERSON, R.A. (1978). Innovation Diffusion in a Dynamic Potential 
Adopter Population, Management Science, 24(15, November): 1589-1597. 

- MAHAJAN, V. & PETERSON, R.A. (1979). First-purchase diffusion models of new product 
acceptance, Technological Forecasting and Social Change, 15(2): 127-149. 

- MAHAJAN, V. & PETERSON, R.A. (1979b). Integrating time and space in technological 
substitution models, Technological Forecasting and Social Change, 14(3): 231-241. 

- MAHAJAN, V., PETERSON, R.A., JAIN, A.K. & MALHOTRA, N. (1979). A new product growth 
model with a dynamic market potential, Long range planning, 12(August): 51-58. 

- MAHAJAN, V. & WIND, Y. (1988). New Product Forecasting Models. Directions for Research 
and Implementation, International Journal of Forecasting, 4(3): 341-358. 

- MAHLER, A. & ROGERS, E.M. (1999). The diffusion of interactive telecommunication 
innovations and the critical mass: the adoption of telecommunication services by German 
Banks, Telecommunications Policy, 23(10-11): 719-740. 

- MALHOTRA, U.C. & CITRIN, A.V. (2004). Unique Marketing Challenges at the frontiers of 
technology : an integrated perspective, International Journal of Technology 
Management, 28(1): 8-30. 

- MANNING, K.C.; BEARDEN, W.O. & MADDEN, T.J. (1995). Consumer innovativeness and 
the adoption process, Journal of Consumer Psychology, 4(4): 329-345. 

- MANSFIELD, E. (1961), Technological change and the rate of imitation, Econometrica, 
29(October): 741-766. 

- MANSKI, C.F. (1990). The use of intentions data to predict behavior: a best-case analysis, 
Journal of the American Statistical Association, 85(412, December): 934-940. 

- MARIS, U. (2000). Convergentie van telecom, media en informatietechnologie, en de 
gevolgen voor de regelgeving, Communicatie. Tijdschrift voor communicatiewetenschap 
en mediacultuur, 29(2): 16-31. 

- MARKIDES, C. (1999). Six principles of Breakthrough Strategy, Business Strategy Review, 
10(2): 1-10. 

Bibliografie 
23 



- MARKUS, M.L. (1987). Toward a “Critical Mass Theory” of interactive media: Universal 
Access, Interdependence and Diffusion, Communication Research, 14(5): 491-511. 

- MARKUS, M.L. (1994). If We Build It They Will Come: Designing Information Systems That 
Users Want to Use, Sloan Management Review, 35(4, Summer): 11-25. 

- MARSDEN, P.V. (1981). Introducing influence processes into a system of collective 
decisions, American Journal of Sociology, 86(6): 1203-1235. 

- MARSH, S. (2003). Pay-TV gets personal, Cable and Satellite Europe, issue 
225(January/February): 14-20. 

- MASSY, W.F. (1969). Forecasting the demand for new convenience products, Journal of 
Marketing Research, 6(November): 405-412. 

- MARTINEZ, E. & POLO, Y. (1996). Adopter categories in the acceptance process for 
consumer durables, Journal of Product & Brand Management, 5(3): 34-47. 

- MATHIESON, K. (1991). Predicting User Intentions: Comparing the Technology Acceptance 
Model with the Theory of Planned Behavior, Information Systems Research, 2(3, 
September): 173-191. 

- McBURNEY, P., PARSONS, S. & GREEN, J. (2002). Forecasting market demand for new 
telecommunications services: an introduction, Telematics and Informatics, 19(3): 225-249. 

- McCOMBS, M. & NOLAN, J. (1992) The Relative Constancy Approach to consumer 
spending for media, The Journal of Media Economics, 5(2): 43-52. 

- McFADDEN, D. (1986). The Choice Theory Approach to Market Research, Marketing 
Science, 5(4): 275-297. 

- McINTOSH, A. & WHEBLE, T. (1997). The myth of fragmentation, Admap, 32(December): 
26-28. 

- McLAUGHLIN, M.W. (1990). The Rand Change Agent Study: Macro Perspectives and Micro 
Realities, Educational Researcher, 19(9): 11-16. 

- McMEEKIN, A. & TOMLINSON, M. (1998). Diffusion with distinction, Futures, 30(9, 
November): 873-886. 

- MEADE, N. & ISLAM, T. (1995). Forecasting with growth curves: an empirical comparison, 
International Journal of Forecasting, 11(2): 199-215. 

- MEADE, N. & ISLAM, T. (1998). Technological forecasting –model selection, model stability, 
and combining models, Management Science, 44(8, August): 1115-1130. 

- MELONE, N.P., (1990). A Theoretical Assessment of the User-Satisfaction Construct in 
Information Systems Research, Management Science, 36(1): 76-91. 

- MENTZER, J.T. & COX, J.E. (1984). Familiarity, application and performance of sales 
forecasting techniques, Journal of Forecasting, 3(1): 27-36. 

- MEULEMAN, G. (2002). Nullen en enen op het witte doek, EOS, 10: 98-105. 
- MEULEMAN, G. (2002b). De CD is twintig en heeft vele levens, EOS, 9: 97-102 
- MIDGLEY, D.F. & DOWLING, G.R. (1978). Innovativeness: the concept and its measurement, 

Journal of Consumer Research, 4(March): 229-242. 
- MIDGLEY, D.F. & DOWLING, G.R. (1993). A Longitudinal Study of Product Form Innovation: 

The Interaction between Predispositions and Social Messages, Journal of Consumer 
Research, 19(March): 611-625. 

- MILES, R. (2000). Top 10 Technologies, Credit Union Magazine, 66(7): 82-86. 
- MIN LEE, K. (2002). Modelling Regional Differences in the 3G Mobile Standardization 

Process: The Entrepreneur, the Committee, and the Investor, Communications & 
Strategies, 47 (3rd quarter): 11-32. 

- MINIARD, P. & COHEN, J.B. (1979). Isolating Attitudinal and Normative Influences in 
Behavioral Intentions Models, Journal of Marketing Research, 16(February): 102-110. 

- MISHRA, S., KIM, D. & LEE, D.H. (1996). Factors affecting new product success: cross country 
comparisons, Journal of Product Innovation Management, 13(6, November): 530-550. 

- MITCHELL, V.-W. (1992). Using Delphi to forecast in new technology industries, Marketing 
Intelligence & Planning, 10(2): 4-9. 

- MITOMO, H. (2001). The Political Economy of Pricing: Comparing the Efficiency Impacts of 
Flat Rate vs. Two-Part Tariffs, Communications & Strategies, 44(4th quarter): 55-70. 

Bibliografie 
24 



- MONROE, K.B. (1973), Buyers’ subjective perceptions op price, Journal of Marketing 
Research, 10(1): 70-80. 

- MONTOYA-WEISS, M.M. & CALANTONE, R. (1994). Determinants of new product 
performance: a review and meta-analysis, Journal of Product Innovation Management, 
11(5, November): 397-417. 

- MONTAGUTI, E., KUESTER, S. & ROBERTSON, T.S. (2002). Entry strategy for radical product 
innovations : A conceptual model and propositional inventory, International Journal of 
Research in Marketing, 19(1, March): 21-42. 

- MOORE, G.E. (1965). Cramming more components onto integrated circuits, Electronics, 
38(8): 114-117. 

- MOORE, G.C. & BENBASAT, I. (1991). Development of an instrument to measure the 
perceptions of adopting an information technology innovation, Information Systems 
Research, 2(3): 192-222. 

- MOORES, S. (1988). ”The Box on the Dresser”: memories of early radio and everyday life, 
Media, Culture and Society, 10(1): 23-40. 

- MOORTHY, K.S. & PNG, I.P.L. (1992). Market segmentation, cannibalization and the timing 
of product introductions, Management Science, 38(3, March): 345-359. 

- MOREAU, C.P., LEHMANN, D.R. & MARKMAN, A.B. (2001). Entrenched Knowledge 
Structures and Consumer Response to New Products, Journal of Marketing Research, 
28(February 2001): 14-29. 

- MORIARTY, R.T. & KOSNIK, T.J. (1989). High tech marketing: concepts, continuity and 
change, Sloan management review, 30(4): 7-17. 

- MORRIS, M.G. & DILLON, A. (1997). The influence of User Perceptions on Sotware 
Utilization: Application and Evaluation of a Theoretical Model of Technology Acceptance, 
IEEE Software, 14(4): 58-69. 

- MORRIS, M.G. & VENKATESH, V. (2000). Age Differences in Technology Adoption 
Decisions: Implications for a changing workforce, Personnel Psychology, 53(2): 375-403. 

- MORRISON, D.G. (1979). Purchase intentions and purchase behavior, Journal of Marketing, 
43(Spring): 65-74. 

- MORRISON, J. (1996). How to use diffusion models in new product forecasting, Journal of 
Business Forecasting, 15(Summer): 6-9. 

- MORWITZ, V.G. & FITZSIMONS, G.J. (2004). The mere-measurement effect: why does 
measuring intentions change actual behaviour?, Journal of Consumer Psychology 
Journal of Consumer Psychology, 14(1-2): 64-74. 

- MORWITZ, V.G.; JOHNSON, E. & SCHMITTLEIN, D. (1993). Does measuring intent change 
behaviour?, Journal of Consumer Research, 20(June): 46-61. 

- MORWITZ, V.G. & SCHMITTLEIN, D.C. (1992). Using segmentation to improve sales 
forecasts based on purchase intent: which ‘intenders’ actually buy?, Journal of Marketing 
Research, 29(November): 391-405. 

- MUKHERJEE, A. & HOYER, W.D. (2001). The effect of novel attributes on Product 
Evaluation, Journal of Consumer Research, 28(December): 462-472. 

- MULHERN, F.J. & CAPRARA, R.J. (1994). A nearest neighbor model for forecasting market 
response, International Journal of Forecasting, 10(2): 191-207. 

- MULLINS, J.W. & SUTHERLAND, D.J. (1998). New product development in rapidly changing 
markets: an exploratory study, Journal of Product Innovation Management, 15(3): 224-
236. 

- MUNDORF, N.; KOLBE, L. & BRENNER, W. (1997). Convergence of Media, Machines and 
Messages, Convergence, 3(1): 111-119. 

- NAKANISHI, M. (1973). Advertising and promotion effects on consumer response to new 
products, Journal of Marketing Research, 10(August): 242-249. 

- NARASIMHAN, C. & SEN, S.K. (1983). New product models for test market data, Journal of 
Marketing, 47(Winter): 11-24. 

- NARASIMHAN, C. (1989). Incorporating consumer price expectations in diffusion models, 
Marketing Science, 8(4, Fall): 343-357. 

Bibliografie 
25 



- NARAYANAN, S. (1992). Incorporating heterogeneous adoption rates in new product 
diffusion: a model and empirical investigations, Marketing Letters, 3(4): 395-406. 

- NELDER, J.A. (1962). An alternative form of a generalized logistic equation, Biometrics, 
18(December): 614-616.  

- NEUENDORF, K., ATKIN, D. & JEFFRES, L. (1998). Understanding adopters of audio 
information innovations, Journal of Broadcasting and Electronic Media, 42(1): 80-94. 

- NILAKANTA, S. & SCAMELL, R.W. (1990). The effect of information sources and 
communication channels on the diffusion of an innovation in a data base environment, 
Management Science, 36(1, January): 24-40. 

- NOH, G.-Y & GRANT, A. (1997). Media functionality and the Principle of Relative Constancy : 
an explanation of the VCR aberration, The Journal of the media economics, 10(3): 17-31. 

- NORTON, J.A. & BASS, F.M. (1987). A Diffusion Theory Model of Adoption and Substitution 
for Successive Generations of High Technology Products, Management Science, 
33(September): 1069-1086. 

- NORTON, J.A. & BASS, F.M. (1992). Evolution of Technological Generations: The Law of 
Capture, Sloan Management Review, 33(Winter): 66-77.  

- O’CONNOR, G.C. (1998). Market Learning and Radical Innovation: A Cross Case 
Comparison of Eight Radical Innovation Projects, Journal of Product Innovation 
Management, 15(2): 151-166. 

- O’KEEFE, G.J. & SULANOWSKI, B.K. (1995). More than just talk: uses, gratifications, and the 
telephone, Journalism & Mass Communication Quarterly, 72(4, Winter): 922-933.  

- OLIVER, R.L. & BEARDEN, W.O. (1985). Crossover Effects in the Theory of Reasoned Action, 
Journal of Consumer Research, 12(December): 324-340. 

- ONKVISIT, S. & SHAW, J.J. (1989). The diffusion of innovations theory: some research 
questions and ideas, Akron Business and Economics Review, 20(Spring): 46-55. 

- ORTT, R.J. & SCHOORMANS, P.L. (1993). Consumer research in the development process of 
a major innovation, Journal of the Market Research Society, 35(4): 375-389. 

- OSTLUND, L.E. (1974). Perceived Innovation Attributes as predictors and innovativeness, 
Journal of consumer research, 1(September): 23-29. 

- OTTUM, B.D. & MOORE, W.L. (1997). The role of market information in new product 
success/failure, Journal of Product Innovation Management, 14(4), 258-273. 

- OUWERSLOOT, H. (1998). Communication sciences vs. economics. The importance of 
being critical, Trends in Communication (TIC), 5: 57-61. 

- OVANS (1998). The customer doesn’t always know best, Market Research, 7(3, May-June): 
12-14. 

- OXLEY, M. & NANCORROW, C. (2003). Measuring diffusion: fast tracking new products, 
Admap, 436 (February): 40-43. 

- OZER, M. (1999). A survey of New Product Evaluation Models, Journal of Product 
Innovation Management, 16(1): 77-94. 

- PADMANABHAN, V.; RAJIV, S. & SRINIVASAN, K. (1997). New products, upgrades, and 
new releases: a rationale for sequential product introduction, Journal of Marketing 
Research, 34(4, November): 456-472. 

- PALLISTER, J.G. & FOXALL, G.R. (1998). Psychometric properties of the Hurt-Joseph-Cook 
scales for the measurement of innovativeness, Technovation, 18 (11): 663-675. 

- PARE, G. & ELAM, J. (1995). Discretionary use of personal computers by knowledge 
workers : testing of a social psychology model, Behavior & Information Technology, 14(4): 
215-228. 

- PARKER, P.M. (1992). Price elasticity dynamics over the adoption life cycle, Journal of 
Marketing Research, 24(August): 358-367. 

- PARKER, P.M. (1993). Choosing among diffusion models: some empirical evidence, 
Marketing letters, 4(1): 81-94. 

- PARKER, P.M. (1994). Aggregate diffusion forecasting models in marketing: a critical review, 
International Journal of forecasting, 10(2): 353-380 

- PARKER, S. (1998). The digital dilemma, Admap, 33(July/August): 47-48. 

Bibliografie 
26 



- PARKER, G. (2001). The evolution of the interactive consumer, Admap, 36(1, January, issue 
413): 48-50. 

- PARKER, P.M. & GATIGNON, H. (1994). Competitive effects in diffusion models: an empirical 
analysis, International Journal of Research in Marketing, 11(1, January): 17-39.  

- PAVIA, T.M. (1991). The early stages of new product development in entrepreneurial high-
tech firms, Journal of Product Innovation Management, 8(1, March): 18-31.  

- PELUPESSY, A. (1994). Een evaluatie van domein-specifieke segmenatie, 
Massacommunicatie, 4: 274-292. 

- PERSE, E. & COURTRIGHT, J. (1993). Normative images of communication media: Mass and 
interpersonal channels in the new media environment, Human Communication 
Research, 19(4): 485-503. 

- PERSE, E.M. & DUNN, D.B. (1998). The utility of home computers and media use: 
implication of multimedia and connectivity, Journal of Broadcasting & Electronic Media, 
42(4): 435-456. 

- PETERSON, R.A. (1973). A note on optimal adopter category determination, Journal of 
Marketing Research, 10(August): 325-329. 

- PHILIPS, .L.A., CALANTONE, R. & LEE, M.-T. (1994). International Technology adoption. 
Behavior structure, demand certainty and culture, Journal of business and industrial 
marketing, 9(2): 16-28. 

- PLOUFFE, C.R.; VANDENBOSCH, M. & HULLAND, J. (2000). Why smart cards failed: looking 
to consumer and merchant reactions to a new payment technology, International 
Journal of Bank Marketing, 18(3): 112-123. 

- PLOUFFE, C.R., VANDENBOSCH, M. & HULLAND, J. (2001). Intermediating technologies 
and multi-group adoption: A comparison of consumer and merchant adoption intentions 
toward a new electronic payment system, The Journal of Product Innovation 
Management, 18(2, March): 65-81. 

- POUILLOT, D. (2002). Key Profitability Factors for Future UMTS Operators, Communications 
& Strategies, 46: 181-203. 

- PRICE, C. (1999). News of the World, Cable and Satellite Europe, issue 186(June): 54-56. 
- PRICE, C. (2000). Driving ahead, Cable and Satellite Europe, issue 201(September): 51-54. 
- PRICE, C. (2000b). Terrestrial TV take-off, Cable and Satellite Europe, issue 186(June): 15-19. 
- PRICE, C. (2000c). All in one solution, Cable and Satellite Europe, issue 196(April): 42-46. 
- PRICE, L.L., FEICK, L.F. & HIGIE, R.A. (1987). Information Sensitive Consumers and Market 

Information, Journal of Consumer Affairs, 21(2): 328-341. 
- PRICE, L.L. & RIDGEWAY, N.M. (1983). Development of a scale to measure use 

innovativeness, Advances in Consumer research, 10(3): 679-684. 
- PRINGLE, L.G., WILSON, D.R. & BRODY, E.I. (1982). NEWS: a decision-oriented model for 

new product analysis and forecasting, Marketing Science, 1(1, Winter): 1-29. 
- RACKHAM, N. (1998). Why bad things happen to good new products, Journal of Product 

Innovation Management, 15(3): 201-207. 
- RAJU, P.S. (1980). Optimum stimulation level : its relationship to personality, demographics 

and exploratory behavior, Journal of Consumer Research, 7(December): 272-282. 
- RAM, S. & SHETH, J.N. (1989). Consumers resistance to innovations: the marketing problem 

and its solutions, Journal of Consumer Marketing, 6(2): 5-14. 
- RAO, R.C. & BASS, F.M. (1985). Competition, strategy and price dynamics: a theoretical and 

empirical investigation, Journal of Marketing Research: 22(August): 283-296. 
- RATTLEY, M. (1999). Cashing in on content in the digital exchange, Cable and Satellite 

Europe, issue 200(August): 50-52. 
- REAGAN, J. (1987). Classifying adopters and nonadopters for technologies using political 

activity, media use and demographic variables, Telematics and informatics, 4(1): 3-16. 
- REAGAN, J. (1991). Technololgy adoption: Is satisfaction the best predictor?, Journalism 

Quarterly, 68(2): 325-332. 
- REAGAN, J., DUCEY, R.V. & BERNSTEIN, J. (1985). Local predictors of basic and pay cable 

subscribership, Journalism Quarterly, 62(2): 397-400. 

Bibliografie 
27 



- REAGAN, J., PINKLETON, B., CHEN, C.-F. & AARONSON, D. (1995). How do technologies 
relate to the repertoire of information sources?, Telematics and Informatics, 12(1): 21-27. 

- REESE, S.D. (1988). New communication technologies and the information worker: the 
influence of occupation, Journal of Communication, 38(2): 59-70. 

- REESE, S.D., SHOEMAKER, P.J. & DANIELSON, W.A. (1986). Social Correlates of Public 
Attitudes toward New Communication Technologies, Journalism Quarterly, 63(4, Winter): 
675-682. 

- RENAUD, J.-L. (1999). Raising standards for cable, Cable and Satellite Europe, issue 
185(May): 122. 

- RENAUD, J.-L. (1999b). Return to sender, Cable and Satellite Europe, issue 188(August): 54-
55. 

- RENAUD, J.-L. (2000). HDTV Europe : the saga continues, Cable and Satellite Europe, (issue 
196)April: 32-36. 

- RICE, R.E. (1987). Computer-mediated communication and organizational innovation, 
Journal of Communication, 37(4): 65-94. 

- RICCI, A. (2000). Measuring information society. Dynamics of European data on usage of 
European data on usage of information and communication technologies in Europe 
since 1995, Telematics and Informatics, 17(1-2): 141-167. 

- RIDGEWAY, N.M. & PRICE, L.L. (1994). Exploration in Product Usage: A Model of Use 
Innovativeness, Psychology and Marketing, 11(1): 69-84. 

- ROBERTSON, T.S. (1967). The Process of Innovation and the Diffusion of Innovations, 
Journal of Marketing, January: 14-19. 

- ROBERTSON, T.S. (1984). Marketing’s potential contribution to consumer behavior 
research: the case of diffusion theory, Advances in Consumer Research, 11: 484-489. 

- ROBERTSON, T.S., MYERS, J.H. (1969). Personality correlates of opinion leadership and 
innovative buying behaviour, Journal of Marketing Research, 7(2): 260-261. 

- ROBINSON, W.T. & FORNELL, C. (1985). Sources of Market Pioneer Advantages in 
Consumer Good Industries. Journal of Marketing Research, 22(August): 305-317. 

- ROBINSON, V. & LAKHANI, C. (1975). Dynamic Price Models for New-Product Planning, 
Management Science, 21(10, June), 1113-1122. 

- ROEHRICH, G. (2004). Consumer Innovativeness. Concepts and measurements, Journal of 
Business Research, 57(6): 671-677. 

- ROGERS, E.M. (1976). New Product Adoption and Diffusion, Journal of Consumer Research, 
2(March): 290-301.  

- ROLLINS, T. (1993). Using the Innovation Adoption Diffusion Model to Target Educational 
Programming, Journal of Agricultural Education, 34(4, Winter): 46-54. 

- ROTHWELL, R. (1992), Successful industrial innovation: critical factors for the 1990’s, R&D 
Management, 22(3): 221-239. 

- RUSSELL, T. (1980). Comments on “The relationship between Diffusion Rates, Experience 
Curves, and Demand Elasticities for Consumer Durable Technological Innovations, 
Journal of Business, 53(3): 69-78.  

- RYAN, E. (1999). More than a game, Cable and Satellite Europe, issue 182(February): 26-28. 
- RYAN, B. & GROSS, N.C. (1943). The diffusion of hybrid seed corn in two Iowa communities, 

Rural Sociology, 8(March): 15-24. 
- RYAN, M.J. (1982). Behavioral Intention Formation: The Interdependency of Attitudinal and 

Social Infuence Variables, Journal of Consumer Research, 9(December): 263-278. 
- SAHNI, A. (1994). Incorporating Perceptions of Financial Control in Purchase Prediction: An 

Empirical Examination of the Theory of Planned Behavior, Advances in Consumer 
Research, 21(4): 442-448. 

- SAMLI, A.C. & WEBER, J.A.E. (2000). A theory of successful product breakthrough 
management: learning from success, Journal of Product and Brand Management, 9(1): 
35-55. 

- SANDBERG, B. (2002), Creating the market for disruptive innovation: market proactiveness 
at the launch stage, Journal of Targeting, measurement and analysis for marketing, 11(2): 
184-196. 

Bibliografie 
28 



- SANDERS, N.R. & MANRODT, K.B. (1994). Forecasting practices in US corporations: survey 
results, Interfaces, 24(2): 92-100. 

- SANDERSON, S. & UZUMERI, M. (1995). Managing product families: the case of the Sony 
Walkman, Research Policy, 24(5): 761-782. 

- SAWYER, S.; ALLEN, J.P. & LEE, H. (2003). Broadband and mobile opportunities: a socio-
technical perspective, Journal of Information Technology, 18(June): 121-136.  

- SAWYER, S. & ROSENBAUM, H. (2000). Social informatics in the information sciences: 
current activities and emerging directions, Information Science Research, 3(2): 89-95.  

- SCHERER, C.W. (1989). The videocassette recorder and information equity, Journal of 
Communication, 39(3): 94-103. 

- SCHILLING, M.A. (2002). Technology Success and Failure in Winner-Take-all Markets: The 
impact of Learning orientation, Timing and Network Externalities, The Academy of 
Management Journal, 45(2): 387-398. 

- SCHMITTLEIN, D.C. & MAHAJAN, V. (1982). Maximum Likelihood estimation for an 
Innovation Diffusion Model of New Product Acceptance, Marketing Science, 1(1, Winter): 
57-78. 

- SCHMITZ, J. & FULK, J. (1991). Organizational colleague, information richness and 
electronic mail: A test of the social influence model of technology use, Communication 
Research, 18(4): 487-523. 

- SCHNEIDER, V., CHARON, J.-M., MILES, I., THOMAS, G. & VEDEL, T. (1991). The Dynamics of 
videotex development in Britain, France and Germany: a cross-national comparison, 
European Journal of Communication, 6(2): 187-212. 

- SCHOBER, D. (1999). Data detectives, Telephony, 327(9): 20-24. 
- SCHODER, D. (2000). Forecasting the success of telecommunication services in the 

presence of network effects, Information Economics and Policy, 12(2): 181-200. 
- SCHOENBACH, K. (2001). Myths of media and audiences.’ Inaugural lecture as professor of 

general communication science, university of Amsterdam, European Journal of 
Communication, 16(3): 361-376. 

- SCHRAMEIJER, H. (2000). Tien spelregels om een innovatie te liquideren, Tijdschrift voor 
marketing, 10(oktober-: 82-83. 

- SCHREIBER, D. (2003). Sky grows TV gaming services, Cable and Satellite Europe, issue 
225(January/February): 38. 

- SCHRODER, K.C. (1987). Convergence of antagonistic traditions? The case of audience 
research, The European Journal of Communication, 2(1): 7-31. 

- SCHULZ, K. & MEER, D. (2001). How to make econometrics more valuable, Admap, 
36(September, issue 420): 42-45. 

- SEEL, P.B. (2003). Who wants DTV?, Journal of Broadcasting & Electronic Media, 47(1, 
March): 149-152. 

- SEGARS, A.H. & GROVER, V. (1993). Re-examining Perceived Ease of Use and Usefulness: A 
confirmatory Factor Analysis, MIS Quarterly, 17(4, December): 517-525. 

- SEIN, M.K. & HARINDRANATH, G. (2004). Conceptualizing the ICT Artifact: Toward 
Understanding the Role of ICT in National Development, The Information Society, 20(1): 
15-24. 

- SERVAES, J. & HEINDERYCKX, F. (2002). The ‘new’ ICTs environment in Europe: closing of 
widening the gaps?, Telematics and Informatics, 19(2): 91-115. 

- SHANKAR, V., CARPENTER, G.S. & KRISHNAMURTHI, L. (1998). Late Mover Advantage: How 
Innovative Late Entrants Outsell Pioneers, Journal of Marketing Research, 35(February): 
54-70. 

- SHARIF, M.N. & ISLAM, M.N. (1980). The Weibull Distribution as a general model for 
forecasting technological change, Technological forecasting and social change, 18(3): 
247-256. 

- SHAW, R. (2001). Measure up! A manifesto for change, Journal of Targeting, Measurement 
and Analysis for marketing, 9(4): 301-305.  

- SHELDON, N. (1997). The digital dawn, Admap, 32(December): 22-25. 

Bibliografie 
29 



- SHEPPARD, B.H., HARTWICK, J. & WARSHAW, P.R. (1988). The Theory of Reasoned Action: 
A meta-analysis of past research with recommendations for modifications for future 
research, Journal of Consumer Research, 15(December): 325-343. 

- SHETH, J.N., NEWMAN, B.I. & GROSS, B.L. (1991). Why We Buy What We Buy: A Theory of 
Consumption Values, Journal of Business Research, 22(2): 159-170. 

- SHIH, C.-F. & VENKATESH, A. (2004). Beyond Adoption: Development and Application of a 
Use-Diffusion Model, Journal of Marketing, 68(January): 59-72. 

- SHIMP, T.A. & KAVAS, A. (1984). The Theory of Reasoned Action Applied to Coupon Usage, 
Journal of Consumer Research, 11(3, December): 795-809. 

- SILVERSTONE, R. (1991). From audiences to consumers: the household and the 
consumption of communication and information technologies, European Journal of 
Communication, 6(2), 135-154.  

- SIMKIN, L. (2002). Book Review ; Profitable Customers : How to identify, develop and retain 
them (WILSON, C.), Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 11(1): 
96-97. 

- SIMON, H. & SEBASTIAN, K.-H. (1987). Diffusion and advertising: the German Telephone 
company, Management Science, 33(4, April): 451-466. 

- SIMONSON, I. & NOWLIS, S.M. (2000). The role of explanation and need for uniqueness in 
consumer decision making: unconventional choice based on reason, Journal of 
Consumer Research, 27(1): 49-68. 

- SITKIN, S.B., SUTCLIFFE, K.M. & BARRIOS-CHOPLIN, J.R. (1992). A dual-capacity model of 
communication media choice in organizations, Human Communication Research, 18(4): 
563-598. 

- SLATER, S.F. & NARVER, J.C. (1998). Customer-led and market-oriented: let’s not confuse the 
two, Strategic Management Journal, 19(10): 1001-1006. 

- SMITH, P.G. & BLANCK, E.L. (2002). From Experience: leading dispersed teams, The Journal 
of Product Innovation Management, 19(4): 294-304. 

- SOE, L. & MARKUS, M.L. (1993). Technological or social utility? Unraveling explanations of e-
mail, v-mail, and fax use, The Information Society, 9(3): 213-236.  

- SONG, X.M. & PARRY, M.E. (1997), A cross-national comparative study of new product 
development processes: Japan and the United States, Journal of Marketing, 61(2): 1-18. 

- SON, J. & McCOMBS, M. (1993). A look at the Constancy Principle under changing market 
conditions, The Journal of media economics, 6(2): 23-36. 

- SPARKES, V.M. & KANG, N. (1986). Public reactions to cable television: time in the diffusion 
process, Journal of Broadcasting & Electronic Media, 30(2, Spring): 213-229. 

- SRINIVASAN, R., LILIEN, G.L. & RANGASWAMY, A. (2002). Technological Opportunism and 
Radical Technology Adoption : An Application to E-Business, Journal of Marketing, 
66(July): 47-60.  

- SRINIVASAN, V. & MASON, C.H. (1986). Nonlinear least squares estimation of new product 
diffusion models, Marketing Science, 5(2, Spring): 169-178. 

- STANEK, D.M. & MOKHTARIAN, P.L. (1998). Developing Models of preference for home-
based and center-based telecommuting: Findings and Forecasts, Technological 
Forecasting and Social Change, 57(1-2): 53-74. 

- STAPLETON, E. (1976). The normal distribution as a model of technological substitution, 
Technological Forecasting and social change, 8(3): 325-334. 

- STARR, M.K. (1992). Accelerating innovation, Business Horizons, July-August: 44-51.  
- STEENKAMP, J.-B.E.M. & GIELENS, K. (2003). Consumer and Market Drivers of the Trial 

Probability of New Consumer Packaged Goods, Journal of Consumer Research, 
30(December): 368-384. 

- STEENKAMP, J.-B.E.M., TER HOFSTEDE, F. & WEDEL, M. (1999). A cross-national 
investigation into the individual and national cultural antecedents of consumer 
innovativeness, Journal of Marketing, 63(2, April): 55-69. 

- STEINFIELD, C. (1998). Electronic commerce and computer-mediated communication. New 
directions for research, Trends In Communication (TIC), 5: 19-36. 

Bibliografie 
30 



- STOREY, J. (2000). The management of innovation problem, International Journal of 
Innovation Management, 4(3, September): 347-369. 

- STRAUB, D., LIMAYEM, M. & KARAHANNA-EVARISTO, E. (1995). Measuring System Usage: 
Implications for IS Theory Testing, Management Science, 41(8, August): 1328-1342. 

- STROVER, S. (2000). The fist mile, The Information Society, 16(2): 151-155. 
- SULL, D.N. (1999). Why good companies go bad, Harvard Business Review, 77(4, July-

August): 42-52. 
- SULTAN, F. (1999). Consumer preferences for forthcoming innovations: the case of high 

definition television, Journal of consumer marketing, 16(1): 24-41. 
- SULTAN, F., FARLEY, J.U. & LEHMANN, D.R. (1990). A meta-analysis of Diffusion Models, 

Journal of Marketing Research, 27(February): 70-77. 
- SULTAN, F. & WINER, R.S. (1993). Time preference for products and attributes and the 

adoption of technology-driven consumer durable innovation, Journal of Economic 
Psychology, 14(4): 587-613. 

- SUMMERS, J.O. (1971). Generalized change agents and innovativeness, Journal of 
Marketing Research, 8(3): 313-317. 

- SUTHERLAND, F. (1999). Remote overload: Too much too soon?, Cable and Satellite 
Europe, issue 187(July): 46-49. 

- SUTHERLAND, F. (1999b). Culture unbound, Cable and Satellite Europe, issue 188(August): 
18-22. 

- SUTHERLAND, F. (1999c). Finding your niche, Cable and Satellite Europe, issue 185(May): 
52-54. 

- SUTHERLAND, F. (2000). Two Way TV gets on Active, Cable and Satellite Europe, issue 
195(March): 13. 

- SWANSON, E.B. (1994). Information Systems Innovation Among Organizations, 
Management Science, 40(9, September): 1069-1092. 

- SWEENEY, J.C. & SOUTAR, G.N. (2001). Consumer Perceived Value: The Development of a 
Multiple Item Scale, Journal of Retailing, 77: 203-220.  

- TAKADA, H. & JAIN, D. (1991). Cross-national Analysis of Diffusion of Consumer Durable 
Goods in Pacific Rim Countries, Journal of Marketing, 55(2, April): 48-54. 

- TALUKDAR, D., SUDHIR, L. & AINSLIE, A. (2002). Investigating New Product Diffusion 
Across Products and Countries, Marketing Science, 21(1, Winter 2002): 97-114) 

- TANG, P.S. & ANG, P.H. (2002). The diffusion of information technology in Singapore 
schools: a process framework, New Media & Society, 4(4): 457-478. 

- TANNER, J.C. (2004). Will the real 4G please stand up?, Telecom Asia, 15(3, March): 4-5. 
- TANNY, S.M. & DERZKO, N.A. (1988). Innovators and Imitators in Innovation Diffusion 

Modeling, Journal of Forecasting, 7(4): 225-237.  
- TAYLOR, S. & TODD, P. (1995). Decomposition and crossover effects in the theory of 

planned behavior: a study of consumer adoption intentions, International Journal of 
Research in Marketing, 12(2): 137-155. 

- TAYLOR, S. & TODD, P. (1995b). Understanding Information Technology Usage: A Test of 
Competing Models, Information Systems Research, 6(2): 144-176. 

- TELLEFSEN, T. & TAKADA, H. (1999). The relationship between mass media availability and 
the multicountry diffusion of consumer products, Journal of International Marketing, 7(1): 
77-96. 

- TEOTIA, A.P.S. & RAJU, P.S. (1986). Forecasting the market penetration of new technologies 
using a combination of economic cost and diffusion models, Journal of Product 
Innovation Management, 4(4, December): 225-237. 

- THÖLKE, J.M., HULTINK, E.J. & ROBBEN, H.S.J. (2001). Launching new product features: a 
multiple case examination, The Journal of Product Innovation Management, 18(1): 3-14. 

- THOMAS, R.J. (1985). Estimating market growth for new products: an analogical diffusion 
model approach, Journal of Product Innovation Management, 2(1): 45-55. 

- THOMPSON, R.L., HIGGINS, C.A. & HOWELL, J.M. (1991). Personal Computing: toward a 
conceptual model of utilization, MIS Quarterly, 15(1, March): 125-143. 

Bibliografie 
31 



- THOMPSON, R.L., HIGGINS, C.A. & HOWELL, J.M. (1994). Influence of experience on 
personal computer utilization: testing a conceptual model, Journal of Management 
Information Systems, 11(1): 167-187.  

- THOMSON, S. (2001a), Free Interaction, Cable & Satellite Europe, issue 210(June): 2. 
- THOMSON, S. (2001b), Lifting the gloom, Cable & Satellite Europe, issue 211(July/August): 

2. 
- THOMSON, S. (2001c), Down to earth, Cable & Satellite Europe, issue 211(July/August): 10-

18.  
- THOMSON, S. (2002). Set-tops: the next generation, Cable and Satellite Europe, issue 

216(January/February): 16-19. 
- THOMSON, S. (2002b). Interactive ends, Cable and Satellite Europe, issue 221(September): 

22-26. 
- THOMSON, S. (2003). Raise the standard, Cable and Satellite Europe, issue 227(April): 10. 
- THOMSON, S. & WYNN, C. (2003). Monaco launches VOD-over-ADSL service, Cable and 

Satellite Europe, issue 227(April): 50. 
- TIGERT, D & FARIVAR, B. (1981). The Bass New Product Growth Model: A Sensitivity 

Analysis for a High Technology Product, Journal of Marketing, 45(Fall): 81-90. 
- TYLER, B.B. & GNYAWALI, D.R. (2002), Mapping managers’ market orientations regarding 

new product success, Journal of Product Innovation Management, 19(4): 259-276. 
- TOBIN, A. (1999). Boxing match, Cable and Satellite Europe, issue 186(June): 12. 
- TOBIN, A. (1999b).Confusion, Cable and Satellite Europe, issue 188(August): 56-57. 
- TOBIN, A.(1999c).Extra-terrestrial funding, Cable and Satellite Europe, issue 

191(November): 38-40. 
- TRAJTENBERG, M. & YITZHAKI, S. (1989). The Diffusion of Innovations: A methodological 

reappraisal, Journal of Business and Economic Statistics, 7(1): 35-47. 
- TREVINO, L.K., LENGEL, R.H. & DAFT, R.L. (1987). Media Symbolism, media richness and 

media choice in organizations: A symbolic interactionist perspective, Communication 
Research, 14(5): 553-574.  

- TREVINO, L.K. & WEBSTER, J. (1992). Flow in Computer-Mediated Communication. 
Electronic Mail and Voice Mail. Evaluation and Impacts, Communication Research, 19(5): 
539-573. 

- TYCH, W., PEDREGAL, D.J., YOUNG, P.C. & DAVIES, J. (2002). An unobserved component 
model for multi-rate forecasting of telephone call demand: the design of a forecasting 
support system, International Journal of Forecasting, 18(4): 673-695. 

- TZOKAS, N & SAREN, M. (1992). Innovation Diffusion: the emerging role of suppliers versus 
the traditional dominance of buyers, Journal of Marketing Management, 8: 69-79. 

- URBAN, G.L. (1970). SPRINTER MOD III: A model for the analysis of new frequently 
purchased consumer products, Operations Research, 18(5): 805-854.  

- URBAN, G.L. & KATZ, G.M. (1983). Pre-Test Market models: validation and managerial 
implications, Journal of Marketing Research, 20(3): 221-234. 

- URBAN, G.L., WEINBERG, B.D. & HAUSER, J.R. (1996), Premarket Forecasting of Really-New 
Products, Journal of Marketing, 60(January 1996): 47-60.  

- VAKRATSAS, D. & BASS, F.M. (2002). A segment-level hazard approach to studying 
household purchase timing decisions, Journal of Applied Econometrics, 17(1): 49-59. 

- VALENTE, T.W. & DAVIS, R.L. (1999). Accelerating the diffusion of innovations using 
opinion leaders, The annals of the American Acacemy of the Political and Social Sciences 
(AAPSS), 566 (November): 55-67. 

- VALETTE-FLORENCE, P. & JOLIBERT, A. (1990). Social Values, A.I.O., and Consumption 
Patterns, Journal of Business Research, 20: 109-122. 

- VAN CUILENBURG, J. (1998). In search of new knowledge for communications design and 
policy, Trends In Communication (TIC), 5: 7-17. 

- VAN DEN BULTE, C. (2000). New Product Diffusion Acceleration: Measurement and 
Analysis, Marketing Science, 19(4, Fall): 366-380. 

- VAN DEN BULTE, C. & LILIEN, G.L. (2001). Medical innovation revisited: social contagion 
versus marketing effort, American Journal of Sociology, 106(5, march): 1409-1435. 

Bibliografie 
32 



- VAN DEN HOOFF, B. (1998). The dynamics of studying ICT, Trends in Communication (TIC), 
5 :53-55. 

- VAN DE WIJNGAERT, L. (1998). The media match, Trends In Communication (TIC), 5: 85-
99. 

- VAN DIJK, J. (1994), Toenemende ongelijkheid van inkomens en van mediaconsumptie. 
Gevolgen voor sociaal-cultureel burgerschap, Massacommunicatie, 1: 2-26. 

- VANHONACKER, W.R. & PRICE, L.J. (1992). Using meta-analysis results in Bayesian 
updating: the empty-cell problem, Journal of Business and Economic Statistics, 10(4, 
October): 427-435. 

- VAN RIEL, A.C.R.; LEMMINK, J. & OUWERSLOOT, H. (2004). High-technology Service 
Innovation Success: A Decision-Making Perspective, Journal of Product Innovation 
Management, 21(5, September): 348-359. 

- VAN WOERKUM, C.M.J. (1997). Information Technology and Information on Demand: the 
consequences for the supplier, Trends in Communication, 1, 95-101. 

- VAN ZOONEN, L. (1992), Feminist theory and information technology, Media, Culture & 
Society, 14(1): 9-29. 

- VENKATESAN, R. & KUMAR, V. (2002). A genetic algorithms approach to growth phase 
forecasting of wireless subscribers, International Journal of Forecasting, 18(4): 625-646. 

- VENKATESH, V. (1999). Creation of Favorable User Perceptions: Exploring the role of 
intrinsic motivation, MIS Quarterly, 23(2): 239-260. 

- VENKATESH, V. (2000). Determinants of Perceived Ease of Use: Integrating Control, 
Intrinsic Motivation, and Emotion into the Technology Acceptance Model, Information 
Systems Research, 11(4, December): 342-365. 

- VENKATESH, V. & BROWN, S.A. (2001). A longitudinal investigation of personal computers 
in homes: adoption determinants, and emerging challenges, MIS Quarterly, 25(1): 71-102. 

- VENKATESH, V. & DAVIS, F.D. (1996). A Model of the Antecedents of Perceived Ease of 
Use: Development and Test, Decision Sciences, 27(3): 451-481. 

- VENKATESH, V. & DAVIS, F.D. (2000). A theoretical extension of the Technology 
Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies, Management Science, 46(2, 
February): 186-204. 

- VENKATESH, V.; MORRIS, M.G. & ACKERMAN, P.L. (2000). A longitudinal field investigation 
of gender differences in individual technology adoption decision making processes, 
Organizational behavior and human decision processes, 83(1): 33-60. 

- VENKATESH, V.; MORRIS, M.G.; DAVIS, G.B. & DAVIS, F.D. (2003). User acceptance of 
information technology: toward a unified view, MIS Quarterly, 27(3): 425-478. 

- VENKATESH, V.; SPEIER, C. & MORRIS, M.G. (2002). User acceptance enablers in individual 
decision making about technology: toward an integrated model, Decision Sciences, 33(2): 
297-316. 

- VENKATESH, V. & VITALARI, N. (1987). A post-adoption analysis of computing in the home, 
Journal of economic psychology, 8(2, June): 161-180. 

- VERDONCK, E. (2002). The game is on, Marketeer, maart: 4-7. 
- VERHAEGH, S. (2000). Digitale tv maakt kabel overbodig, N&T Wetenschapsmagazine, juni: 

46-49. 
- VERYZER, R. (1998). Key Factors affecting customer evaluation of discontinuous new 

products, Journal of Product Innovation Management, 15(2): 136-150. 
- VERYZER, R. (1998b). Discontinuous innovation and the new product development 

process, Journal of Product Innovation Management, 15 (4): 304-321.  
- VON HIPPEL, E. (2002). Innovation by user communities, Trends in Communication, 8: 37-

43. 
- VON LÖHNEYSEN, U. & WOLFF, D. (2004). Strijd om de woonkamer. Reportage: Media-pc’s 

versus intelligente audio-/videosystemen. Chip, 7-8: 60-69. 
- WAARTS, E., VAN EVERDINGEN, Y.M. & VAN HILLIGERSBERG, J. (2002). The Dynamics of 

Factors Affecting the Adoption of Innovations, The Journal of Product Innovation 
Management, 19(6): 412-423. 

- WALLACE, A. (1999). Box of delights, Cable and Satellite Europe, May: 84-85. 

Bibliografie 
33 



- WALKER, R.M.; JEANES, E. & ROWLANDS, R. (2002) Measuring innovation – applying the 
literature-based innovation output indicators to public services, Public Administration, 
80(1): 201-214.  

- WARD, P.; ,DAVIES, B.J. & WRIGHT, H. (1999). The diffusion of interactive technology at the 
customer interface, International Journal of Technology Management, 17(1-2): 84-108. 

- WARSHAW, P.R. (1980). Predicting Purchase and other Behaviors from General and 
Contextually Specific Intentions, Journal of Marketing Research, 17(February): 26-33. 

- WATTS, R.J. & PORTER, A.L. (1997), Innovation Forecasting’ Technological forecasting and 
social change, 56(1): 25-47. 

- WEBER, I. & EVANS, V. (2002). Constructing the meaning of digital television in Britain, the 
United States and Australia, New Media & Society, 4(4): 435-456. 

- WEBSTER, J. & MARTOCCHIO, J.J. (1992). Microcomputer playfulness: development of a 
measure with workplace implications, MIS Quarterly, 16(2, June): 201-226. 

- WEERAHANDI, S. & DALAL, R. (1992). A Choice-based approach to the diffusion of a 
service: forecasting fax penetration by market segments, Marketing Science, 11(1, Winter): 
39-53. 

- WEERAHANDI, S., HISIGER, R.S. & CHIEN, V. (1994). A framework for forecasting demand 
for new services and their cross effects on existing services, Information Economics and 
Policy, 6(2): 143-162. 

- WEI, R. (1997), The impacts of Chinese People’s lifestyles on their attitudes toward 
advertising, Journal of Advertising Research, 9(1): 33-50. 

- WEI, R. (2001), From luxury to utility: a longitudinal analysis of cell phone laggards, 
Journalism and Mass Communication Quarterly, 78(4): 702-719. 

- WEI, R. & LEUNG, L. (1998). Owing and using new media technology as predictors of 
quality of life, Telematics and Informatics, 15(4): 237-251. 

- WEISMAN, D.L. & KRIDEL, D.J. (1990). Forecasting competitive entry. The case of bypass 
adoption in telecommunications, International Journal of Forecasting, 6(1): 65-74. 

- WELLS, W.D. & GUBAR, G. (1966). Life Cycle Concept in Marketing Research, Journal of 
Marketing Research, (3, November): 355-363. 

- WELLS, W.D. & TIGERT, D.J. (1971). Activities, interests, and opinions, Journal of Advertising 
Research, 11(August): 27-35. 

- WERTENBROCH & K., SKIERA,B. (2002), Measuring Consumers’ Willingness to Pay at the 
Point of Purchase, Journal of Marketing Research, 39 (2): 228-241. 

- WILTON, P.C. & PESSEMIER, E.A. (1981). Forecasting the Ultimate Acceptance of an 
Innovation: The Effects of Information, Journal of Consumer Research, 8(September): 162-
171. 

- WIND, J. & MAHAJAN, V. (1997). Issues, and opportunities in new product development. 
An introduction to the special issue, Journal of Marketing Research, 34(1): 1-12. 

- WINER, R.S. (1985). A price vector model of demand for consumer durables: preliminary 
developments, Marketing Science, 4(Winter): 74-90. 

- WITTINK, D.R. & CATTIN, P. (1989). Commercial Use of Conjoint Analysis: An Update, 
Journal of Marketing, 53 (July): 91-96. 

- WONG, P.-K. (2002). ICT Production and Diffusion in Asia. Digital dividends or digital 
divide?, Information Economics and Policy, 14(2): 167-187. 

- WONG, P.-K. (2003). Global and National Factors affecting E-Commerce Diffusion in 
Singapore, The information Society, 19(1): 19-32. 

- WOOD, W.C. & O’HARE, S.L. (1991). Paying for the videorevolution: consumer spending on 
the mass media, Journal of Communication, 41(1): 24-30. 

- WORKMAN, J.P. (1993). Marketing’s Limited Role in New Product Development in One 
Computer System Firm, Journal of Marketing Research, 30(4): 405-421. 

- WRIGHT, D. (1998). Analysis of the market for access to broadband telecommunications in 
the year 2000, Computers & Operations Research, 25 (2): 127-138. 

- WRIGHT, M. & CHARIETT, D. (1995). New Product Diffusion Models in Marketing: An 
Assessment of Two Approaches, Marketing Bulletin, 6: 32-41. 

Bibliografie 
34 



- WRIGHT, M. & ESSLEMONT, D. (1994). The logical limitations of target marketing, 
Marketing Bulletin, 5(May): 13-20.  

- WRIGHT, M., UPRITCHARD, C. & LEWIS, T. (1997). A Validation of the Bass New Product 
Diffusion Model in New Zealand, Marketing Bulletin, 8: 15-29. 

- YANG, H. & CHOI, I. (2001). The impact of social influence on information systems 
adoption: an extension to the technology acceptance model, KMIS, 11(3): 165-184. 

- YOUNG, P. (1993). Technological growth curves: a competition of forecasting models, 
Technological Forecasting and Social Change, 44(4): 375-390. 

- YOUNG, P & ORD, J.K. (1985). The use of discounted least squares technological 
forecasting, Technological forecasting and social change, 28(3): 263-274. 

- ZHANG, Y. (1988). Definitions and sciences of information, Information Processing and 
Management, 24(4): 479-491. 

- ZIAMOU, P.(2002), Commercializing new technologies, consumers’ response to a new 
interface, Journal of Product Innovation Management, 19(5) 365-374. 

- ZIRGER, B.J. & MAIDIQUE, M.A. (1990). A model of new product development : an 
empirical test, Management Science, 36(7, July): 867-883). 

 

Bibliografie 
35 



 
Bijdragen uit readers en verzamelwerken 

 
- ABERNATHY, W.J. & UTTERBACK, J.M. (1988). Innovation over Time and in Historical 

Context. In: TUSHMAN, MOORE (Eds.), Readings in the Management of Innovation (p. 25-
36). Cambridge (MA): Ballinger. 

- AJZEN, I. (1985). From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior. In: KUHL, J. & 
BECKMANN, J. (Eds.), Action Control: From Cognition to Behavior (p. 11-39). Berlin: 
Springer.  

- AJZEN, I. (1988). Attitude Structure and Behavior Relations, In: PARTKANIS, A.R., BERCKLER, 
S.T. & GREENWALD, A.G. (Eds.), Attitude Structure and Function (p. 241-274). Hillsdale, 
NJ: Erlbaum. 

- ARMSTRONG, J.S. & BRODIE, R.J. (1999). Forecasting for Marketing. In: HOOLEY, G.J. & 
HUSSEY, M.K. (Eds), Quantitative Methods in Marketing  (p. 92-119), London: Internation 
Thompson Business Press.  

- BAUER, M. (1995). Technofobia: a misleading conception of resistance to new technology. 
In: BAUER, M., Resistance to new technology: nuclear power, information technology and 
biotechnology (p. 98-122), Cambridge: Cambridge University Press. 

- BERGMAN, S., FRISSEN, V. & SLAA, P. (1995). Gebruik en betekenis van de telefoon in het 
leven van alledag. In: RATHENAU INSTITUUT, Toeval of noodzaak? Geschiedenis van de 
overheidsbemoeienis met de informatievoorziening (p. 277-325). Fatima Reeks, 
Amsterdam: Meboprint. 

- BESSANT, J. (2003). Challenges in Innovation Management. In: SHAVININA, L.V. (Ed.), The 
International Handbook on Innovation  (p. 761-774). Oxford, UK: Pergamon, Elsevier. 

- BIJKER, E., HUGHES, T. & PINCH, T. (1987). General Introduction. In: BIJKER, E., HUGHES, T. 
& PINCH, T. (Eds.). The social construction of technological systems. New directions in the 
sociology and history of technology (p. 9-15). Cambridge: MIT Press. 

- BIOCCA, F. (1988). Opposing conceptions of the audience. The active and the passive 
hemispheres of mass communication theory. In: ANDERSON (Ed.), Communication 
Yearbook 11 (p. 51-80). London: Sage Publications. 

- BLACKBURN, J.D. & CLANCY, K.J. (1983). An evolutionary step in new product planning 
models from marketing plan evaluation to marketing plan generation. In: ZUFRYDEN, R. 
(Ed.). Advances and practices of marketing science. Providence, RI: The institute of 
Management Sciences. 

- BOUMANS, J. (1996). A decade of Compact Disc Media. In JANKOWSKI, N.W. & HANSSEN, 
L. (Eds.), The contours of multimedia. Recent technological, theoretical and empirical 
developments  (p. 22-31). London: Libbey. 

- BOUWMAN, H. (2001). Communicatie in de informatiesamenleving. ICT en de 
(on)zichtbaarheid van de communicatiewetenschap. In: BOUWMAN, H. (Ed.), 
Communicatie in de informatiesamenleving  (p. 5-28). Utrecht: Lemma. 

- BOUWMAN, H., CHRISTOFFERSEN, M. & OHLIN, T. (1992). Videotex in a broader 
perspective: from failure to future medium? In: BOUWMAN, H. & CHRISTOFFERSEN, M. 
(Eds.), Relaunching Videotex  (p. 165-176). Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic 
Publishers. 

- BOUWMAN, H., CHRISTOFFERSEN, M. & OHLIN, T. (1992b). Introduction. Videotex: Is there 
life after death? In: BOUWMAN, H. & CHRISTOFFERSEN, M. (Eds.), Relaunching Videotex 
(p. 7-13). Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers. 

- BOUWMAN, H. & DE JONG, A. (1996). Predicting Consumer Adoption of Information 
Technologies. In: JANKOWSKI, N.W. & HANSSEN, L. (Eds.), Contours of multimedia: recent 
technological, theoretical and empirical developments (p. 160-170). London: Libbey. 

- BOUWMAN, H. & VAN DEN HOOFF, B. (1996). Electronic Pathways for Professional and 
Domestic Use. In JANKOWSKI, N.W. & HANSSEN, L. (Eds.), The contours of multimedia. 
Recent technological, theoretical and empirical developments  (p. 47-60). London: Libbey. 

Bibliografie 
36 



- BROUWER-JANSSE, M.D. (1996). User-centred design: interaction between people and 
applications. In: JANKOWSKI, N.W. & HANSSEN, L. (Eds.), Contours of multimedia: recent 
technological, theoretical and empirical developments  (p. 149-159). London: Libbey. 

- BOLTON, R.N. (1994). Evaluating pricing strategies for new residential customer services in 
the telecommunications industry. In: SHETH, J.N., FRAZIER, G.L. & DHOLAKIA, R.R. (Eds.), 
Advances in Telecommunications Management. Strategic Perspective on the marketing of 
information technologies, Vol. 4 (p.177-196). Greenwich, London: Jai Press Inc. 

- BROWN, M.W. & CUDECK, R. (1993). Alternative Ways of Assessing Model Fit. In: BOLLEN, 
K.A. & LONG, J.S. (Eds.), Testing Structural Equation Models. Newbury Park, CA: Sage. 

- BRYANT, J. & LOVE, C. (1996). Entertainment as the driver of new information technology. 
In: DHOLAKIA, R.R., MUNDORF, N. & DHOLAKIA, N. (1996), New infotainment 
technologies in the home. Demand-side perspectives (p. 91-114). Mahwah, New Jersey: 
Lawrence Erlbaum Associates. 

- BURGELMAN, J.-C. (1989). Voorspelde en te verwachten ontwikkelingen van interactieve 
media. In: BOUWMAN, H., JANKOWSKI, N. (Eds.), Interactieve media op komst  (p. 145-
158). Amsterdam: Otto Cramwinckel. 

- BURGELMAN, J.-C. (1993). Het digitale alternatief. Van massacommunicatie naar nieuwe 
informatiepatronen. In BARDOEL, J. & BIERHOF, J. ‘(Eds.), Communicatie  (p. 63-82). 
Dordrecht: Kluwer.  

- BURGELMAN, J.-C. (1994). Assessing Information Technologies in the Information Society: 
The Relevance of Communication Science. In: SPLICHAL, S., CALABRESE, A. & SPARKS, C. 
(1994), Information Society and Civil Society. Contemporary Perspectives on the 
Changing World Order (p. 185-207). West Lafayette: Purdue University Press. 

- BURGELMAN, J.-C. (2000), Innovation of Communication Technologies: some general 
lessons for the future from the past. In: CAMMAERTS, B. & BURGELMAN, J.-C. (Eds.), 
Beyond Competition: Broadening the scope of telecommunications policy (p. 229-238). 
Brussel: VUB University Press. 

- BURGER, P.C. (1994). Product Strategies in the telecommunications industry. In: SHETH, 
J.N., FRAZIER, G.L. & DHOLAKIA, R.R. (1994), Advances in Telecommunications 
Management. Strategic Perspective on the marketing of information technologies, Vol. 4 
(p. 131-139). Greenwich, London: Jai Press Inc. 

- BURGER, P.C., GUNDEE, H. & LAVIDGE, R. (1981). COMP: A comprehensive system for the 
evaluation of new products. In: WIND, Y., MAHAJAN, V. & CARDOZO, R. (Eds.), New 
product forecasting: models and applications. Lexington, MA: Lexington Books. 

- BURKMAN, E. (1987). Factors affecting utilization. In: GAGNE, R.M. (Ed.), Instructional 
Technology: Foundations, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 

- CALANTONE, R.G. & MONTOYA-WEISS, M.M. (1993). Product launch an follow on. In: 
SOUDER, W. & SHERMAN, J.D. (Eds.), Managing New Technology Development (p. 217-
248). Boston, Irwin: McGraw-Hill. 

- CAMPBELL, C. (1992). The desire for the new: its nature and social location as presented in 
theories of fashion and modern consumerism. In: SILVERSTONE, R. & HIRSCH, E. (Eds.). 
Consuming technologies, media and information in domestic spaces (p. 48-64). London: 
Routledge. 

- CARAYANNIS, E.G., GONZALEZ, E. & WETTER, J. (2003). The nature and dynamics of 
discontinuous innovations from a learning and knowledge management perspective’. In: 
SHAVININA, L.V. (Ed.) The International Handbook on Innovation (p. 115-138). Oxford, 
UK: Pergamon, Elsevier. 

- CAREY, J. & ELTON, M. (1996). Forecasting demand for new consumer services: challenges 
and alternatives. In: DHOLAKIA, R.R., MUNDORF, N. & DHOLAKIA, N. (Eds.), New 
infotainment technologies in the home (p. 35-58). Mahwah, New Jersey: Lawrence 
Erlbaum Associates. 

- CERMAK, G.W. (1996). An Approach to Mapping Entertainment Alternatives, In: 
DHOLAKIA, R.R., MUNDORF, N. & DHOLAKIA, N. (Eds.), New Infotainment technologies 
in the home. Demand-side Perspectives (p. 115-134). Mahwah, New Jersey : Lawrence 
Erlbaum Associates. 

Bibliografie 
37 



- CHAMBAT, P. (1994a). NTIC et representations des usagers. In : VITALIS, A. (Ed.), Médias et 
nouvelles technologies. Pour une socio-politique des usages (p. 45-59), Rennes : Editions 
Apogée . 

- CHAN-OLMSTED, S.M. & GERSHON, R.A. (2001). Telecommunications Marketing. In: 
GERSHON, R.A. (Ed.) Telecommunications Management. Industry Structures and 
Planning Strategies (p. 281-304). Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum 
Associates. 

- COCKBURN, C. (1992). The circuit of technology: gender, identity and power. In: 
SILVERSTONE, R. & HIRSCH, E. (Eds.), Consuming technologies, media and information in 
domestic spaces (p. 32-47). London: Routledge. 

- COOPER, R.G. (1996). New Products: What separates the winners form the losers. In: 
ROSENAU, M.D., GRIFFIN, A., CASTELLION, G. & ANSCHUETZ, N. (Eds.). The PDMA 
Handbook of New Product Development (p. 3-18). New York: John Wiley & Sons.  

- COOPER, R.G. (2003). Profitable Product Innovation: The Critical Success Factors. In: 
SHAVININA, L.V. (Ed.) The International Handbook on Innovation (p. 139-157). Oxford, 
UK: Pergamon, Elsevier. 

- DE BENS, E. (2002). Het digitale communicatietijdperk maatschappelijke implicaties. In: 
VERLEYE, G. & DOOLAEGE, B. (Eds.) Nieuwe communicatietechnologie in Vlaanderen. 
Een doorlichting (p. 1-24). Gent: Academia Press. 

- DE BRENTANI, U. (2000). Designing and Marketing New Products and Services. In: BLOIS, 
K. (Ed.), The Oxford textbook of Marketing (p. 559-564). Oxford: Oxford University Press. 

- DE GROOFF, D. (1999). Digitale televisie: de televisie van het nieuwe millennium?. In: 
Mediagids-Audiovisueel-Aflevering 3 (p. 5-10). 

- DEJONGHE, E. (2002). Het invoerings- en aanvaardingsproces van nieuwe technologieën 
in massacommunicatie. Enkele wereldwijde revoluties bekeken vanuit de Vlaamse 
omgeving. In: VERLEYE, G. & DOOLAEGE, B. (Eds.) Nieuwe communicatietechnologie in 
Vlaanderen. Een doorlichting (p. 111-184). Gent: Academia Press. 

- DHOLAKIA, R.R. (1994). The marketing challenge: when services compete with products. 
In: SHETH, J.N., FRAZIER, G.L. & DHOLAKIA, R.R. (Eds.), Advances in Telecommunications 
Management. Strategic Perspective on the marketing of information technologies, Vol. 4 
(p. 55-70). Greenwich, London: Jai Press Inc. 

- DHOLAKIA, R.R. (1996). Taking Movies-on-Demand to Market. In: DHOLAKIA, R.R., 
MUNDORF, N. & DHOLAKIA, N. (Eds.), New Infotainment technologies in the home. 
Demand-side Perspectives (p. 75-88). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum 
Associates. 

- DHOLAKIA, R.R., MUNDORF, N. & DHOLAKIA, N. (1996). Bringing Infotainment Home: 
Challenges and Choices. In: DHOLAKIA, R.R., MUNDORF, N. & DHOLAKIA, N. (Eds.), New 
Infotainment technologies in the home. Demand-side Perspectives (p. 1-20). Mahwah, 
New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

- DODGSON, J.A. & SCHIRMER, J.R. (1994). Market-based strategies for growth and 
profitability: a US West Case Study. In: SHETH, J.N., FRAZIER, G.L. & DHOLAKIA, R.R. (Eds.), 
Advances in Telecommunications Management. Strategic Perspective on the marketing of 
information technologies, Vol. 4 (p. 115-130). Greenwich, London: Jai Press Inc. 

- DOOLAEGE, B. (2002). Residentieel gebruik en bezit van ICT. In: VERLEYE, G. & 
DOOLAEGE, B. (Eds.), Nieuwe communicatietechnologie in Vlaanderen. Een doorlichting 
(p. 25-60). Gent: Academia Press. 

- DOWLING, G.R. (1999). Consumer Innovativeness. In: EARL, P.E. & KEMP, S. (Eds.), The Elgar 
Companion to Consumer Research and Economic Psychology (p. 111-115). Cheltenham: 
Elgar. 

- DUPAGNE, M. (2002). Adoption of high definition television in the United States: The Edsel 
of the 1990s?. In: LIN, C.A. & ATKIN, D.J. (Eds.). Communication technology and society: 
Audience adoption and uses of the new media (p. 279-305). Cresskill, NJ: Hampton. 

- DUTTON, W.H., ROGERS, E.M. & JUN, S.H. (1987b). The diffusion and impacts of 
information technology in households. In: ZORKOCZY, P.I. (Ed.), Oxford Surveys in 
information technology, Vol. 4 (p. 133-193). New York: Oxford University Press. 

Bibliografie 
38 



- EDGE, D. (1995). The social shaping of technology. In HEAP, N., THOMAS, R., EINON, G., 
MASON, R. & MACKAY, H. (Eds.), Information technology and society (p. 14-34). London: 
Sage Publications. 

- EVELAND, J.D. & TORNATZKY, L. (1990). The development of technology. In: TORNATZKY, 
L. & FLEISCHER, M. (Eds.), The processes of technological innovation, hoofdstuk 6, 
Lexington, MA: Lexington Books. 

- FICHMAN, R.G. (2000). The diffusion and assimilation of information technology 
innovations’, In: ZMUD, R.W. (Ed.) Framing the domains of IT Management, Projecting the 
future … through the past (p. 105-127). Cincinatti, OH: Pinnaflex Education Resources, Inc. 

- FLOYD, A. (1962). Trend Forecasting: A methodology for Figure of Merit. In: BRIGHT, J. 
(Ed.), Technological forecasting for industry and government: methods and applications 
(p. 95-105). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

- FOXALL, G.R. (1988). Consumer innovativeness: novely-seeking, creativity and cognitive 
style. In HIRSCHMAN, E.C. & SHETH, J. (Eds.), Research in Consumer behaviour, Vol.3 (p. 
79-113). Elsevier.  

- FRISSEN, V. (1992). Gender en de informatiesamenleving. In : FRISSEN, P ; KOERS, A. & 
SNELLEN, I. (Eds.), Orwell of Athene? Democratie en informatiesamenleving (p. 199-224), 
Den Haag: SDU Juridische en Fiscale Uitgeverij. 

- GATIGNON, H. & ROBERTSON, T.S. (1991). Innovative Decision Processes. In: ROBERTSON, 
T.S. & KASSARJIAN, H.H. (Eds.). Handbook of Consumer Behavior (p. 316-348), 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

- GOLDING, P. & MURDOCK, G. (2000). Culture, Communications and Political Economy. In: 
CURRAN, J. & GUREVITCH, M (2000), Mass Media & Society, 3rd ed. (p. 70-92). London: 
Arnold. 

- GOLDSMITH, R.E. & FOXALL, G.R. (2003). The Measurement of Innovativeness. In: 
SHAVININA, L.V. (Ed.), The International Handbook on Innovation (p. 321-330), Oxford, 
UK: Pergamon, Elsevier. 

- HADDON, L. (1992). Explaining ICT-consumption: the case of the home computer. In: 
SILVERSTONE, R. & HIRSCH, E. (Eds.), Consuming technologies, media and information in 
domestic spaces (p. 82-96). London: Routledge. 

- HADJIMANOLIS, A. (2003). The Barriers Approach to Innovation. In: SHAVININA, L.V. (Ed.) 
The International Handbook on Innovation (p. 559-573). Oxford, UK: Pergamon, Elsevier. 

- HALL, S. (1980). Encoding/Decoding. In HALL S. (Ed.), Culture, media, language: working 
papers in cultural studies (1972-1979) (p. 128-138). London: Hutchinson. 

- HANSSEN, L., JANKOWSKI, N. & ETIENNE, R. (1996). Interactivity from the perspective of 
communication studies. In: JANKOWSKI, N. & HANSSEN, L. (Eds.), The Contours of 
Multimedia. Recent Technological, Theoretical and empirical developments (p. 61-73). 
Luton: University of Luton Press, John Libbey Media. 

- HARRIS, H. (1994). Voice Mail: Marketing strategies for entering a competitive market with a 
new consumer service. In: SHETH, J.N., FRAZIER, G.L. & DHOLAKIA, R.R. (1994), Advances 
in Telecommunications Management. Strategic Perspective on the marketing of 
information technologies, Vol. 4 (p. 105-111). Greenwich, London: Jai Press Inc 

- HART, S. & CRAIG, A. (1993). Dimensions of success in new product development. In: 
BAKER, M.J. (Ed.), Perspectives on Marketing Management (p. 207-243). New York: John 
Wiley. 

- HARTLEY, J. (1986). The Japanese approach to the development of new residential 
communications services. In:  FERGUSON, M. (Ed.), New Communication Technologies 
and the Public Interest. Comparative Perspectives on Policy and Research (p. 164-179), 
London: Sage. 

- HEYNE, G. & ANDRIESSEN, E. (1991). De informatievoorziening in het jaar 2000. In: 
KEMPEN, G. & de VROOMEN, P. (Eds.), Informatiewetenschap 1991, Leiden: Stinfon. 

- HILL, T.; SMITH, N.D. & MANN, M.F. (1986). Communicating Innovations: Convincing 
Computer Phobics to Adopt Innovative Technologies. In LUTZ, R.J. (Ed.), Advances in 
Consumer Research, Vol 13 (p. 419-422). Association for Consumer Research, Provo, UT. 

Bibliografie 
39 



- HULSEBOS, L. (1998). Segmentatie naar innovatiegedrag. In: VAN ROOY, C. (Ed.), 
Marktonderzoek (p. 43-49), Deventer: Kluwer Bedrijfsinformatie. 

- JANKOWSKI, N. & VAN SELM, M. (2001). ICT en samenleving. Vier terreinen voor empirisch 
onderzoek. In: BOUWMAN, H. (Ed.), Communicatie in de informatiesamenleving (p. 217-
249). Utrecht: Lemma. 

- JANOWIAK, R.M. (1994). Framework for strategic marketing in an increasingly deregulated 
environment. In: SHETH, J.N., FRAZIER, G.L. & DHOLAKIA, R.R. (Eds.), Advances in 
Telecommunications Management. Strategic Perspective on the marketing of information 
technologies, Vol. 4 (p. 39-51). Greenwich, London: Jai Press Inc. 

- JENSEN, J.F. (1993). Computer Culture: The meaning of technology and the technology of 
meaning. A triadic essay on the semiotics of technology. In: ANDERSEN, P.B., 
HOLMQVIST, B. & JENSEN, J.F. (Eds.), The Computer as Medium (p. 292-336), New York, 
Cambridge University Press. 

- JENSEN, J. (1999). Interactivity’-tracking a new concept in Media and Communication 
Studies. In: MAYER, P.A. (Ed.), Computer Media and Communication (p. 166-188). Oxford: 
Oxford University Press. 

- KLOPFENSTEIN, B. (1989). Problems and potential of forecasting the new media. In: 
SALVAGGIO, J.L. & BRYANT, J. (Eds.), Media in the information age: emerging patterns of 
adoption and consumer use (p. 21-41). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 

- LAWRENCE, K.D. & LAWTON, W.H. (1981). Applications of diffusion models: some empirical 
results. In WIND, Y., MAHAJAN, V. & CARDOZO, R. (Eds.), New Product Forecasting (p. 
545-554). Lexington, MA: Lexington Books.  

- LEAVITT, C. & WALTON, J. (1975). Development of a scale for innovativeness. In: 
SCHLINGER, M.J. (Ed.), Advances in Consumer Research, Vol 2 (p. 545-554). Ann Arbor, 
MI: Association for Consumer Research. 

- LEEUWIS, C. (1996). Communication technologies for information-based services: 
experiences and implications. In JANKOWSKI, N.W. & HANSSEN, L. (Eds.), The contours of 
multimedia. Recent technological, theoretical and empirical developments (p. 86-102). 
London: Libbey. 

- LIEVROUW, L.A. (2002). Determination and Contingency in New Media Development: 
Diffusion of Innovations and Social Shaping of Technology Perspectives. In: LIEVROUW, L. 
& LIVINGSTONE, S. (Eds.), The Handbook of New Media (p. 183-199). London: Sage. 

- LIN, C.A. (1994). Exploring potential factors for home videtext adoption. In HANSON, J. 
(Ed.), Advances in Telematics , Vol. 2 (p. 111-121). New York: Ablex. 

- LIVINGSTONE, S. (1992). The meaning of domestic technologies: a personal construct 
analysis of familial gender relations. In: SILVERSTONE, R. & HIRSCH, E. (Eds.), Consuming 
technologies, media and information in domestic spaces (p. 113-130). London: 
Routledge.  

- LOCKWOOD, L.W. (1995). Iridium: a high flying phone system. In HEAP, N., THOMAS, R., 
EINON, G., MASON, R. & MACKAY, H. (Eds.). Information technology and society (p. 352-
357). London: Sage Publications. 

- LYON, D. (1995). The Roots of the Information Society Idea. In HEAP, N., THOMAS, R., 
EINON, G., MASON, R. & MACKAY, H. (Eds.), Information technology and society (p. 54-
73). London: Sage Publications. 

- MACKAY, H. (1995). Theorising the IT/Society Relationship. In HEAP, N., THOMAS, R., 
EINON, G., MASON, R. & MACKAY, H. (Eds.), Information technology and society (p. 41-
53). London: Sage Publications. 

- MACKAY, H. (1995b). Patterns of ownership of IT Devices in the home. . In HEAP, N., 
THOMAS, R., EINON, G., MASON, R. & MACKAY, H. (Eds.), Information technology and 
society (p. 311-340). London: Sage Publications. 

- MALHOTRA, Y. & GALETTA, D.F. (1999). Extending the Technology Acceptance Model to 
Account for Social Influence : Theoretical Bases and Empirical Validation. In: Proceedings 
of the 32nd Hawaii International Conference on System Sciences: 1-14. 

Bibliografie 
40 



- MANSELL, R. (1996). Communication by design? In: SILVERSTONE, R. & MANSELL, R. (Eds.) 
Communication by design. The politics of information and communication technologies 
(p. 15-43). Oxford: Oxford University Press. 

- MARSDEN, C. & VERHULST, S. (1999). Convergence: A Framework for Discussion. In: 
MARSDEN, C. & VERHULST, S (Eds.). Convergence in European Digital TV Regulation (p. 
1-20). London: Blackstone. 

- McQUAIL, D. (1986). Policy perspectives for new media in Europe. In: FERGUSON, M. (Ed.), 
New Communication Technologies and the Public Interest. Comparative Perspectives on 
Policy and Research (p. 122-136). London: Sage. 

- MEADE, N. & ISLAM, T. (2001). Forecasting the diffusion of innovations for time-series 
extrapolation. In: ARMSTRONG, J.S. (Ed.). Principles of forecasting: a handbook for 
researchers and practitioners (p. 577-595). Norwell, MA: Kluwer Academic. 

- METCALFE, S. (1986). Information and some economics of the information revolution. In: 
FERGUSON, M. (Ed.), New Communication Technologies and the Public Interest. 
Comparative Perspectives on Policy and Research (p. 37-51). London: Sage. 

- MILES, I., CAWSON, A. & HADDON, L. (1992). The shape of things to consume. In: 
SILVERSTONE, R. & HIRSCH, E. (eds.), Consuming technologies, media and information in 
domestic spaces (p. 67-81). London: Routledge. 

- MONROE, K.B. (1994). The pricing of on-line services. In: SHETH, J.N., FRAZIER, G.L. & 
DHOLAKIA, R.R. (Eds.), Advances in Telecommunications Management. Strategic 
Perspective on the marketing of information technologies, ’Vol. 4 (p. 165-176), 
Greenwich, London: Jai Press Inc. 

- MOORE, G.C. & BENBASSAT, I. (1996). Integrating Diffusion of Innovations and Theory of 
Reasoned Action Models to Predict Utilization of Information Technology by End-Users. 
In: KAUTZ, K. & PRIES-HEJE, J. (Eds.), Diffusion and Adoption of Information Technology 
(p. 132-146), London: Chapman and Hall. 

- MORWITZ, V. (2001). Methods for forecasting form intentions data. In: ARMSTRONG, J.S. 
(Ed.) Principles of forecasting: handbook for researchers and practitioners (p. 33-56). 
Norwell, MA: Kluwer Academic publishers. 

- MUNDORF, N. & WESTIN, S. (1996). Adoption of information technology: contributing 
factors. In: DHOLAKIA, R.R., MUNDORF, N. & DHOLAKIA, N. (Eds.), New infotainment 
technologies in the home. Demand-side perspectives (p. 157-172), Mahwah, New Jersey: 
Lawrence Erlbaum Associates. 

- ORME, P.M. (1996). Developing Strategies for broadband services. In: DHOLAKIA, R.R., 
MUNDORF, N. & DHOLAKIA, N. (Eds.), New Infotainment technologies in the home. 
Demand-Side Perspectives (p. 59-74). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum 
Associates. 

- OTTUM, B. (1996). Launching a new consumer product, In: ROSENAU, M. (Ed.), The PDMA 
Handbook of New Product Development (p. 381-393). New York: John Wiley & Sons. 

- PETERSON, R.A. & MAHAJAN, V. (1978). Multi-product growth models. In: SHETH, J. (Ed.), 
Research in Marketing (p. 201-231). Greenwich: JAI Press. 

- PIERER von, H. (2002). Developing and Marketing an Innovative Idea. Chasing the Goal of 
Commercial Success. In: PIERER von, H. & OETINGER von, B. (Eds.), A Passion for Ideas. 
How Innovators Create the New and Shape Our World (p. 173-188), West Lafayette, 
Indiana: Purdue University Press. 

- PINCH, T., BIJKER, E. (1987). The social construction of facts and artefacts. Or how the 
sociology of science and the sociology of technology might benefit each other. In: BIJKER, 
E., HUGHES, T., PINCH, T. (Eds.), The social construction of technological systems. New 
directions in the sociology and history of technology (p. 17-50). Cambridge: MIT Press.  

- PUNIE, Y. (2004) Een theoretische en empirische benadering van adoptie, gebruik en 
betekenis van informatie- en communicatietechnologie in het dagelijkse leven, in 
CARPENTIER, N.; PAUWELS, C. & VAN OOST, O. (Eds.) Het on(be)grijpbare publiek: een 
communicatiewetenschappelijke exploratie van publiekonderzoek (p. 175-200). Brussel: 
VUBPress. 

Bibliografie 
41 



- RICE, R.E. (1984). Development of New Media Research, In: RICE, R.E. (Ed.), The New Media. 
Communication, Research, and Technology (p. 15-31). Beverly Hills: Sage. 

- RICE, R.E. & WEBSTER, J. (2002). Adoption, Diffusion, and use of new media. In: LIN, C.A. & 
ATKIN, D.J. (Eds.), Communication technology and society: audience adoption and uses 
(p. 191-227). Cresskill, NJ: Hampton Press. 

- RICE, R.E. & ROGERS, E.M. (1984). New Methods and Data for the study of New Media. In: 
RICE, R.E. (Ed.). The New Media. Communication, Research and Technology (p. 81-99). 
Beverly Hills: Sage. 

- RICKARDS, T. (2003). The Future of Innovation Research. In: SHAVININA, L.V. (Ed.) The 
International Handbook on Innovation (p. 1094-1100). Oxford, UK: Pergamon, Elsevier. 

- ROEHRICH, G., VALETTE-FLORENCE, P. & FERRANDI, J.M. (2003). An exploration of the 
Relationships between Innate Innovativeness and Domain Specific Innovativeness. In: 
ZWICK, R. & PING, T.(Eds.), Asia Pacific Advances in Consumer Research. Vol. 5. 

- ROGERS, E.M. (1990). The ‘critical mass’ in the diffusion of interactive technologies. In: 
CARNEVALE, M., LUCERTINI, M. & NICOSIA, S. (1990) Modeling the innovation: 
Communications, automation and information (p. 79-94), Amsterdam: Elsevier. 

- ROWE, G. & WRIGHT, G (2001). Expert opinions in forecasting role of the Delphi technique. 
In: ARMSTRONG, J.S. (Ed.) Principles of forecasting: handbook for researchers and 
practitioners (p. 125-144), Norwell, MA: Kluwer Academic publishers. 

- SABAVALA, D.J. & GAUTSCHI, D.A. (1994). Strategic implications of structural analysis in a 
telecommunications market. In SHETH, J.N., FRAZIER, G.L. & DHOLAKIA, R.R. (Eds.), 
Advances in Telecommunications Management. Strategic Perspective on the marketing of 
information technologies, Vol. 4 (p.29-38). Greenwich, London: Jai Press Inc. 

- SAMUELSSON, M. (1996). Market opportunities and pitfalls for new infotainment 
technology in the home. In:  DHOLAKIA, R.R., MUNDORF, N. & DHOLAKIA, N. (Eds.), New 
infotainment technologies in the home. Demand-side perspectives (p. 23-34). Mahwah, 
New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

- SARANUMMI, N.; KORHONEN, I.; VAN GILS, M. & KIVISAARI, S. (2003). ‘Barriers limiting the 
diffusion of ICT for proactive and pervasive health care’, onuitgegeven 
onderzoeksrapport, Department of information technology, Tampere, Finland. 

- SHETH, J.N. (1994), Strategic importance of information technology. In: SHETH, J.N., 
FRAZIER, G.L. & DHOLAKIA, R.R. (Eds.), Advances in Telecommunications Management. 
Strategic Perspective on the marketing of information technologies, Vol. 4 (p. 3-16), 
Greenwich, London: Jai Press Inc. 

- SILVERSTONE, R. (1994). Domesticating the revolution. Information and communication 
technologies and everyday life. In MANSELL, R. (Ed.), Management of information and 
communication technologies. Emerging patterns of control (p. 221-233). London: Aslib. 

- SILVERSTONE, R. (1995). Media, communication, information and the “revolution” of 
everyday life. In: EMMOT, S. (Ed.) Information superhighways. Multimedia users and 
futures (p. 61-77). London: Academia Press. 

- SILVERSTONE, R. (1996). Future imperfect: information and communication technologies in 
everyday life. In: DUTTON, W.H. (1996). Information and communicaton technologies: 
visions and realities (p. 217-231). Oxford: Oxford University Press. 

- SILVERSTONE, R. & HADDON, L. (1996). Design and domestication of information and 
communication technologies: technical change and everyday life. In: Silverstone, R. & 
Mansell, R (Eds.), Communication by design. The politics of information and 
communication technologies (p. 44-74). Oxford: Oxford University Press. 

- SILVERSTONE, R., HIRSCH, E. & MORLEY, D. (1992). Information and communication 
technologies and the moral economy of the household. In: SILVERSTONE, R. & HIRSCH, E. 
(Eds.), Consuming technologies, media and information in domestic spaces (p. 15-31). 
London: Routledge. 

- SIMON, H. (1994). Marketing Science’s Pilgrimage to the Ivory Tower. In: LAURENT, G., 
LILIEN, G. & PRAS, B. (Eds.). Traditions in Marketing (p. 27-43). Kluwer: Dordrecht. 

Bibliografie 
42 



- SOUITARIS, V. (2003). Determinants of Technological Innovation: Current Research Trends 
and Future Prospects. In: SHAVININA, L.V. (Ed.) The International Handbook on 
Innovation (p. 513-528). Oxford, UK: Pergamon, Elsevier. 

- STERNBERG, R.J.; PRETZ, J.E. & KAUFMAN, J.C. (2003). Types of innovations. In: 
SHAVININA, L.V. (Ed.) The International Handbook on Innovation (p. 158-169). Oxford, 
UK: Pergamon, Elsevier. 

- STEUER, J. (1995). Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence. In: 
BIOCCA, F. & LEVY, M.R. (Eds.), Communication in the Age of Virtual Reality (p. 33-56), 
Hove: Lawrence Erlbaum Associates. 

- STRAUBHAAR, J.D. & LIN, C. (1989). A Quantative Analysis of the Reasons for VCR 
Penetration Worldwide. In: SALVAGGIO, J.L. & BRYANT, J. (Eds.). Media in the 
information age: emerging patterns of adoption and consumer use (p. 125-145), 
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 

- THOMAS, J.C. (1996). The Long-Term Implications of New Information Technology, In: 
DHOLAKIA, R.R., MUNDORF, N. & DHOLAKIA, N. (Eds.), New Infotainment technologies 
in the home. Demand-Side Perspectives (p. 255-275). Mahwah, New Jersey: Lawrence 
Erlbaum Associates. 

- THÖLKE, J.M. (1996). Philips Electrical Kettles. In: ATKINSON, J. & WILSON, I. (Eds.), Strategic 
Marketing: cases, concepts and challenges (p. 232-245). London: Harper Collins 
Publishers Ltd. 

- TROTT, P. (2003). Innovation and Market Research. In: SHAVININA, L.V. (Ed.), The 
International Handbook on Innovation (p. 835-844). Oxford, UK: Pergamon, Elsevier. 

- VAN DEN PANHUYSEN, W. (1981). Een gewijzigd beleid ten aanzien van onderzoek en 
ontwikkeling. In VAN STEENDAM, G. (Ed.), Technologie: van nieuw naar beter? Opstellen 
over technologische innovatie, economische crisis, wetenschapsvoorlichting en filosofie 
van de techniek (p. 17-21). Leuven: Acco. 

- VAN DER KLAUW, C. & SPIERENBURG, E. (1996). Evaluation of CD-i Programme for 
Children with learning disabilities. In JANKOWSKI, N.W. & HANSSEN, L. (Eds.), The 
contours of multimedia. Recent technological, theoretical and empirical developments (p. 
103-117). London: Libbey. 

- VAN HEESVELDE, E. (2002). De regelgeving en het toezicht in de geliberaliseerde 
telecommunicatiemarkt. In: VERLEYE, G., DOOLAEGE, B. (Eds.), Nieuwe 
communicatietechnologie in Vlaanderen. Een doorlichting (p. 185-253), Gent: Academia 
Press. 

- VAN HERK, H. (1998). Internationale marktsegmentatie. In: VAN ROOY, C. (Ed.), 
Marktonderzoek (50-51). Deventer: Kluwer Bedrijfsinformatie. 

- VEDEL, T. (1994). Sociologie des innovations technologiques et usagers: introduction à une 
socio-politique des usages. In : VITALIS, A. (Eds.), Médias et nouvelles technologies. Pour 
une sociopolitique des usages (p. 13-34). Rennes : Editions Apogée.. 

- VENKATRAMAN, M.P. (1990). Opinion leadership, enduring involvement and 
characteristics of opinion leaders: a moderating or mediating relationship ? In: 
GOLDBERG, M.E.; GORN, G. & POLLAY, R.W. (Eds.), Advances in Consumer Research (p. 
60-67). Provo, UT: Association for Consumer Research. 

- VERYZER, R.W. (2003). Marketing and the Development of Innovative new products. In: 
SHAVININA, L.V. (Ed.), The International Handbook on Innovation (p. 845-855). Oxford, 
UK: Pergamon, Elsevier. 

- WALTHER, J.B. & BOYD, S. (2002). Attraction to computer-mediated social support, In: LIN, 
C.A. & ATKIN, D.J. (Eds.), Communication technology and society: audience adoption and 
uses (p. 133-167). Cresskill, NJ: Hampton Press. 

- WEBSTER, F. (2002). The information Society Revisited. In: LIEVROUW, L. & LIVINGSTONE, S. 
(Eds.), The Handbook of New Media (p.22-33). London: Sage. 

- WILLIAMS, R. & EDGE, D. (1996). The social shaping of technology. In: DUTTON, W.H. (Ed.). 
Information and communication technologies: visions and realities (p. 53-67). Oxford: 
Oxford Uiversity Press. 

Bibliografie 
43 



- WILLIAMS, F., STROVER, S. & GRANT, A.U. (1994). Social aspects of new media 
technologies. In: BRYANT, J. & ZILLMANN, D. (Eds.), Media effects advances in theory and 
research (p. 463-482). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Inc. 

- WITTINCK, D.R. & BERGESTUEN, T. (2001) Forecasting with conjoint analysis. In Armstrong, 
J.S. (Ed.), Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners (p. 147-
167), Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers. 

- WOOLGAR, S. (1996), Technologies as cultural artefacts. In: DUTTON, W.H. (Ed.). 
Information and communication technologies: visions and realities (p. 87-101). Oxford: 
Oxford University Press. 

 

Bibliografie 
44 



 
Onuitgegeven werken en onderzoeksrapporten 

 
- ALLEN, J.W. (1998). The Relationship between microcomputer playfulness and end user 

intention to adopt information technology, onuitgegeven doctoraatsverhandeling, 
Atlanta, GA: Georgia State University. 

- BOUWMAN, H.; HES, R., LA PORTE, T.  & WESTERVELD, R. (2000). ICT in huis : De 
magnetron als informatiebron. Trends in informatie- en communicatietechnologie in de 
huiselijke omgeving in het jaar 2010, onuitgegeven onderzoeksrapport, Nr 64, Faculteit 
Techniek, Bestuur en Managment, Technische Universiteit Delft, Den Haag. 

- BROSENS, M.J. (1995). Consument en nieuwe media: naar een model van acceptatie, 
onuitgegeven document, Universiteit Utrecht: Faculty of Social Sciences, Department of 
Mass Communication and PR. 

- CHANG, A. (1992). Incorporating Consumer Resistance to Innovation in a New Product 
Diffusion Model: a New Model and a Simulation Comparison with Existing Models 
Consumer Resistance, onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Urbana: University of 
Illinois. 

- CHRISTENSEN, G.E. (1987). Successful implementation of Decision Support Systems: An 
Empirical Investigation of Usage Intentions and Behavior, onuitgegeven 
doctoraatsverhandeling, Los Angeles: University of California. 

- COPPENS, T.; TRAPPENIERS, L. & GODON, M. (2004). AmigoTV: towards a social TV 
experience, Conference Proceedings, Second European Conference on Interactive 
Television. ‘Enhancing the experience’ (p. 159-162), 31/03/2004-02/04/2004, University 
of Brighton, UK. 

- DAVIS, F.D. (1986). A technology acceptance model for empirically testing new end-user 
information systems: theory and results, onuitgegeven doctoraatsverhandeling, 
Cambridge: MIT Sloan Management School. 

- DE BENS, E. (2001). Nieuwe communicatietechnologieën, onuitgegeven cursus, 
Universiteit Gent: Vakgroep Communicatiewetenschappen. 

- DEJONGHE, E. (2004). Actuele Trends in de Informatie- en communicatietechnologieën, 
additioneel hoofdstuk bij cursus nieuwe communicatietechnologieën, Vakgroep 
Communicatiewetenschappen, Universiteit Gent.  

- DEJONGHE, E. & DE BENS, E. (2004). Cursus Nieuwe Communicatietechnologieën, 
onuitgegeven cursus, Universiteit Gent: Vakgroep Communicatiewetenschappen. 

- DE VOS L. (2000). Searching for the holy grail. Images of Interactive Television, 
onuitgegeven doctoraatsverhandeling, EMMA European Media Masters of Arts, 
University of Utrecht, Department of Art, Media and Technology. 

- DUDLEY, K., STEINFIELD, C., KRAUT, R. & KATZ, J. (1993). Rethinking household 
telecommunications. Report for Belcore, onuitgegeven paper, gepresenteerd op de 
International Communication Association conference, Washington, Mei 1993. 

- EERTINK, E. & VELTHAUSZ, D. (1995). Entertaining telematics: inspannende ontspanning, 
onuitgegeven paper. Enschede: Telematica Research Centre. 

- ELBERSE, A. (1996). Kijken in de toekomst: een onderzoek nar de acceptatie van nieuwe 
vormen van televisie door consumenten, onuitgegeven doctoraatsverhandeling, 
Universiteit Amsterdam: Department of Communication Sciences. 

- FICHMAN, R.G. (1992). Information Technology Diffusion: A Review of Empirical Research, 
onuitgegeven paper, June 1992, MIT Sloan School of Management. 

- FORGE, S.; BLACKMAN, C. & BOHLIN, E. (2005). The Demand for Future Print 
Communications Markets and Services in Europe, onuitgegeven Technical Report EUR 
21673, Institute for Prospective Technological Studies, April 2005.  

- GATIGNON, H. & ROBERTSON, T.S. (1989). Diffusion of innovation, onuitgegeven working 
paper voor EIASM. 

- GAULT, F.D. & PETERSON, G. (2001). Measuring the Diffusion of Information and 
Communication Technology in Society and its effects: Canadian Experience, paper 

Bibliografie 
45 



gepresenteerd op IAOS Satellite Meeting on Statistics for the Information Society, August  
30-31, 2001, Tokyo, Japan. 

- GOLDER, P.N. & TELLIS, G.T. (1998). Growing, growing, Gone: Modelin the sales slowdown 
of really new consumer durables, working paper, Marshall School of Businesss, University 
of Southern California. 

- GRIFFIN, A. (1997a). Drivers of NPD Success: The 1997 PDMA Report, Chicago: Product 
Development & Management Association. 

- GURCHOM, M. & VAN RIJSSEN, E. (1995). Vizier op multimedia: twee toekomstscenario’s, 
onuitgegeven paper, Enschede: Telematica Research Centre. 

- HADDON, L. (1997). The dynamics of information and communication technologies and 
gender. In: FRISSEN, V. (ed.), Gender, ict’s and everyday life. Mutual shaping processes. 
Proceedings form COST A4 – Granite Workshop in Amsterdam, the Netherlands, 8-11 
February 1996, Brussels: European Commission, DG Science, Research and Development, 
Social Sciences COST A4: 36-53. 

- HANNA, N. (1994). Exploiting information technology for development: A case study of 
India, onuitgegeven paper, World Bank Discussion Paper 264, Washington DC: World 
Bank. 

- HEYVAERT, P. (2003). Interactive Digital Television in Flemish homes by end 2004, Press 
Release by the flemisch government, meeting of july 18, 2003, Flemish Government, juli 
2003. 

- JAIN, D., MAHAJAN, V. & MULLER, E. (1991b). Assessment of the impact of product 
sampling on the diffusion of a new product, onuitgegeven working paper, August 1991. 

- JEULAND, A.P. (1981). Parsimonious Models of Diffusion of Innovation : Part A, Derivations 
and Comparisons, onuitgegeven working Paper, Graduate School of Business, University 
of Chicago. 

- JEULAND, A.P. (1994). The Bass Model as a Tool to Uncover Empirical Generalizations in 
Diffusion of Innovation, onuitgegeven paper voor de ‘Empirical Generalizations 
Conference’, Wharton School, February.  

- JESKANEN-SUNDSTRÖM, H. (2001). ICT Statistics at the New Millennium – Developing 
Official Statistics- Measuring the Diffusion of ICT and its Impacts’, paper gepresenteerd op 
de ‘IAOS Satellite Meeting on Statistics for the Information Society’, August 30-31, 2001, 
Tokyo, Japan. 

- JONES, J.M. & RITZ, C. (1987). Incorporating Distribution into new product diffusion 
models, onuitgegeven working paper, University of North Carolina. 

- KAMPEN, J.K.; MADDENS, B; BOUCKAERT, G. & VAN DE WALLE, S. (2002). Meten en 
operationaliseren van de concepten tevredenheid met en vertrouwen in de overhead 
binnen de context van survey onderzoek, onuitgegeven werkdocument Faculteit Sociale 
Wetenschappen, Departement Politieke Wetenschappen, KUL, januari 2002.  

- KIM, N. (1993). Using Market Diffusion Models for Developing and Assessing Marketing 
Strategies Technical Products, onuitgegeven doctoraatsverhandeling, The university of 
Texas at Austin. 

- KLEIN, J.; KARGER, S. & SINCLAIR, K. (2004). Attitudes to Digital Television. Preliminary 
findings on consumer adoption of Digital Television, prepared for the Digital Television 
Project by The Generics Group in association with Ipsos UK, 2004/01/07, Cambridge, UK. 

- KLEURRIJK VLAANDEREN (2003/12/05). ‘Agoria pleit voor strategisch innovatiebeleid’, 
Kleurrijk Vlaanderen Toekomst Nieuwsbrief, 57. 

- KWON, T.H. (1990). A Diffusion of Innovation Approach to MIS Infusion: Conceptualization, 
Methodology, and Management Strategies’, Proceedings of the tenth International 
Conference of Information Systems (p. 139-146), Copenhagen, Denmark: 139-146. 

- LAROSSE, J.; SLAETS, P.; WAUTERS, J.; BRUNINX, S.; HINOUL, M.; PEETERS, L.; SALENS, D.; 
SIMKENS, P.; WINTJES,R. & ZEEUWTS, P. (2001). ICT-clusters in Flanders: Co-operation in 
the New Network Economy, IWT Studies, IWT Observatory, 35, april 2001. 

- LI, S.S. (1999). Cable television shopping and its audience, onuitgegeven paper, Taipei, 
ROC: Television-Culture Research Committee. 

Bibliografie 
46 



- Li, S.S. (2001). Interactive cable television services and their adopters: examining the factors 
influencing the adoption of interactive cable television services in taiwan, paper 
gepresenteerd op ‘the annual meeting of the association for education in journalism and 
mass communication’, August, Washington DC. 

- LI, S.S. & YANG, S.C. (2000). Internet Shopping and its adopters: Examining the factors 
affecting the adoption of internet shopping, Paper gepresenteerd op ‘the 35th 
anniversary conference by the School of Journalism and Communication at the Chinese 
University of Hong Kong’, Hong Kong, July. 

- LIN, C.A. (2000). Programming localism via online broadcasting, onuitgegeven 
onderzoeksrapport, Washington, DC: National Association of Broadcasters.  

- LUPKER, S.J., ALLEN, N.J. & HEARTY, P.J. (1988). ‘The North American high definition 
television demonstrations to the public: the detailed survey results’, Montreal, Canada: 
Committee for the North American High Definition Television Demonstrations to the 
Public.  

- MARENT, K., WAUTERS, J. & VAN HELLEPUTTE, J. (2003). De intelligente omgeving: de 
noodzaak van convergerende technologieën en een nieuw businessmodel, IWT-Studies 
IWT Observatory, 44, maart 2003. 

- McDONALD, H. & ALPERT, F. (1999), Are innovators worth identifying’, Australia-New 
Zealand Marketing Academy Conference Proceedings, Sydney.  

- MOLE, C.; STRAW, E.; BOYLE R.W. & WINKLER, P. , et. al. (2000). Consumers of Content?: 
The Digital Dilemma, The European Digital Television Report 2000, 
PriceWaterhouseCoopers. 

- MOORE, G.C. (1989). An Examination of the Implementation of Information Technology for 
End Users: A Diffusion of Innovations Perspective, onuitgegeven doctoraatsverhandeling, 
University of British Columbia, Vancouver. 

- OECD (1988). ‘Science and technology policy outlook’, Paris: OECD. 
- OECD (1992). ‘Technology and the economy: the key relationships’, Paris: OECD. 
- OECD (1992b). ‘OECD proposed guidelines for collecting and interpreting technological 

innovation data: Oslo Manual’, Paris: OECD. 
- OECD (1999). ‘Communications Outlook. ICT’s, E-Commerce and the Information 

Technology’, Paris:OECD. 
- PAJO, K. (2000). Individual Characteristics and the adoption of technology in distance 

education’ Proceedings of the international conference ‘Distance education: an open 
question?’, Adelaide, Australia, september 2000.  

- PAVRI, F. (1988). An Empirical Study of the Factors Contributing to Microcomputer Usage, 
onuitgegeven doctoraatsverhandeling, University of Western Ontario. 

- PUNIE, Y. (2000). Domesticatie van informatie- en communicatietechnologie. Adoptie, 
gebruik en betekenis van media in het dagelijkse leven: continue beperking of 
discontinue bevrijding? . Onuitgegeven doctoraatsverhandeling. Vrije Universiteit Brussel: 
Vakgroep Communicatiewetenschappen. 

- PUNIE, Y. (Ed.) (2002). Multimedia in the digital age. Mudia Work Package 1: The wider 
context for media innovation, IPTS Deliverable 4.2.: WP1 Validation Workshop Synthesis 
Report. May 2000, Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), Sevilla. 

- RANDOLPH, C. (1999). Why do we Hate Microsoft and Still Use Word?, Proceedings 10th 
Australasian Conference on Information Systems: 736-748. 

- ROEHRICH, G. (2001). Consumer Innovativeness: Concepts and Measurements, 
Proceedings of the 4th conference on Consumer Behaviour and Communication, (Eds.) 
DERBAIX, C., KAHLE, L., MERUNKA, D., STRAZZIERI, A., IAE d’Aix en Provence: 424-440. 

- ROEHRICH, G., VALETTE-FLORENCE, P., FERRANDI, J.M. (2002). Comparaison de la Validité 
Prédictive de Deux Conceptualisations de l’Innovativité, 18ème Congrès International de 
l’AFM, 23-24 mai 2002. 

- ROGERS, M. (1998). The definition and Measurement of Innovation, onuitgegeven working 
Paper no. 10/98, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research, University 
of Melbourne, may 1998. 

Bibliografie 
47 



- SAITIS (2002) (South African Information Technology Industry Strategy Project). ICT 
Diffusion and ICT applications in Usage Sectors. Executive Summary, onuitgegeven 
onderzoeksrapport, March 2002. 

- SAMEER, V. (1999). Diffusion and adoption of Multicasting: Role of Implicit Versus Explicit 
Communication Initiation Methods, onuitgegeven paper, Georgia State University: J Mack 
Robinson College of Business. 

- SAWHNEY, M.S. (1993). Stochastic Models for Forecasting and Diagnosing New Product 
Performance: an Application to the Motion Industry, onuitgegeven 
doctoraatsverhandeling, University of Pennsylvania, Doctoral Dissertation. 

- SHAHIN, J.; HEINONEN, A. & TERZIS, G. (2002). Print News Study, Deliverable D.1.4., Mudia, 
Information Society Technologies. 

- SHARMA, S. (1996). Diffusion of Computer-Aided Software Engineering in Organizations: 
Complementing Classical Diffusion Theory with Organizational Learning Perspective, 
onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Southern Illinois University, Carbondale. 

- SHIH, C.-F. & VENKATESH, A. (2002). Beyond Adoption: Development and Application of 
Use Diffusion (UD) Model to Study Household Use of Computers, onuitgegeven rapport, 
NOAH Project, CRITO Center for Research on Information Technology and Organizations, 
Irvine, CA: University of California. 

- SHUSTER, M.S. (1998). Diffusion of Network Innovation: Implications for Adoption of 
Internet Services, paper gepresenteerd op ‘MIT Internet telephony consortium 
semiannual meeting’, 15/16/06/1998, Helsinki, Finland; and 12th biennal ITS Conference 
‘Beyond Convergence’, 22-24/06/1998, Stockholm, Sweden. 

- SILVERSTONE, R. & HADDON, L. (1993). The individual and social dynamics of information 
and communication technologies: present and future, onuitgegeven rapport voor de 
Europese commissie socio-economic and technical impact assessments and forecasts, 
RACE project 2086, Brighton: Science Policy Research Unit, University of Sussex. 

- SILVERSTONE, R. & HARTMANN, M. (1995). ‘The European Media technology and everyday 
life network (EMTEL). The user/producer interface: a framework paper’, onuitgegeven 
paper, Brighton UK: University of Sussex. 

- St CLAIR, J., MUIR, J. & WALKER, A. (1996). Digital technologies in Australian Homes. Paper 
gepresenteerd op Communications Research Forum, Melbourne, 28 October. 

- STEENKAMP, J.B. & VAN TRIJP, H.C.M. (1996). ‘To buy or not to buy? Modeling purchase of 
new products using marketing mix variables and consumer characteristics, paper 
gepresenteerd op de ‘Marketing Science Conference’, Gainesville, FL: 

- TRIANDIS, H.C. (1980). Values, attitudes and interpersonal behavior. In: PAGE, M.M. (Ed.) 
Proceedings of the Nebraska Sympostium on Motivation, Beliefs, Attitudes and Values., 
University of Nebraska Press. 

- UPPGARD, T., LENNSTRAND, B. & WALLIS, R. (2003). Lessons learned from the internet 
media hype regarding future decision-making and investments in new technology.  Paper 
gepresenteerd op 6th international conference on electronic commerce research (ICECR-
6), Dallas, TX, 2003-10-23/26. 

- VAN DEN BROECK, W.; PIERSON, J. & PAUWELS, C. (2004). Does interactive television imply 
new uses? A Flemish case study, Conference Proceedings, Second European Conference 
on Interactive Television. ‘Enhancing the experience’, 31/03/2004-02/04/2004, University 
of Brighton, UK: 101-112. 

- Van Haegenbergh (2003-11-19). Verslag van de vergadering van de Agoria ad hoc-
werkgroep ‘Digital switch on’ gehouden op 19 november 2003 bij Agoria. 

- WEIJTERS, B. (2004). Understanding the mechanisms underlying consumer innovativeness, 
paper gepresenteerd op doctoral colloqium EMAC conference, Murcia (Spain), 18-21 may 
2004. 

- WEIJTERS, B.; GOESSAERT, G.; MAST, G. & GEUENS, M. (2002). Consumer innovativeness. A 
quantitative study of antecedents of Consumer Innovativeness and a profile of early 
adopters in different product categories’, onuitgegeven onderzoeksrapport, Academic 
Centre for Targeted Communications (tACo), 151p. 

Bibliografie 
48 



- ZAICHOWSKY, J.L. (1987). The personal involvement inventory: reduction, revision and 
application to advertising, onuitgegeven discussion paper 87-08-08, Faculty of Business 
Administration, Simon Fraser University, Burnaby, BC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografie 
49 



 
Interviews en lezingen 

 
- CABIE, P. & VAN DONINCK, C. (2002), business development managers Proximus, 

interview 12-09-2002. 
- DEJONGHE, E. (2003), professor Nieuwe Communicatietechnologieën, Gent, Vakgroep 

Communicatiewetenschappen, interview 25-06-2003. 
- DIERICKX, R. & SCHELLEKENS, M. (2004). Senior manager new products en vice president 

van Philips consumer electronics, Gesprek in verband met de strategie van Philips met 
betrekking tot de strategie voor het introduceren van innovaties, meer specifiek de eHUB, 
Philips, Amsterdam, interview, 11-02-2004. 

- FISCH, J. (2004) (Arthur D. Little), ‘The battle between fixed and mobile’, presentatie op Tijd 
Telecom Top, Château du Lac, Genval, 05-06-2004. 

- LEFRERE, C. (2004), manager special projects Telenet, ‘iDTV: past, present and future in a 
global and historical perspective’, gastcollege in vak Nieuwe 
communicatietechnologieën, 04-05-2004. 

- MARTENS, L. (2004). ‘presentatie Wireless & Cable research Group. Vakgroep 
informatietchnologie, Universiteit Gent’, presentatie op IBBT-workshop, Leuven, 08-07-
2004. 

- PICARD, R.G. (2002), ‘The New Media Landscape from a Business Perspective’, presentation 
at ‘Media in Transition. Workshop on the European State of Play, Brussels: European 
Parliament, 17-18/06/2002. 

- SICKINGHE, D. (CEO Telenet) (12-02-2004). Inleidende lezing op het 1ste congres 
Interactieve Digitale Televisie in Vlaanderen, Metropolis, Antwerpen.  

- THEVISSEN, F. (2003), professor marketingcommunicatie, VUB, Brussel interview, 09-07-
2003. 

- ZWERUS J. (2001), ‘Digitale TV – Is de keuze aan de kijker?’, ITV-Seminarie Medianet 
Vlaanderen, 23-11-2003. 

 

Bibliografie 
50 



 
Krantenartikels 

 
- ABRAHAMS, J. (2003-03-05). De Monegask bepaalt zelf wanneer hij een film op tv wil zien. 

De Morgen: 18. 
- ALBERS, I. (2001-02-22). Na de umts-licenties, op zoek naar toepassingen. De Standaard: 11. 
- ALBERS, I. (2001-06-16/17). De toekomst na de zeepbel voor E-België. De Standaard: 24. 
- BAEYENS, H. (2000-10-31). Wie wordt multimiljonair? Digitale televisie breekt door. De 

Standaard: 11. 
- BALLEGEER, E. (2006-01-14). De designer van 1,5 miljoen euro. De Morgen-Vacature: 31.  
- BELGA (2003-05-23). Gsm met alarmknop voor arts. De Morgen: 7. 
- BELSON, K. (2004-01-02). DVD-oorlog loopt over vele schijven. De Morgen: 26. 
- BELSON, K. & SORKIN, A.R. (2004-09-23). Sony neemt het voortouw in oorlog om DVD-

standaard, De Morgen: 15. 
- BLOOMBERG (2003-12-15). Recordaantal voorbestellingen vor Sony’s PSX. De Morgen: 14. 
- BLOOMBERG (2004-01-12). Platte televisies in de lift. De Morgen: 23. 
- BOES, K. (2003-12-24). ‘Overbodig’ gadget wordt volwassen. De Morgen: 9. 
- BROENS, B. (2005-03-03). Telenet verwacht minder omzetgroei. De Tijd: 10. 
- CASTLE, S. (2005-12-28). Galileo zet zijn eerste ruimtebakens uit. De Morgen: 8. 
- DBJ (2005-02-18). Telenet lanceert digitale videotheek. De Standaard: 25. 
- DBJ (2006-01-18). Dertig procent digitale kijkers in 2007 kan. De Standaard: 24. 
- DBJ (2006-02-28). Belgacom biedt tv op aanvraag aan. De Standaard: 25. 
- DEBACKERE, J. (2005-09-13). Van utopie naar optie: digitale tv. De Standaard 27. 
- DEBACKERE J. (2006-01-11). Digitale televisie zal er snel komen. De Standaard: 21.  
- DEBRUYNE, V. (2004-01-22). Gadgetmakers vergeten vrouwen. De Morgen: 16. 
- DEBRUYNE, V. (2005-05-17). De nieuwe winkelkar wijst de weg. De Morgen: 3.  
- DEBUSSCHERE, B. (2004-01-08). Gsm’s en computers bezorgen kinderen slaaptekort. De 

Morgen: 10.  
- DECAESTECKER, B. (2006-01-18). Ouderen eerst mee met digitale tv. Digitale televisie in 

slow motion. Het Nieuwsblad-LIFE: 1-3. 
- DE GENDT, T. (2006-02-13). Nederlandse Spoorwegen zetten foto-gsm’s in tegen 

verloedering. De Morgen: 3.  
- DESALLE, P. (februari 2002). Het design van gsm’s wordt belangrijker dan ooit. Netwerk: 

36-37. 
- DE SLOOVER, S. (2004-11-04). Technologie maakt uw leven niet simpeler. De Morgen: 25. 
- DE VOS, J. (2005-02-10). De radio wordt van iederen. De Morgen: 5. 
- DE WITTE, R. (2002-05-24). De oorlog om de huiskamer. FET: 10. 
- DUPONT, P. (2004-03-20). ‘Schoon poezeke op zes meter’. De Morgen: 3. 
- DUPONT, P. (2005-12-21). iPod kan gevaarlijk zijn voor gehoor. De Morgen: 8. 
- EV (2003-12-17). Dumpproducten breken dvd-markt open, De Morgen: 19. 
- EV (2003-12-17b). Tweedhandshandel via on-lineveilingen in de lift. De Morgen: 20. 
- EV (2004-01-23). Philips Brugge ontwikkelt tv’s van de toekomst. De Morgen: 14. 
- EV (2004-03-10). Opera in de bioscoop. De Morgen: 17. 
- EV (2004-03-11). Draadloos internet zo lek als een zeef. De Morgen: 16. 
- EV (2004-04-28). Filmrolletjes verkopen niet meer. De Morgen: 17. 
- EV (2005-11-05). Flatscreen-tv’s worden spotgoedkoop. De Morgen: 3.  
- EV (2006-01-13). Microsoft vindt weg naar gps-markt. De Morgen: 16. 
- FATSIS, S. (1994-03-01). Hype tends to obscure the meaning of interactive TV, Los Angeles 

Times: 8. 
- FPE (2005-11-25). Gamers klagen over crashende Xbox360. De Standaard: 12. 
- GIESEN, P. (2001-07-02). De val van digitale tv. De Morgen: 22. 
- HANSSENS, P. (2002-03-23). Interactieve televisie? Even geduld a.u.b.? De Morgen: 3. 
- HANSSENS, P. (2003-06-07). Pax Media digitaal bezegeld., De Morgen:15. 
- HENDRICKX, K. (2005-02-18). Telenet start met film-aan-huis. De Morgen: 1. 

Bibliografie 
51 



- HENDRICKX; K. (2005-12-21). Gsm en internet jagen de Belg op kosten. De Morgen: 3. 
- JAB (2003-03-25). De gsm zegt waar u bent en wat er te vinden is, De Morgen: 3. 
- JACKSON (2001-01-19). Wap-gsm: de Betamax van de telefoons, De Standaard: 7.  
- JCS (2006-02-10). EU-bezuinigingen brengen Galileo in gevaar. De Morgen: 16. 
- JM (2005-10-20). Agfa-fotorolletje is niet meer. De Morgen: 15. 
- JUSTAERT, M. (2005-05-25). De stekker gaat eruit voor de cd, video en klassieke televisie. De 

Morgen: 3. 
- KDM (2003-03-05). Belgacom test ‘video-on-demand’ met VRT. De Morgen: 18. 
- KDM (2003-03-05b). ‘E-VRT dicht digitale kloof’. De Morgen: 21. 
- KDM (2003-09-09). Technologie verandert tv-kijkgedrag niet. De Morgen: 16. 
- KS (2004-03-16). Helft Belgen heeft nog altijd geen toegang tot internet. De Morgen: 1.  
- KVe (2006-01-18). Digitale tv kan in 2007 30 procent kijkers bereiken. De Tijd: 6. 
- MAES, E. (2005-12-24). ‘24’ in 60 seconden samengevat op je gsm. De Morgen: 17. 
- MARRIOT, M. (2003-07-22). Video uit het vuistje. De Morgen: 4-5. 
- MEEUS, R. (2002-05-27). Apple wil au sérieux genomen worden, De Morgen: 16. 
- MEEUS, R. (2003-01-31). Een spreekbeurt van ‘mindshare boy’ Bill Gates. De Morgen: 21. 
- MEEUS, R. (2003-05-15). ‘Next level’ voor computerspellenmarkt. De Morgen: 18. 
- MEEUS, R. (2003-07-23). Groei in pc-markt kan ‘boom’ of ‘bubble’ zijn. De Morgen: 16. 
- MEEUS, R. (2003-10-08). Nokia-spelcomputer valt tussen twee stoelen, De Morgen: 15. 
- MEEUS, R. (2003-10-15). Telecomsector klampt zich vast aan nieuwe generatie mobiele 

telefonie. De Morgen: 34. 
- MEEUS, R. (2003-10-16). Nieuwe generatie opneembare dvd’s vertraagt verkoop op 

massamarkt, De Morgen: 13. 
- MEEUS, R. (2003-11-27). Innoveren is meer dan prototype maken. De Morgen: 18.  
- MEEUS, R. (2003-12-02). Nieuwe generatie gsm’s zijn van korte adem. De Morgen: 18.  
- MEEUS, R. (2003-12-10). Verkoop home cinema’s ontploft. De Morgen: 15. 
- MEEUS, R. (2003-12-17). Hoera, de beeldcultuur ‘vervlakt’. De Morgen: 19. 
- MEEUS, R. (2003-12-17b). De strijd om de uberconsole. De Morgen: 20. 
- MEEUS, R. (2003-12-26). Ook elektronische consument koopt dicht bij de deur. De Morgen: 

23. 
- MEEUS, R. (2003-12-31). Een steen in de vijver van Sony en Philips. De Morgen: 24. 
- MEEUS, R. (2004-01-06). Nog één kleinigheidje van Steve Jobs. De Morgen: 18. 
- MEEUS, R. (2004-01-08). Vierde’ spelconsole slikt pc-games. De Morgen: 14. 
- MEEUS, R. (2004-01-09). Microsoft zet met digitaal pretpakket aanval op huiskamer in. De 

Morgen: 16. 
- MEEUS, R. (2004-01-24). De bokkensprongen van de mobiele telefonie. De Morgen: 18.  
- MEEUS, R. (2004-01-30). Op zoek naar betalers voor draadloos internet. De Morgen: 15. 
- MEEUS, R. (2004-02-11). Philips vindt zijn tweede jeugd uit. De Morgen: 16. 
- MEEUS, R. (2004-02-25). Nokia’s nieuwste telefoon maakt mobiele operatoren bang. De 

Morgen: 16. 
- MEEUS, R. (2004-02-26). Miljardste gsm-gebruiker pept sector op. De Morgen: 14. 
- MEEUS, R. (2004-02-28). Mobiele telefoonindustrie krijgt inhoud. De Morgen: 24. 
- MEEUS, R. (2004-03-05). Supersnel internet is nog niet snel genoeg. De Morgen: 18. 
- MEEUS, R. (2004-03-20). Video uit het vuistje. De Morgen: 18. 
- MEEUS, R. (2004-04-03). Gemiddelde gamer wordt al bijna grijs. De Morgen: 43. 
- MEEUS, R. (2004-05-22). Succes mobiele telefoon maakt bellen met vast toestel goedkoper. 

De Morgen: 39. 
- MEEUS, R. (2004-05-25). Nieuwe technologie kan sociale kloof slaan tussen senioren. De 

Morgen: 15. 
- MEEUS, R. (2004-05-27). Koper- en tv-kabels wurgen breedbandinternet. De Morgen: 13. 
- MEEUS, R. (2004-05-28). De gsm-beltoon, het geluid van 3 miljard euro. De Morgen: 16. 
- MEEUS, R. (2004-06-03). Digitale revolutie op Vlaamse televisie in 2005. De Morgen: 1. 
- MEEUS, R. (2004-06-03b). Vaarwel E-VRT, welkom IDTV. De Morgen: 16. 
- MEEUS, R. (2004-06-07). Sony torpedeert markt voor zakcomputers. De Morgen: 24. 

Bibliografie 
52 



- MEEUS, R. (2004-06-09). Verkoop mobiele telefoons blijft toenemen. De Morgen: 20. 
- MEEUS, R. (2004-06-11). Een op de drie Belgen heeft geen pc. De Morgen: 16. 
- MEEUS, R. (2004-06-26a). De stille oorlog om uw tv-scherm woedt volop. De Morgen: 1.  
- MEEUS, R. (2004-06-26b). Interactieve televisie maakt einde aan kabelmonopolie. De 

Morgen: 41. 
- MEEUS, R. (2004-07-02). Nieuwe ‘iPod-killers’ komen uit de jaren tachtig. De Morgen: 31. 
- MEEUS, R. (2004-08-03). De nieuwe mobiele telefoon is een goedkope jukebox. De 

Morgen: 14. 
- MEEUS, R. (2004-09-30). Alle ‘Simpsons-afleveringen op één schijfje. De Morgen: 13. 
- MEEUS, R. (2004-10-09): Wordt iPOD de nieuwe Betamax? De Morgen: 41. 
- MEEUS, R. (2004-10-09b). Is dat een platenkast in uw broekzak? De Morgen: 41. 
- MEEUS, R. (2004-10-26). Gsm, internet en telefoon in één pot. De Morgen: 16. 
- MEEUS, R. (2004-10-28). De grootste zijn is niet zo’n prestatie. De Morgen: 13. 
- MEEUS, R. (2004-11-06). Van gigabyte naar terabyte. De Morgen: 46. 
- MEEUS, R. (2005-01-05). Waar blijft die super-gsm? De Morgen: 15. 
- MEEUS, R. (2005-01-31). Nintento lonkt naar de niet-gamer. De Morgen: 14. 
- MEEUS, R. (2005-02-08). Nieuwe superchip maakt elektronica tien keer sneller. De Morgen: 

14. 
- MEEUS, R. (2005-02-16). TV-kijken doen we straks op de gsm. De Morgen: 3. 
- MEEUS, R. (2005-02-17). Proximus en Mobistar lanceren betaling via gsm. De Morgen: 1.  
- MEEUS, R. (2005-02-17b). Mobilofoonmakers laten van zich horen. De Morgen: 15. 
- MEEUS, R. (2005-06-06). Gebruikers mee laten denken over gsm-modellen. De Morgen: 14. 
- MEEUS, R. (2005-07-08). Acteur Morgen Freeman werkt aan ‘iTunes voor films. De Morgen: 

14. 
- MEEUS, R. (2005-07-19). Tele2 neemt Versatel over. De Morgen: 14. 
- MEEUS, R. (2005-08-05). Onderzoek naar koppelverkoop bij Belgacom TV. De Morgen: 1. 
- MEEUS, R. (2005-08-08). Kansspelenindustrie heeft de mobiele telefoon ontdekt. De 

Morgen: 14. 
- MEEUS, R. (2005-08-09). Analoge fotografie zet zwanenzang in. De Morgen: 14.  
- MEEUS, R. (2005-08-23). Prijsdaling van ‘flat screens’ zet zich door. De Morgen: 14. 
- MEEUS, R. (2005-08-25). Nieuwe generatie mobiele telefonie is alleen voor ‘happy few’. De 

Morgen: 15. 
- MEEUS, R. (2005-09-03). ‘De eerste is de beste klant. Telenet en Belgacom TV strijden om de 

‘early adopter’’. De Morgen. Eco-weekendbijlage: 1.  
- MEEUS, R. (2005-09-24). Gerard Kleisterlee. Philips kan geen koppen meer zien. De Morgen: 

3. 
- MEEUS, R. (2005-10-13). Zeg niet langer Apple maar iPod. De Morgen: 3. 
- MEEUS, R. (2005-10-26). Een kleine consument doet een moloch wankelen. De Morgen: 3. 
- MEEUS, R. (2005-11-08). Base kruipt uit het dal. De Morgen: 22. 
- MEEUS, R. (2005-11-16). Gsm-gebruiker heeft geen interesse in multimedia. De Morgen: 31. 
- MEEUS, R. (2005-12-27). Elektronische gadgets steeds sneller uitgespeeld. De Morgen: 5. 
- MEEUS, R. (2006-01-05). De huiskamer gaat digitaal. De Morgen: 8. 
- MEEUS, R. (2006-01-06). Sony probeert het elektronische boek opnieuw uit. De Morgen: 14.  
- MEEUS, R. (2006-01-18). Internet via hotspot wordt stilaan gratis. De Morgen: 29. 
- MEEUS, R. (2006-01-24). Platte schermen zijn dikke hit. De Morgen: 8. 
- MEEUS, R. (2006-02-03). Operatoren verdienen 3G-investeringen pas na 2010 terug. De 

Morgen: 14. 
- MEEUS, R. (2006-02-10). Mobiel betalen komt niet van de grond in Europa. De Morgen: 2. 
- MEEUS, R. (2006-02-16). Dure downloads op goedkope gsm’s. De Morgen: 14. 
- MEEUS, R. (2006-02-28). Belgacom TV maakt inhaalbeweging op Telenet. De Morgen: 1. 
- MEIJER, J. (2004-03-15). Telecomoorlog tussen Proximus, Mobistar en Base dreigt te 

escaleren, De Morgen: 14. 
- MELDERS, R. (2004-01-05). Barco droomt van digitale miljarden, De Morgen: 24. 

Bibliografie 
53 



- MICHIELS, F. & VERREET, E. (2003-11-29). Niet verhuizen, maar innoveren. De Morgen-
Vacature: 10. 

- MICHIELS, F. (2006-01-14). TomTom maakt tamtam in GPS-land. De Morgen-Vacature: 3.  
- MIJLEMANS, P. (2004-05-13). Mortal Kombat om mobiel gamen. De Morgen: 12. 
- MIRROR AUSTRALIAN TELEGRAPH PUBLICATIONS (1999-02-16). Conference gives a clear 

picture. The Australian: 8. 
- MOOIJMAN, R.(2002-05-02), Nieuw ‘concept’ uit frisdranklab. De Morgen: 13. 
- MOOIJMAN, R. (2002-08-01). Scoot-concept bleek bodemloze put. De Morgen: 24. 
- NAÂNAÏ, J. (2003-12-20). De www.nieuwe.hoop van de muziekindustrie. De Morgen/BIS: 

1. 
- NACKAERTS, N. (2003-12-24). Tien jaar mobiel bellen. De Standaard: 11.  
- NNA (2006-01-24). Digitale tv voor 60% van de Europese gezinnen. De Standaard: 6. 
- NNA (2006-01-27). Al 10000 digiboxen van Telenet verkocht. De Standaard: 3.  
- NNA (2006-02-03). Telenet neemt deel activiteiten van Hypertrust over. De Standaard. 
- N.N. (1997-08-23). Hi ho, hi ho, down the data mine we go. The Economist: 49-50. 
- N.N. (2004-01-27). Elektronisch papier, De Morgen: 14. 
- N.N. (2004-03-20). Bellen met de pen. De Morgen: 17. 
- N.N. (2004-03-21). Schuimende pot bier uit tv-toestel. De Morgen: 6. 
- N.N. (2004-06-01). Poederdoos voor je oren. De Morgen: 18. 
- N.N. (2004-09-30). Gsm’s voor kleine kinderen en senioren. De Morgen: 13. 
- N.N. (2006-02-21). 4.2 miljoen Belgen surfen op het internet. De Morgen: 8. 
- N.N. (2006-01-06). We moeten dringend innoveren. De Morgen: 16. 
- N.N. (2006-02-02). Belgacom wil tv via de ether. De Standaard: 12. 
- N.N. (2003-10-23), Leeftijd bepaalt omgang met gsm. Metro: 4. 
- Persbureaus (2006-01-13). Nikon focust nog meer op digitale camera. De Morgen: 16. 
- PESOLA, M. (2003). ‘Europe slow to take up MMS’, Financial Times. 
- PETITJEAN, F. (2005-10-10). IDTV is alleen maar goed nieuws, De Standaard: 53. 
- RM (2002-04-18). Betaaltelevisie overal in moeilijkheden. De Morgen: 14 
- RMe (2003-05-21). Sony zet eerste stap naar ‘netwerk-entertainment’. De Morgen: 26. 
- RMe (2003-08-12). Nintendo schort productie GameCube op. De Morgen: 11. 
- RMe (2003-12-15). Apple heeft te weinig iPods in stock. De Morgen: 16. 
- RMe (2004-01-08). Nieuwe iPod mikt op ‘onderkant’ van de muziekspelersmarkt, De 

Morgen: 15. 
- RMe (2004-02-10). Mobistar lanceert eigen telefoon, De Morgen: 15. 
- RMe (2004-02-11). Consument vindt zijn weg naar mobiele gps-systemen. De Morgen: 17. 
- RMe (2004-02-23). ‘Wij gaan niet naar de tv-markt, de tv-markt komt naar ons’, Interview 

met Frank Bitoun (Algemeen Directeur Dell België), De Morgen: 16. 
- RMe (2004-02-28). Vijf trends op het 3GSM-Congres in Cannes. De Morgen: 24. 
- RMe (2004-04-14). Platte schermen doen Philips pieken. De Morgen: 18. 
- RMe (2004-06-17). Proximus lanceert dienstenaanbod Vodafone in België. De Morgen: 14. 
- RMe (2004-08-18). Verkoop van draagbare mp3-spelers vertienvoudigt. De Morgen: 16. 
- RMe (2004-08-23). Videorecorder kondigt verdwijnen aan. De Morgen: 30. 
- RMe (2004-10-15). IPOD goed voor 16 procent van mp3-spelersmarkt. De Morgen: 16. 
- RMe (2004-11-02). ‘iPOD-killer’ kan ook ‘GameBoy-killer’ worden. De Morgen: 18. 
- RMe (2004-12-11). Succesformule Philips: laat het ons simpeler maken. De Morgen: 45. 
- Rme (2004-12-11b). iPod-schaarste dreigt opnieuw. De Morgen: 45. 
- RMe (2005-01-21). Telenet zet zijn hotspots op het spoor. De Morgen: 15. 
- RMe (2005-02-16). Microsoft en Nokia willen iPod een kopstoot toedienen. De Morgen: 3. 
- RMe (2005-02-24). Belgacom test internettelefonie voor adsl-gebruikers. De Morgen: 14. 
- RMe (2005-07-05). Tot 34000 extra gsm-masten. De Morgen: 7. 
- RMe (2005-08-25). Google concurreert met Skype, MSN en Windows tegelijk. De Morgen: 

15. 
- RMe (2005-10-20). Meer dan een miljoen Belgen Skypen. De Morgen: 15. 
- RMe (2005-11-29). Game over voor Nokia N-Gage. De Morgen: 14. 

Bibliografie 
54 

http://www.nieuwe.hoop/


- RMe (2006-01-06). Sony PSP wordt taalleerkracht en reiswoordenboek. De Morgen: 6. 
- RMe (2006-02-06). Sony gaat verschillende dvd-formaten in één doosje verkopen. De 

Morgen: 16. 
- RMe (2006-03-17). Sony stelt lancering van PlayStation 3 uit. De Morgen: 16. 
- SCHOOFS, D. (2006-02-08). Playstation 3 wordt mediaveelvraat. De Standaard. 
- SMETS, F. (2004-02-06). Trendy volkje proeft nieuwe thee voor. De Morgen: 18. 
- SMETS, F. (2004-01-06). Big Brother wordt big business. De Morgen: 13. 
- SMETS, F. (2004-05-04). Belgacom lanceert ook breedband light. De Morgen: 16. 
- TDB (2002-04-04). Europese verkoop Xbox slabakt. De Standaard: 13. 
- TNL (2006-03-30). Belgacom TV haalt doelstellingen niet. De Standaard: . 
- TS (2003-08-19). Dokter nodig? Zet de tv aan. De Morgen: 2. 
- VANBRUSSEL, E. (2005-02-01). De videoband is uitgespeeld. De Morgen: 15. 
- VANBRUSSEL, E. (2005-06-14). Kruisbestuiving in telecomland. De Morgen: 16. 
- VANBRUSSEL, E. (2005-09-08). Gsm wordt muziekspeler. De Morgen: 14. 
- VANBRUSSEL, E. (2005-09-17). Super-gsm eist alleenheerschappij op in technologieland. De 

Morgen: 9. 
- VANBRUSSEL, E. (2005-12-21). Zappen van domiciliëring naar overschrijving. De Morgen: 

34. 
- VAN DER LUGT, H. (2001-08-23). Goed Georkestreerde hype. Twijfels over succes van 

DoCoMo’s derde generatie mobiele telefoons, De Standaard: 22. 
- VANDORMAEL, B. (‘2004-07-14). Dood aan de stekkerdoos! Knack: 58-60. 
- VAN GOETHEM, H. (2004-04-10). Canal+ meot een trendsetter worden. De Morgen: 3. 
- VAN GOETHEM, H. (2004-10-26). De ideale tv-avond regisseert u zelf. De Morgen: 8. 
- VD (2004-01-22). Nieuwe Nintendo. De Morgen: 16. 
- VERREET, E. (2003-11-15). Europa gokt op innovatie. De Morgen: 3. 
- VERELST, J. (2005-12-24). Antwerpen begint met gsm-parkeren op grote schaal. De 

Morgen: 3. 
- WDP (2006-02-15). Alcatel stort zich op mobiele televisie. De Standaard: 9. 
- WLE (2006-01-19). Verkoop van muziek via internet en gsm verdrievoudigd. De Standaard: 

7. 
- WLE (2006-02-14). GSM-operatoren werken samen voor instant messaging. De Standaard: 

13. 
- WUYTS, J. (2005-09-24). Driedimensionele televisie is dichterbij dan je denkt. De Morgen-

NANO, driemaandelijkse multimediabijlage: 49-51. 
 

Bibliografie 
55 



 
Internet 

 
- AL-GAHTANI, S. (2003). System Characteristics, User Perceptions and Attitudes in the 

Prediction of Information Technology Acceptance: A Structural Equation Model, 
http://disc-nt.cba.uh.edu/chin/digit98/panel3.pdf, laatst geraadpleegd op 11/05/2006. 

- BIESEMANS, J. (2005-02-16). Laaggeschoolden overbruggen digitale kloof niet, 
http://www.zdnet.be/news.cfm?id=43261, ZDNet, laatst geraadpleegd op 16/02/2005. 

- BIESEMANS, J.( 2005-03-01). Sony Ericssons antwoord op de iPOD telefoneert, 
www.zdnet.be/mobile.cfm?id=43613, ZDNet, laatst geraadpleegd op 04/03/2005. 

- BIESEMANS, J. (2005-03-03). Sony ontdekt eindelijk MP3’s, 
www.zdnet.be/mobile.cfm?id=43671, ZDNet, laatst geraadpleegd op 04/03/2005. 

- BIESEMANS, J. (2005-06-10). Nokia gooit zich achter WiMAX. 
www.zdnet.be/mobile.cfm?id=46403, ZDNet, laatst geraadpleegd op 25/11/2005. 

- BIESEMANS, J. (2005-06-27). Mobistar geeft GPRS een snelheidsinjectie. 
www.zdnet.be/print.cfm?id=46760, ZDNet, laatst geraadpleegd op 25/11/2005. 

- BIESEMANS, J. (2005-07-19). Doorbraak JPEG-opvolger laat op zich wachten. 
www.zdnet.be/print.cfm?id=47367, ZDNet, laatst geraadpleegd op 25/11/2005. 

- BIESEMANS, J. (2005-09-02). Sony hoopt op succes van UMD-films, 
www.zdnet.be/print.cfm?id=48529, laatst geraadpleegd op 25/11/2005. 

- BIESEMANS, J. (2005-10-21). Sony PSP vliegt over de toonbank. 
www.zdnet.be/print.cfm?id=50038, ZDNet, laatst geraadpleegd op 25/11/2005. 

- BIESEMANS, J. (2005-10-24). 39 megapixel voor Kodak-beeldchip, 
www.zdnet.be/print.cfm?id=50077, ZDNet, laatst geraadpleegd op 25/11/2005. 

- BIESEMANS, J. (2005-11-09). WiFi-telefoon voor Skype, www.zdnet.be/print.cfm?id=50619, 
ZDNet, laatst geraadpleegd op 15/11/2005. 

- BIESEMANS, J. (2005-11-15). Japanners voeren het internet op. 
www.zdnet.be/print.cfm?id=50802, ZDNet, laatst geraadpleegd op 25/11/2005. 

- BIESEMANS, J. (2005-11-22). iPod 60GB (met video). Muziek op de eerste plaats. 
www.zdnet.be/print.cfm?id=51070, laatst geraadpleegd op 21/02/2005. 

- BIESEMANS, J. (2005-11-29). BelgacomTV- en iDTV-alternatief krijgt uitbreiding, ZDNet, 
www.zdnet.be/print.cfm?id=51327, laatst geraadpleegd op 30/11/2005. 

- BIESEMANS, J; (2006-01-18). Pornomaker zet in op Blu-Ray. PS3 geeft Blu-Ray duwtje in de 
rug, www.zdnet.be/print.cfm?id=52844, laatst geraadpleegd op 23/01/2005. 

- BIESEMANS, J. (2006-01-19). Nintendo Revolution tegen november in de winkelrekken, 
www.zdnet.be/print.cfm?id=52798, laatst geraadpleegd op 23/01/2005. 

- BIESEMANS, J. (2006-02-20). Sony ontkent uitstel van Playstation 3, 
www.zdnet.be/print.cfm?id=53811, laatst geraadpleegd op 23/01/2005. 

- CARR, V.H. (2002). Technology Adoption and Diffusion, 
http://nlm.nih.gov:resources/publications/sourcebook/adoptiondiffusion.html, laatst 
geraadpleegd op 11/08/2002. 

- CASTELEYN, B. (2005-04-28). (persbericht) Vlaams innovatiefonds van start, 
http://awi.vlaanderen.be/nieuws/index.php?id:79, laatst geraadpleegd op 14/02/2006. 

- CHANDY, R.K. (2001). Marketing innovation, slides cursus marketing, 
http://marketing.cba.uh.edu/rchandy/innovation/entry%20take%20off%20b/sld001.htm 
(t.e.m. sld015.htm), Carlson School of Management, laatst geraadpleegd op 05/06/2001. 

- CLAESSEN, P. (2003-08-10). Barre tijden … van innovatie tot prestatie, 
http://www.nima.nl/nieuwsDetail.lasso?ID=850, laatst geraadpleegd op 08/10/2003. 

- Commissie van de Europese gemeenschappen (2000). Mededeling van de commissie aan 
de raad en het Europese Parlement. Innovatie in een kenniseconomie, COM(2000), 
Brussel, http://europa.eu.int/eur-lex/nl/com/cnc/2000/com2000_0567nl01.pdf, laatst 
geraadpleegd op 20/09/2000. 

- DECKMYN, D. (2004-06-03). Haalt VoIP het traditionele telefoonnet onderuit?, 
www.zdnet.be/mobile.cfm?id=36828, ZDNet, laatst geraadpleegd op 04/03/2005. 

Bibliografie 
56 

http://disc-nt.cba.uh.edu/chin/digit98/panel3.pdf
http://www.zdnet.be/news.cfm?id=43261
http://www.zdnet.be/mobile.cfm?id=43613
http://www.zdnet.be/mobile.cfm?id=43671
http://www.zdnet.be/mobile.cfm?id=46403
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=46760
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=47367
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=48529
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=50038
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=50077
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=50619
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=50802
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=51070
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=51327
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=52844
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=52798
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=53811
http://nlm.nih.gov:resources/publications/sourcebook/adoptiondiffusion.html
http://awi.vlaanderen.be/nieuws/index.php?id:79
http://marketing.cba.uh.edu/rchandy/innovation/entry%20take%20off%20b/sld001.htm
http://www.nima.nl/nieuwsDetail.lasso?ID=850
http://europa.eu.int/eur-lex/nl/com/cnc/2000/com2000_0567nl01.pdf
http://www.zdnet.be/mobile.cfm?id=36828


- DeCURSOR357 (2003-04-03). GSM wordt dertig jaar, deCURSOR e-zine, 
http://www.deCursor.be, geraapleegd op 04/04/2003. 

- DeCURSOR359 (2003-04-17), Wat komt er na WIFI? Nieuwe vormen van draadloos 
breedband internet, http://www.deCursor.be , laatst geraadpleegd op 18/04/2003. 

- DeCURSOR360 (2003-04-25). Is my PC hot or not?, de CURSOR e-zine, 
http://www.deCursor.be., geraadpleegd op 28/04/2003. 

- DeCURSOR363 (2003-05-16), Bloody Monday, deCURSOR e-zine, http://www.deCursor.be., 
geraadpleegd op 16/05/2030. 

- DeCURSOR364 (2003-05-24), Paypal onder vuur, deCURSOR e-zine, 
http://www.deCursor.be., geraadpleegd op 26/05/2003. 

- DeCURSOR369 (2003-06-28), Hier komt de titel;-), deCURSOR e-zine, 
http://www.deCursor.be. laatst geraadpleegd op 30/06/2003. 

- DeCURSOR371 (2003-07-12), Consumenten vinden IT-jargon te ingewikkeld, deCURSOR e-
zine, 371: 7-8, http://www.deCursor.be., laatst geraapleegd op 2003-07-17. 

- deCURSOR371 (2003-07-12b), NMBS wil draadloos internet voor treinen en stations, 
deCURSOR e-zine, 371: 9, http://www.deCursor.be., laatst geraapleegd op 2003-07-17 

- deCURSOR371 (2003-07-12c), Samsung is bang van camera-gsm, deCURSOR e-zine, 371: 
10, http://www.deCursor.be, laatst geraapleegd op 2003-07-17 

- deCURSOR374 (2003-08-03), Breedband: de nieuwe unserved audience, deCURSOR e-zine, 
375: 3-4, http://www.deCursor.be, geraadpleegd op 2003-08-03. 

- deCURSOR374 (2003-08-03), Eerste daling internetaansluitingen is er geen, deCURSOR e-
zine, 375: 4-5, http://www.deCursor.be, geraadpleegd op 2003-08-03. 

- deCURSOR375 (2003-08-08), Sony bouwt WiFi in televisies, deCURSOR e-zine, 375: 3-4, 
http://www.deCursor.be, geraadpleegd op 2003-08-08. 

- DeCURSOR379 (2003-09-08), Sonyericcson gaat voluit voor de mossel-gsm, deCURSOR e-
zine, 379: 6, http://www.deCursor.be. , geraadpleegd op 2003-09-08. 

- DeCURSOR380 (2003-09-15), Digitale archieven overleven niet, deCURSOR e-zine, 380: 5, 
http://www.deCursor.be, geraadpleegd op 15/09/2003. 

- DeCURSOR380 (2003-09-15b), Digitale tv: handig, maar niet radicaal anders, deCURSOR e-
zine, 380: 6, http://www.deCursor.be , geraadpleegd op 15/09/2003. 

- deCURSOR382 (2003-10-22), Bespied door je gsm, de CURSOR e-zine, 382: 5, 
http://www.deCursor.be, geraadpleegd op 23/10/2003. 

- DeCURSOR382 (2003-10-22b), Brandstofcellen: voer voor je laptop, de CURSOR e-zine, 382: 
6, http://www.deCursor.be , geraadpleegd op 23/10/2003.. 

- DeCURSOR383 (2003-10-30). Nokia 6600 krijgt standaard Opera-browser, de CURSOR e-
zine, 383, http://www.deCursor.be, geraadpleegd op 30/10/2003. 

- DeCURSOR384 (2003-11-06). Sony toont draagbare versie van Playstation, 
http://www.deCursor.be, geraadpleegd op 2003-11-07. 

- DeCURSOR384 (2003-11-06). Wegwerp DVD’s nieuw snufje in verhuurwereld, 
http://www.deCursor.be ,geraadpleegd op 2003-11-07. 

- DeCURSOR385 (2003-11-19a). Verplichte nostalgie voor gsm-camera’s, de CURSOR e-zine 
385: 7http://www.deCursor.be. , geraadpleegd op 19/11/2003. 

- DeCURSOR385 (2003-11-19b). Nieuwe Nokia heeft Walkietalkie-functie, de CURSOR e-zine 
385: 8-9http://www.deCursor.be , geraadpleegd op 19/11/2003/ 

- DE RUYTER, K. (2004-02-09), Marketing & Meningen. Gsm, sms, Messenger: jongeren 
communiceren anders. Erbij horen is de boodschap., 
http://www.standaard.be/Misc/print.asp?articleID=DST09022004_007., geraadpleegd op 
11/02/2004. 

- DERYCKE, E. (2005-02-17). Opvolger succesvolle Canon EOS 300D krijgt 8 megapixel, 
http://www.zdnet.be/news.cfm?id=43292, ZDNet, laatst geraadpleegd op 17/02/2005. 

- DESMET, P.M.A. (2000). Emotion through expression. Designing mobile phones with an 
emotional fit, http://studiolab.io.tudelft.nl/desmet/publications, Report of modeling the 
evaluation structure of Kansei, 3, 103-110, laatst geraadpleegd op 28/10/2004. 

Bibliografie 
57 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.standaard.be/Misc/print.asp?articleID=DST09022004_007
http://www.zdnet.be/news.cfm?id=43292
http://studiolab.io.tudelft.nl/desmet/publications


- DRÖGE, C.; VICKERY, S. (2005). Assessments of Validity. 
http://www.decisionsciences.org/DecisionLine/VOL28/28_1/research.htm, Decision 
Sciences, Research Issues, laatst geraadpleegd op 05/09/2005. 

- ISPA (2001-12-31), 4de kwartaal van 2001: explosie breedband in België bevestigt trend van 
het hele jaar 2001., http://www.ispa.be/nl/d030225;html, laatst geraadpleegd 
16/08/2004) 

- FAST COMPANY (2002-11-12), Tivo wil doorbreken, http://www.marketing-
online.nl./nieuws/moduleitem22127.html, geraadpleegd op 2002-11-12. 

- FENN, J., LINDEN, A. (2000-06-05), 2000 Hype Cycle of Emerging Technologies, research 
note, http://www.siventures.com/portfolio/pdf/2000%20Hype%20Cycle.pdf, 
geraadpleegd op 2002-08-14. 

- IRANI, T. (2000). Prior experience, perceived usefulness and the web: factors influencing 
adoption of internet communication tools, http://agnews.tamu.edu/saas/paperti.htm, 
paper presented to the southern association of agricultural scientists, Lexington, KY, 
January 2000, laatst geraadpleegd op 26/10/2004. 

- ISPA (2004-08-11). Resulaten van enquête 21 voor het tweede kwartaal van 2004, 
http://www.ispa.be/web/nl?n=1&e=1&s=1&ref_id=16, geraadpleegd op 22/10/2004. 

- LEE, J. & BAEK, S.I. (2001). Adoption of Internet Technologies in Small Business, 
http://ijdm.digital.re.kr/issue-1/sbaek.pdf, International Journal of Digital Management, 
Issue 1, 2001: 1-14, laatst geraadpleegd op 12/10/2003. 

- LENNSTRAND, B. (1998a). Diffusion of Information and Communication Technology to 
Households: How come it goes so slowly when it goes so fast?, 
http://www.fek.su.se/home/bl/Diffusion/RapidSlow.PDF, paper presented at 12th Biennal 
ITS Conference (Stockholm, June 21-24, 1998), geraadpleegd op 2002-08-05: 1-18. 

- LENNSTRAND, B.(1998b), The Ravine –Faith in Information and Communication 
Technology,  http://www.fek.su.se/home/bl/Diffusion/Ravine.pdf, paper presented at 
12th Biennal ITS Conference (Stockholm, June 21-24, 1998) geraadpleegd op 2002-08-05: 
pp. 1-10. 

- L.S. (2000). ATV of DTV: digitale televisie rukt op, http://net.info.nl/dealer/811/atvdtv.htm, 
laatst geraapleegd op 20/11/2000: 1-3. 

- MANTE-MEIJER, E. & LING, R. (2003), The adoption and use of ICT services in Europe. 
Potential acceptance of mobile broadband services, , www.eurescom.de/~ftproot/web-
deliverables/public/P900-series/P903/ICT-use-Mante.pdf, Presentation in the Eurescom 
Summit 2001, 13-15 November 2001, Heidelberg, laatst geraadpleegd op 16/10/2003: 1-
16. 

- MarketingOnline (2002-05-07), digitale tv komt in Nederland langzaam op gang, 
www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem18453.html, geraadpleegd op 
07/05/2002.  

- MarketingOnline (2002-03-27), High-tech luister nauw, http://www.marketing-
online.nl/archief.asp?Action=show&ID=36336, geraadpleegd op 27/03/2002. 

- MarketingOnline (2002-05-20), Philips moet zich richten op technologiepessimisten, 
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem18741.hmtl, week 21, geraadpleegd 
op 22/05/2002. 

- MarketingOnline (2002-05-27). Forse groei breedbandmarkt, www.marketing-
online.nl/nieuws/moduleitem18836.html, week 22, geraadpleegd op 27/05/2002. 

- MarketingOnline (2002-06-21). ITV: een heel erg stille revolutie, www.marketing-
online.nl/nieuws/moduleitem19379.html, week 25, geraadpleegd op 21/06/2002. 

- MarketingOnline (2002-08-14), Nielsen kan TiVo monitoren, http://www.marketing-
online.nl/nieuws/moduleitem20397.hmtl, laatst geraadpleegd 14/08/2002. 

- MarketingOnline (2002-06-10). Fatale e-commercemythen, http://www.marketing-
online.nl/nieuws/moduleitem19380.hmtl, geraadpleegd op 21/06/2002. 

- MarketingOnline (2002-11-04). Moxmo moet de mobiele portemonnee worden, 
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem21943.html, week 44, geraadpleegd 
op 04/11/2002. 

Bibliografie 
58 

http://www.decisionsciences.org/DecisionLine/VOL28/28_1/research.htm
http://www.ispa.be/nl/d030225;html
http://www.marketing-online.nl./nieuws/moduleitem22127.html
http://www.marketing-online.nl./nieuws/moduleitem22127.html
http://www.siventures.com/portfolio/pdf/2000%20Hype%20Cycle.pdf
http://agnews.tamu.edu/saas/paperti.htm
http://www.ispa.be/web/nl?n=1&e=1&s=1&ref_id=16
http://ijdm.digital.re.kr/issue-1/sbaek.pdf
http://www.fek.su.se/home/bl/Diffusion/RapidSlow.PDF
http://www.fek.su.se/home/bl/Diffusion/Ravine.pdf
http://net.info.nl/dealer/811/atvdtv.htm
http://www.eurescom.de/%7Eftproot/web-deliverables/public/P900-series/P903/ICT-use-Mante.pdf
http://www.eurescom.de/%7Eftproot/web-deliverables/public/P900-series/P903/ICT-use-Mante.pdf
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem18453.html
http://www.marketing-online.nl/archief.asp?Action=show&ID=36336
http://www.marketing-online.nl/archief.asp?Action=show&ID=36336
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem18741.hmtl
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem18836.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem18836.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem19379.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem19379.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem20397.hmtl
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem20397.hmtl
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem19380.hmtl
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem19380.hmtl
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem21943.html


- MarketingOnline (2002-11-11). TiVo wil doorbreken, http://www.marketing-
online.nl/nieuws/moduleitem22127.html, week 45, geraadpleegd op 11/11/2002. 

- MarketingOnline (2002-11-27), Consument gaat digitaal-mobiel stagneert, 
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem22444.html, week 48, geraadpleegd 
op 27/11/2002. 

- MarketingOnline (2002-12-03). P&G neemt afscheid van massamarketing, 
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem22564.html, week48, geraadpleegd 
op 03/12/2002. 

- MarketingOnline (2002-12-11). Kerstoorlog spelcomputers, http://www.marketing-
online.nl/nieuws/moduleitem22705.html, week 49, geraadpleegd op 11/12/2002. 

- MarketingOnline (2003-02-10). PC-fabrikanten: focus op entertainment en design, 
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem24003.html, week 7, geraadpleegd 
op 20/02/2003. 

- MarketingOnline (2003-04-07). Telco’s moeten ‘contact’ verkopen, http://www.marketing-
online.nl/nieuws/moduleitem24981.html, week 15, geraadpleegd op 08/04/2003. 

- MarketingOnline (2003-04-21), Digitale televisie groeit te langzaam, 
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem25247.html, week 15, geraadpleegd 
op 23/04/2003. 

- MarketingOnline (2003-07-07). Verzadigingpunt mobiele markt nadert, 
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem26614.html, week 28, geraadpleegd 
op 09/07/2003. 

- MarketingOnline (2003-09-01), CD’s en DVD’s gaan de weg van de LP, 
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem27610.html, week 36, geraadpleegd 
op 15/09/2003. 

- MarketingOnline (2003-10-06), Minder faillissementen in ICT-sector, http://www.marketing-
online.nl/nieuws/moduleitem28321.html, week 41, geraadpleegd op 13/10/2003. 

- Marketing Online (2003-10-07). Nima wil in Innovatieplatform, http://www.marketing-
online.nl/nieuws/moduleitem28190.html, Marketing Online, laatst geraadpleegd op 
07/10/2003. 

- Marketing Online (2003-10-13). Sony PSX: geweldige technologie, maar voor wie?, 
http://www/marketing-online.nl/nieuws/moduleitem28329.html, Marketing Online, 
laatst geraadpleegd op 13/10/2003. 

- MarketingOnline (2003-10-20a), ID&T en Telfort lanceren nieuw mobiel merk voor dance-
scene, http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem28628.html, week 43, 
geraadpleegd op 29/10/2003. 

- MarketingOnline (2003-10-20b), Bedrijfsleven mist innovatiecultuur, 
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem28460.html, week 43, geraadpleegd 
op 27/10/2003. 

- MarketingOnline (2003-10-20c). Baanbrekende innovaties komen soms langzaam, 
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem28463.html, week 43, geraadpleegd 
op 27/10/2003. 

- Marketing Online (2003-10-27). Bedrijfsleven mist innovatiecultuur. http://www.marketing-
online.nl/nieuws/moduleitem28460.html, Marketing Online, laatst geraadpleegd op 
27/10/2003. 

- Marketing Online (2003-10-27b). Baanbrekende innovaties komen soms langzaam, 
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem28463.html, Marketing Online, 
laatst geraadpleegd op 27/10/2003. 

- MarketingOnline (2003-11-03). Samsung Electronics en Sony gaan samen in TFT-LCD 
panels, http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem28719.html, week 45, 
geraadpleegd op 07/11/2003. 

- MarketingOnline (2003-12-01b), Wanneer spat de wifi-bubble uiteen?, 
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem29282.html, week 49, geraadpleegd 
op 01/12/2003. 

Bibliografie 
59 

http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem22127.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem22127.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem22444.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem22564.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem22705.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem22705.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem24003.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem24981.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem24981.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem25247.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem26614.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem27610.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem28321.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem28321.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem28190.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem28190.html
http://www/marketing-online.nl/nieuws/moduleitem28329.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem28628.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem28460.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem28463.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem28460.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem28460.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem28463.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem28719.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem29282.html


- Marketing Online (2003-12-02). Poiesz an Van Raaij winnen Marketing Literatuurprijs, 
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem29271.html, Marketing Online, 
laatst geraadpleegd op 02/12/2003. 

- MarketingOnline (2003-12-10), ICTindustrie klimt in 2004 uit het dal, 
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem29420.html, week 50, geraadpleegd 
op 10/12/2003. 

- MarketingOnline (2003-12-29). Interactieve tv mag niks kosten, http://www.marketing-
online.nl/nieuws/moduleitem29710.html, week 53, geraadpleegd op 05/01/2004.  

- MarketingOnline (2003-12-29b). De drie kansrijkste wegen tot innovatie, 
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem29715.html, week 53, geraadpleegd 
op 05/01/2004. 

- MarketingOnline (2004-01-05). Consumentengedrag wordt paradoxaler, 
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem29739.html, week 2, geraadpleegd 
op 06/01/2004. 

- MEIJER, G.R., SAMUELS, J. & TERPSTRA, F. (2002), Modeling user acceptance and 
technology adoption: is there a case for value added services?, 
http://carol.wihs.uva.nl/~ftrtpstra/its-2002, Proceedings of the 9th world congress on 
Intelligent Transport Systems, Chicago, Illinois, October 2002, laatst geraadpleegd op 
10/10/2003. 

- MOURITS, R. (2005-02-15). Opvolgers van 3G staan voor de deur, 
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=43188, ZDNET, laatst geraadpleegd 16/02/2005. 

- MOURITS, R. (2005-09-22). Betere gsm-batterij staat bovenaan verlanglijstjes. 
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=49069, laatst geraadpleegd op 25/11/2005. 

- MOURITS, R. (2006-01-24). ‘Er liggen voor Intel veel kansen in de woonkamer’, 
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=52957 , ZDNET, laatst geraadpleegd 27/01/2005. 

- MOURITS, R. (2006-01-26). Nieuwe Intel-chip volgt de wet van Moore, 
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=53082 , ZDNET, laatst geraadpleegd 27/01/2005. 

- MOURITS, R. (2006-01-26b). Nintendo presenteert DS Lite, 
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=53085 , ZDNET, laatst geraadpleegd 27/01/2005. 

- MOURITS, R. (2006-01-26c). Dell-notebooks krijgen telefoonfunctie, 
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=53072 , ZDNET, laatst geraadpleegd 27/01/2005. 

- N.N. (2003a), Gartner’s Hype Cycle, 
http://www.umich.edu/~cisdept/mba/CIS475/GartnerHypeCycle.html, geraadpleegd op 
2003-09-08. 

- N.N. (2003b), The Hype Cycle of New Technologies, 
http://www.riarlington.com.hypecyc.html, geraadpleegd op 2003-09-08. 

- N.N. (2003c), Hype Cycle, http://www.wordspy.com/words/hypecycle.asp, geraadpleegd 
op 2003-09-08. 

- N.N. (2004-04-05a). Wat is DAB?, 
http://www.zdnet.be/dossiers.cfm?id=35442&eid=31455, ZDNet, laatst geraadpleegd op 
16/02/2005. 

- N.N. (2004-04-05b). DAB in Vlaanderen, 
http://www.zdnet.be/dossiers.cfm?id=35442&eid=314556, ZDNet, laatst geraadpleegd 
op 16/02/2005. 

- N.N. (2004-04-05c). Digitale radio in gebruik, 
http://www.zdnet.be/dossiers.cfm?id=35442&eid=314558, ZDNet, laatst geraadpleegd 
op 16/02/2005. 

- N.N. (2004-04-05d). Hardware, http://www.zdnet.be/dossiers.cfm?id=35442&eid=314558, 
ZDNet, laatst geraadpleegd op 16/02/2005. 

- PASVEER (2005-02-16). Ericsson toont 9-Mbit UMTS, 
http://www.zdnet.be/news.cfm?id=43260, ZDNet, laatst geraadpleegd 16-02-2005. 

- PASVEER, L. (2005-03-03). Sony introduceert foto’s op MiniDisc, 
www.zdnet.be/print.cfm?id=43676, ZDNet, laatst geraadpleegd op 04/03/2005. 

- PASVEER, L. (2005-10-04). Paramount: ‘dan maar alle DVD-formaten’, 
www.zdnet.be/print.cfm?id=49404, laatst geraadpleegd op 25/11/2005. 

Bibliografie 
60 

http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem29271.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem29420.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem29710.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem29710.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem29715.html
http://www.marketing-online.nl/nieuws/moduleitem29739.html
http://carol.wihs.uva.nl/%7Eftrtpstra/its-2002
http://www.zdnet.be/mobile.cfm?id=43188
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=49069
http://www.zdnet.be/mobile.cfm?id=52957
http://www.zdnet.be/mobile.cfm?id=53082
http://www.zdnet.be/mobile.cfm?id=53085
http://www.zdnet.be/mobile.cfm?id=53072
http://www.umich.edu/%7Ecisdept/mba/CIS475/GartnerHypeCycle.html
http://www.riarlington.com.hypecyc.html/
http://www.wordspy.com/words/hypecycle.asp
http://www.zdnet.be/dossiers.cfm?id=35442&eid=31455
http://www.zdnet.be/news.cfm?id=43260
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=49404


- PASVEER, L. (2005-10-07). Ook Warner overstag in DVD-strijd. Gaat beide formaten 
ondersteunen, www.zdnet.be/print.cfm?id=49554, laatst geraadpleegd op 25/11/2005. 

- PASVEER, L. (2005-10-24). Amerikanen schakelen in 2009 over op HDTV. 
www.zdnet.be/print.cfm?id=50098, laatst geraadpleegd op 25/11/2005. 

- PASVEER, L. (2005-10-28). Mobiele variant WiMAX in de maak, 
www.zdnet.be/print.cfm?id=50270, laatst geraadpleegd op 25/11/2005. 

- PASVEER, L. (2005-11-02). Natuurrampen beïnvloeden IT-uitgaven, 
www.zdnet.be/print.cfm?id=50416, laatst geraadpleegd op 25/11/2005. 

- PASVEER, L. (2005-11-03). Flinke groei breedbandtelefonie voorspeld, 
www.zdnet.be/print.cfm?id=50441, laatst geraadpleegd op 25/11/2005. 

- PASVEER, L. (2005-11-23). iSuppli; “Microsoft verliest 108 euro per verkochte Xbox 360”, 
www.zdnet.be/print.cfm?id=51136, laatst geraadpleegd op 25/11/2005. 

- PASVEER, L. (2005-11-30). Draadloos zit in de lift, www.zdnet.be/print.cfm?id=51339, laatst 
geraadpleegd op 30/11/2005. 

- PASVEER, L. (2006-01-17). Samsung toont eerste digitale spiegelreflexcamera, 
www.zdnet.be/print.cfm?id=52776, laatst geraadpleegd op 23/01/2006. 

- PASVEER, L. (2006-01-23). Nokia patenteert alarmsysteem voor mobiele telefoons. Telefoon 
met paniekknop. www.zdnet.be/print.cfm?id=52914, laatst geraadpleegd op 
26/01/2006. 

- PASVEER, L. (2006-01-23b). Philips komt met goede cijfers. 2005 beter dan 2004., 
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=52919, laatst geraadpleegd op 14/02/2006. 

- PASVEER, L. (2006-01-24). In 2010 half Europa over op triple play. 
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=52999, laatst geraadpleegd op 27/01/2006. 

- PASVEER, L. (2006-01-25). Samsung onthult 7-megapixel gsm, 
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=53022, laatst geraadpleegd op 27/01/2006. 

- PASVEER, L. (2006-01-27). Sony laat Aibo inslapen, 
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=53118, laatst geraadpleegd op 27/01/2006. 

- PASVEER, L. (2006-02-17). ’s Werelds kleinste WiFi-chip onthuld, 
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=53792, laatst geraadpleegd op 23/02/2006. 

- PASVEER, L. (2006-02-17b). Productie UMD-films op laag pitje, 
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=53778, laatst geraadpleegd op 21/02/2006. 

- PASVEER, L. (2006-02-22). Philips voorziet bioscoopfilms van watermerk. 
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=53929, laatst geraadpleegd op 23/02/2006. 

- PEDERSEN, P.E. (2003). An Adoption Framework for Print Commerce, 
http://ikt.hia.no/perep/workshop.pdf , laatst geraadpleegd op 16/10/2003.  

- PEDERSEN, P.E. & METHLIE, L.B. (2002). Understanding print commerce end-user adoption: 
a triangulation perspective and suggestions for an exploratory service evaluation 
network, http://ikt.hia.no/perep.HICSS.pdf, HICCS-35, Hawaii, US, January 7-10, 2002, 
laatst geraadpleegd op 20/10/2003. 

- POPP, D. (2002-01-22), Lecture#3-Market Failures, http://classes.maxwell.syr.edu/ppa730-
04/lectures/scilct3.html, geraadpleegd op 2002-04-30. 

- PROXIMUS (1999). 1750000 personen kiezen voor Proximus.  persbericht 23/09/1999, 
http://www.proximus.be/nl/facts/press/230999.htm, laatst geraadpleegd 11-07-2002. 

- Rockbridge Associates (2004b). Technology Readiness, 
http://www.rockresearch.com/tq01b/tq01b.html, laatst geraapdpleegd 12/12/2005. 

- Rockbridge Associates (2004). Technology Readiness. How Techno-Ready are you, 
http://www.rockresearch.com/Technology_Readiness/tq04/tq04.html., laatst 
geraadpleegd 12/12/05 

- Rockbridge Associates (2004c). Profile of the technology-Ready Consumer, 
http://www.rockresearch.com/Technology_Readiness/profile_/profile_.html, laatst 
geraadpleegd 12/12/05. 

- ROSEN, D.E., SCHROEDER, J.E. & PURINTON, E.F. (1999). Marketing high-tech products: 
Lessons in Customer Focus form the Marketplace, Academy of Marketing Science Review 
(online), 6: http://www.amsreview.org/amsrev/theory/rosen06-98.html, laatst 
geraadpleegd 08-09-2004. 

Bibliografie 
61 

http://www.zdnet.be/print.cfm?id=49554
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=50098
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=50270
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=50416
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=504416
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=51136
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=51339
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=52776
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=52914
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=52919
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=52999
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=53022
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=53118
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=53792
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=53778
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=53929
http://ikt.hia.no/perep/workshop.pdf
http://ikt.hia.no/perep.HICSS.pdf
http://classes.maxwell.syr.edu/ppa730-04/lectures/scilct3.html
http://classes.maxwell.syr.edu/ppa730-04/lectures/scilct3.html
http://www.proximus.be/nl/facts/press/230999.htm
http://www.rockresearch.com/tq01b/tq01b.html
http://www.rockresearch.com/Technology_Readiness/tq04/tq04.html
http://www.rockresearch.com/Technology_Readiness/profile_/profile_.html
http://www.amsreview.org/amsrev/theory/rosen06-98.html


- SCHULER, A.J. (2003). Change Management Communication. Planning Change 
Management Communication, 
http://www.ajschuler.com/change_management_communicatio.html , geraadpleegd op 
09/01/2003. 

- STEWART, J. (2000). Interactive television at home : Television meets the Internet, 
http://www.itvnews.com/whatis/index.htm, laatst geraadpleegd op 13/11/2000. 

- STRAND CONSULT (2004). Lessons from Korea. How the Southe Korean operators 
succeeded in selling 2.5G and 3G to their customers, 
http://www.dri.co.jp/auto/report/baskerville/pdf/baskr253go3.pdf, Baskervill Strategic 
Research, Strand Consult.  

- SURRY, D.W. (1997). Diffusion theory and instructional technology, paper presented at the 
annual conference of the association for educational communication and technology 
(AECT), Albuquerque, New Mexico, 12-15/02/1997, 
http://www.gsu.edu/~wwwitr/docs/diffusion/, geraadpleegd op 26/10/2004. 

- SURRY, D.W. & FARQUHAR, J.D. (1996). Incorporating Social Factors into Instructional 
Design Theory, http://www.gsu.edu/~wwwitr/research/surry1996.htm, laatst 
geraadpleegd op 26/10/2004. 

- Telenet Solutions (2005-03-01). 2005 begroet iDTV, 
http://www.telenetsolutions.be/article.php?storyid=3552, Telenet Solutions, laatst 
geraadpleegd op 05/03/2005. 

- THÖLKE, J.M.; HULTINK; E.J. & ROBBEN, H.(1997). The Dimensions of Retailers’ New 
Product Adoption, http://www/library.nijenrode.nl/NL/publicaties/NIJREP/nijrep/1997-
02/1997-02.html, laatst geraadpleegd op 26/10/2004. 

- TRUJILO, M.F. (2003). Diffusion of ICT innovations for Sustainable Human Development 
based on the Rogers Social Diffusion of Innovations Model, 
http://www.payson.tulane.edu/research/E-DiffInnova/diff-prob.html, geraapleegd op 
15/04/2003. 

- VANDENABEELE, N. (2005-02-11). Proximus test UMTS-diensten in Brussel en Antwerpen, 
ZDNet, www.zdnet.be/print.cfm?id=43119, geraadpleegd op 15/02/2005. 

- VANDENABEELE, N. (2005-07-29). Wereldwijde PDA-verkoop daalt met twintig procent, 
www.zdnet.be/print.cfm?id=47674, laatst geraadpleegd op 25/11/2005. 

- VANDENABEELE, N. (2005-09-13). Aantal internetverbindingen in België groeit nauwelijks, 
www.zdnet.be/print.cfm?id=48805, laatst geraadpleegd op 25/11/2005. 

- VANDENABEELE, N. (2005-09-27). Microsoft en Intel kiezen voor HD DVD, 
www.zdnet.be/print.cfm?id=49210, laatst geraadpleegd op 25/11/2005. 

- VANDENABEELE, N. (2005-09-30). Dell schiet op Microsoft in DVD-oorlog, 
www.zdnet.be/print.cfm?id=49350, laatst geraadpleegd op 25/11/2005. 

- VANDENABEELE, N. (2005-10-05). China wil eigen DVD-formaat. 
www.zdnet.be/print.cfm?id=49456, laatst geraadpleegd op 25/11/2005. 

- VANDENABEELE, N. (2005-11-18). Motorola waagt zich aan nieuwe iTunes-gsm, 
www.zdnet.be/print.cfm?id=50971, laatst geraadpleegd op 25/11/2005. 

- VANDENABEELE, N. (2005-11-22). Belgische wetenschappers krijgen toegang tot 
wereldwijd grid-netwerk, www.zdnet.be/print.cfm?id=51065, laatst geraadpleegd op 
25/11/2005. 

- VANDENABEELE, N. (2006-01-20). TV Vlaanderen strikt VRT-zenders, 
www.zdnet.be/print.cfm?id=52884, geraadpleegd op 01/02/2006. 

- VANDENABEELE, N. (2006-01-20). Snellere WiFi-standaard stapje dichterbij, 
www.zdnet.be/print.cfm?id=52892, geraadpleegd op 23/01/2006. 

- VANDENABEELE, N. (2006-01-23). HP focust op overnames en commerciële printers, 
ZDNet, www.zdnet.be/print.cfm?id=52952, geraadpleegd op 24/01/2006. 

- VANDABEELE, N. (2006-01-23). Eerste WiMAX-producten goedgekeurd, 
www.zdnet.be/print.cfm?id=52936, geraadpleegd op 24/01/2006. 

- VAN DER HEIJDEN, T. (2006-01-30). Philips experimenteert met consumentgeleide 
innovatie, http://www.emerce.nl/artikel_print.jsp?id=11024731rid, laatst geraadpleegd 
op 30/01/2006. 

Bibliografie 
62 

http://www.ajschuler.com/change_management_communicatio.html
http://www.itvnews.com/whatis/index.htm
http://www.dri.co.jp/auto/report/baskerville/pdf/baskr253go3.pdf
http://www.gsu.edu/%7Ewwwitr/docs/diffusion/
http://www.gsu.edu/%7Ewwwitr/research/surry1996.htm
http://www.telenetsolutions.be/article.php?storyid=3552
http://www/library.nijenrode.nl/NL/publicaties/NIJREP/nijrep/1997-02/1997-02.html
http://www/library.nijenrode.nl/NL/publicaties/NIJREP/nijrep/1997-02/1997-02.html
http://www.payson.tulane.edu/research/E-DiffInnova/diff-prob.html
http://www.zdnet.be/mobile.cfm?id=43119
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=47674
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=48805
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=49210
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=49350
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=49456
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=50971
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=51065
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=52884
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=52892
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=52952
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=52952
http://www.emerce.nl/artikel_print.jsp?id=11024731rid


- VANLAER, D. (2005-09-09). Creative en MSI brengen video onderweg. 
www.zdnet.be/print.cfm?id=48725, geraadpleegd op 25/11/2005. 

- VISTERIN, W. (2005-02-16). Mobistar brengt televisie op de gsm. EDGE als opstap naar 3G. 
http://www.zdnet.be/news.cfm?id=43230, ZDNet, laatst geraadpleegd op 16/02/2005. 

- VISTERIN, W. (2005-02-28). Belgacom biedt ADSL-klanten internettelefonie, 
www.zdnet.be/print.cfm?id=43561, ZDnet, laatst geraadpleegd op 2005/02/28. 

- VRECHOPOULOS, A.; SIOMKOS, G.  & DOUKIDIS, G. (2001). The adoption of internet 
shopping by electronic retail consumers in Greece: some preliminary findings, 
http://www.arraydev.com/commerce/JIBC/0012_02.htm, geraadpleegd op 30/08/2001. 

- WUYTS, S. (2004-09-29). Adobe lanceert nieuwe standaard voor ruwe fotodata. DNG moet 
wildgroei aan RAW-formaten stoppen, www.zdnet.be/print.cfm?id=39441, geraadpleegd 
op 25/11/2005. 

- ZASTROCKY, M. (2003). Annual Gartner Update, 
http://www.glendale.edu/staff/masterplan/gartner, geraadpleegd op 2003-09-08. 

 
 
 

Bibliografie 
63 

http://www.zdnet.be/print.cfm?id=48725
http://www.zdnet.be/news.cfm?id=43230
http://www.zdnet.be/mobile.cfm?id=43561
http://www.arraydev.com/commerce/JIBC/0012_02.htm
http://www.zdnet.be/print.cfm?id=39441
http://www.glendale.edu/staff/masterplan/gartner

	finale_versie_deel1.pdf
	Kopie van DF Deel 1+2+3(met opmaak).pdf
	Inleiding
	 Deel 1 
	Inleiding
	1.1 Aanleiding 
	1.2 Doelstelling en Vraagstelling 
	1.3. Verdere afbakening en situering 
	 1.4. Het onderzoek 
	1.5. Opbouw van de scriptie 
	 Deel 2 
	ICT in de praktijk: situatieschets van de hedendaagse ICT-omgeving
	2.1. Inleiding 
	2.2. De hedendaagse ICT-omgeving 
	2.2.1. Algemene situering van de hedendaagse omgeving: ‘informatiesamenleving’, ‘digitale economie’, ‘postindustriële samenleving’ ... 
	2.2.2. ICT 
	2.2.3. De hedendaagse ‘ICT-omgeving’ 
	2.2.3.1. Afbakening in de tijd 
	2.2.3.2. De (r)evolutie naar de ICT-omgeving: de karakteristieken 
	2.2.3.2.1. ‘Enabling’ of fundamentele technologieën als basis van de ICT-omgeving 
	2.2.3.2.1.1. Digitalisering 
	2.2.3.2.1.2. De wet van Moore 
	2.2.3.2.1.3. Compressie: samendrukken van informatie 
	2.2.3.2.1.4. Beveiliging van informatie 
	2.2.3.2.1.5. Miniaturisering 
	2.2.3.2.1.6. Toenemende intelligentie 

	2.2.3.2.2. Karakteristieken van de resulterende implementatietechnologie, als kenmerk van de ICT-omgeving 
	2.2.3.2.2.2. Interactiviteit 
	2.2.3.2.2.3. Gebruiksvriendelijkheid: interfaces 
	2.2.3.2.2.4. Het hoge ‘contingentie’-karakter van deze ‘durables’-omgeving 

	2.2.3.2.3. Eveneens karakteriserend voor de ICT- omgeving … 
	2.2.3.2.3.2. Bikkelharde concurrentie 
	2.2.3.2.3.3. Risicovolle markt 




	 
	 2.3. De technologie in de hedendaagse ICT-omgeving 
	2.3.1. more & Moore: meer ICT-innovaties, ... 
	2.3.1.1.  De TV-omgeving 
	2.3.1.1.1. Op naar digitale televisie: wat voorafging ...  
	2.3.1.1.2. Digitale televisie 
	2.3.1.1.2.2. De evolutie  

	2.3.1.1.3. TV als technologie voor tekstgebaseerde communicatie: is de cirkel rond? 
	2.3.1.1.4. In de marge van de tv-omgeving: de beeldschermen en de opname- en afspeelapparatuur 

	 
	 2.3.1.2. Mobiele Communicatie 
	 2.3.1.3. Radio en Muziek 
	2.3.1.3.1. DAB 
	2.3.1.3.2. MP3 

	 
	 2.3.1.4. De grote familie van de ‘schijfjes’: CD & DVD 
	 
	 2.3.1.5. Computer 
	2.3.1.5.1. De ‘personal’ computer 
	2.3.1.5.2. De PDA 
	2.3.1.5.3. De spelcomputer 
	2.3.1.5.4. Convergentie ten top: centrale multimedia pc’s, hub’s, ... 

	 
	 2.3.1.6. Internet en andere netwerken: een derde categorie van technologieën? 
	2.3.1.6.1. Transportnetwerken: de ruggengraat 
	2.3.1.6.2. Toegangsnetwerken, aansluitnetten of ‘local loops’  
	2.3.1.6.2.1. Draadgebonden telecommunicatienetwerken 
	2.3.1.6.2.2. Draadloze telecommunicatienetwerken 
	2.3.1.6.2.3. Kabelnetwerken 

	 2.3.1.6.3. Netwerken voor huiselijke omgeving 
	2.3.1.6.4. Het internet 

	 
	 2.3.1.7. Andere 
	2.3.1.8. En wat brengt de toekomst? 

	 2.3.2.  ... maar ook meer falende innovaties 
	 2.3.2.1. Slechte marketing(communicatie)strategie 
	2.3.2.2. Gebrekkig gebruikersinzicht 
	2.3.2.2.1. Marktonderzoek 
	2.3.2.2.2.  ‘Push’-mentaliteit  of ‘Field of dreams thinking’ 
	2.3.2.2.3.  Too much too soon 

	2.3.2.3.  Andere oorzaken falende ICT-innovaties 


	2.4.  De gebruiker in de hedendaagse ICT-omgeving 
	2.4.1. Algemeen: gefragmenteerder, veeleisender, ... 
	2.4.2.  PRC 
	2.4.3. Digital Divide 

	2.5.  Algemene conclusie vanuit de invalshoek van de praktijk van de  hedendaagse ICT-omgeving 

	Deel 3 
	Adoptie en diffusie van ICT-innovaties: de theorie
	3.1.  Inleiding 
	3.2.  Afbakening kernbegrippen 
	3.2.1.  Innovatie 
	3.2.2.  Adoptie 
	3.2.3.  Diffusie 

	 
	 3.3.  Diffusie van ICT-innovaties: algemeen theoretisch kader 
	3.3.1.  Centraal: Het Diffusionisme 
	3.3.1.1.  De redenering 
	3.3.1.1.1.  De innovatie 
	3.3.1.1.2.  Communicatieproces 
	3.3.1.1.3.  Sociaal systeem 
	3.3.1.1.4.  Tijd 
	Klokvormig of S-vormig patroon met vijf segmenten 
	Profilering van de vijf adoptersegmenten 
	Innovators 
	Early Adopters 
	Early Majority 
	 Late Majority 
	Laggards 
	Of beter twee categorieën? 



	 3.3.1.1.5.  Diffusionisme: basis voor velen 


	 3.3.2.  Kritiek op het diffusionisme 
	3.3.2.1.  Pro-innovation bias 
	3.3.2.2.  Te lineair 
	Diffusiepatroon 
	Adoptiebeslissingsproces 
	Unilaterale marktbenadering 

	3.3.2.3.  Te weinig aandacht voor gebruiker en zijn context 
	Te enge focus op adoptiebeslissing 
	Geen rekening met re-invention 
	Determinanten 


	 
	 3.3.3.  ‘Social Shaping of Technologies’ (SST) als reactie op het diffusionisme 
	3.3.4.  Bipolarisatie van 2 extreme stromingen, of middenweg van het interactionisme? 

	3.4.  Diffusie van ICT-innovaties: theorie vs. praktijk 
	3.4.1.  De ‘knik’ of de discontinuïteit in het diffusiepatroon 
	3.4.2.  Aangepast diffusiepatroon voor de hedendaagse ICT-omgeving 

	 
	 3.5.  Het PUSH/PULL-debat en het innovatie-ontwikkelingsproces 
	Het Push/Pull-debat 
	Het innovatie-ontwikkelingsproces 
	De middenweg van het interactionisme 
	Verwaarlozing van de ‘launch’- of commercialiseringsfase 

	 
	 3.6. Algemene conclusie  



	finale_versie_deel2.pdf
	Kopie van DF Deel 4 (met opmaak).pdf
	  Deel 4  
	Inzicht via segmentatie en forecasting
	 4.2. Accurater gebruikersinzicht ... 
	4.3.  Segmentatie 
	Deel 4.A.: Traditionele ‘prior-to-launch’-segmentatiecriteria obv adoptersegment-profielen
	4.3.1. Segmenteren op basis van de traditionele (diffusionistische) profiel-assumpties 
	 4.3.1.1. Post-launch: segmenteren op basis van adoptiegedrag 
	4.3.1.1.1. Wat? 
	4.3.1.1.2. Evaluatie 

	 
	4.3.1.2. Profiel-segmentatie op sociodemografische en -economische variabelen 
	4.3.1.2.1. Wat? 
	4.3.1.2.2. Evaluatie 

	 4.3.1.3. Profiel-segmentatie op (media)technologiebezit en -gebruik 
	4.3.1.3.1. Wat? 
	4.3.1.3.2. Evaluatie 

	4.3.1.4. Andere segmentatiemethodes 
	4.3.1.5.  Conclusie: Inconsistentieprobleem 



	Deel 4.B.: Traditionele ‘prior-to-launch’- segmentatiecriteria obv adoptiedeterminanten
	4.3.2. Segmenteren op adoptiedeterminanten 
	4.3.2.1.  De determinanten 
	4.3.2.1.1.  Algemeen: de ‘fundamenten’ 
	4.3.2.1.1.1  Diffusionisme: aanvankelijk 5 gepercipieerde productkarakteristieken 
	4.3.2.1.1.2.  Inbreng vanuit de sociale psychologie 
	TRA 
	TAM 
	TPB 
	DTPB 


	4.3.2.1.1.3.  Diffusionisme en sociale psychologie als basis voor diversiteit aan modellen 
	Gatignon en Robertson 
	Holak en Lehmann 
	Triandis 
	Plouffe, Vandenbosch, Hulland 


	4.3.2.1.1.4. Determinantenmodellen die zowel micro-, meso- als macroniveau dekken 

	 4.3.2.1.2. Specifiek: overzicht van adoptiedeterminanten voor ICT-innovaties 
	 Determinanten op het MICRO-niveau
	4.3.2.1.2.1.  De ‘moeder’-determinant: Innovativiteit 
	4.3.2.1.2.2. De andere adoptie- en/of innovativiteitsdeterminanten 
	Relatief Voordeel 
	Kost-gerelateerde determinanten: de perceptie van de kostprijs 
	Tangibles 
	Andere 

	Compatibiliteit 
	Complexiteit 
	Trialability of ‘Probeerbaarheid’ 
	 Observeerbaarheid, Communiceerbaarheid 
	Gepercipieerd Risico, Onzekerheid en Betrouwbaarheid 
	Perceived ‘Enjoyment’ 
	Innovativiteit 
	Opinieleiderschap 
	Kennis 
	Controle: Self-efficacy, voluntariness, ... 
	Sociale beïnvloeding 
	Optimistische attitude 
	Status/Prestige/Imago 
	‘Willingness-to-pay’ en ‘ability-to-pay’ 

	 4.3.2.1.2.2.3. Marketingstrategie 


	4.3.2.1.3. Conclusie 
	Determinanten op het MESO- en MACRO-niveau
	MESO 
	Content 
	Patenten 
	‘Firm innovativeness’ 
	Crossfunctionele teams  
	Competitieve reacties 
	Samenwerkingsverbanden 
	De tussenhandel 

	MACRO 
	Economisch 
	Politiek-juridische (overheids)initiatieven 
	Sociaal-cultureel 





	 4.3.2.2. Segmenteren op adoptiedeterminanten: innovativiteitsschalen 
	4.3.2.2.1. Algemene innovativiteitsschalen 
	4.3.2.2.2.  Specifiekere innovativiteitsschalen: domeinspecifiek 
	4.3.2.2.2.1. DSI-scale (Goldsmith, Hofacker, 1991) 
	4.3.2.2.2.2.  Technology Readiness Scale (Parasuraman, Colby, 2001: 25) 
	4.3.2.2.2.3.  Moore en Benbasat (1991) 
	4.3.2.2.2.4.  PIIT-scale (Agarwal, Prasad) 

	4.3.2.2.3.  Conclusie: productspecifieke innovativiteitsschalen? 

	4.3.2.3.  Conclusie in verband met het segmenteren 



	 Deel 4.C.: Innovation Forecasting
	4.4.  Forecasting 
	 4.5.  De Forecasting-methoden 
	 4.5.1.  Extrapolaties 
	4.5.1.1.  Tijdreeks-extrapolaties 
	4.5.1.2.  Econometrische modellering 
	4.5.1.2.1.  ‘Diffusion models’ of diffusiemodellering 
	4.5.1.2.1.1.  ‘First purchase diffusion models’ : basismodel 
	4.5.1.2.1.2.  De eerste statische ‘first purchase diffusion models’ 
	Andere ‘first purchase diffusion models’ 

	4.5.1.2.1.3.  De ‘grote Bass-familie’ 
	De ‘grote Bass-familie’: het basismodel 
	De ‘grote Bass-familie’: varianten en uitbreidingen 


	4.5.1.2.1.4.  Non-Bass diffusion models 


	4.5.1.3. Evaluatie 

	 4.5.2.  Intentie-gebaseerde forecast-methodes 
	4.5.2.1.  Intenties en ‘intention surveys’ 
	4.5.2.2.  Conjoint Analysis 
	4.5.2.3.  Expectancy value forecasting & Preference regression 
	 4.5.2.4. Evaluatie

	 4.5.3.  (Andere) Pre-diffusie forecasting: testmarkten 
	4.5.3.1.  Testmarkten 
	Prototype Testing 
	Pre-test Markten 
	Testmarkten 

	4.5.3.2.  Evaluatie

	 4.5.4.  Anticiperende analyse 
	4.5.4.1.  Scenario-analyse 
	4.5.4.2.  Environmental Scanning en Monitoring 
	4.5.4.3.  Experten-opinies 
	4.5.4.4.  Focusgroepen 
	4.5.4.5.  Evaluatie

	4.5.5.  Andere 
	 4.5.6.  Conclusie in verband met het forecasten 

	 4.6.  Algemene conclusie segmentatie en forecasting 

	 Deel 4.D.: De PSAP-schaal: een nieuwe methode voor ‘segmentation forecasting’
	4.7.  Een nieuwe ‘segmentation forecasting’-methode? 
	 4.8.  De PSAP-schaal als nieuwe ‘segmentation forecast’-methode? 
	4.8.1.  Wat?  
	4.8.2.  ‘Adoption intention survey’ als basis 
	4.8.3.  Adoptie-potentieel als afhankelijke variabele 
	4.8.4.  Prior-to-launch: familiarisering van de respondent 
	4.8.5.  Hoe? De uiteindelijke ‘segmentation forecast’ op basis van PSAP 

	4.9.  De PSAP-schaal als methode voor ‘acquisition segmentation’ 
	4.10.  Conclusie 

	Algemene Conclusie


	finale_versie_deel3.pdf
	Kopie van DF Deel 5+6(met opmaak).pdf
	   Deel 5 
	Case-studies
	5.1. Inleiding 
	5.2. De case-studies 
	5.2.1. DTV 2000/1 
	5.2.2.  DTV 2003/4 
	5.2.3. iDTV 2004 Telenet 
	5.2.4. 3G 2001/2 
	5.2.5.  3G 2002/3 Proximus 
	5.2.6.  3G 2003/4 
	5.2.7.  Breedband 2003 Telenet 
	5.2.8.  eHUB 2004 Philips 
	5.2.9.  Flat TV 2005 Philips 

	 5.3.  Validering PSAP-schaal (PSAP, doelstelling 5.B.) 
	5.3.1.  Cumulatieve betrouwbaarheid 
	 
	 
	 5.3.2.  Construct Validiteit  
	A.  PSAP vs. DSI 
	B.  PSAP vs. Technology Readiness 
	C.  PSAP vs. Benefit Segmentation 
	D.  PSAP vs. Expectancy*Value Modellering 

	5.3.3  Nomologische validiteit & Face validity 
	5.3.4.  Predictieve Validiteit 

	 5.4.  Validering segmentatiecriteria (SEGM1 & SEGM2, doelstellingen 1.B; 1.C. en 2.B) 
	5.4.1.  Socio-demografische en –economische variabelen 
	 
	 5.4.2.  Bezit en gebruik van (media)technologieën 
	 
	 5.4.3.  Determinanten 
	5.4.3.1.  Validering ‘originele’ diffusionistische determinantenassumpties 
	 Diepgang tot op productspecifiek niveau noodzakelijk?: inconsistentie tussen technologieën 
	Diepgang tot op productspecifiek niveau noodzakelijk?: Domein- vs productspecifieke focus. 


	5.4.3.2.  Validering determinanten- en adoptiemodellen 


	5.5. Conclusie 
	 
	 Deel 6:  
	Introductiestrategie voor ICT-innovaties
	6.1.  Inleiding 
	6.2.  De nood aan betere introductiestrategieën voor ICT-innovaties 
	6.3.  Pijlers voor een betere introductiestrategie voor ICT-innovaties 
	6.3.0.  Algemene visies 
	6.3.1.  Gesegmenteerde marktbenadering 
	6.3.2.  Gradueel en sequentieel karakter 
	6.3.3.  Kopieergedrag en -potentieel 
	6.3.4.  Positionering 
	6.3.4.1.  Promotie/communicatie 
	Overtuigende vs. Informerende communicatie 
	6.3.4.2.  Product 
	6.3.4.3.  Prijs 
	6.3.4.4.  Plaats 
	6.3.4.5.  Positionering ten aanzien van de concurrentie 



	 6.4.  BPM als blauwdruk voor een betere introductiestrategie voor ICT-innovaties 
	6.4.1.  Uitgangspunt: het Bowling Pin Model van Geoffrey Moore 
	6.4.2.  BPM & de voorwaarde van een gesegmenteerde marktbenadering  
	 6.4.3.  BPM & het graduele en sequentiële karakter van de introductie  
	6.4.4.  BPM & het principe van het kopieergedrag  
	6.4.5.  BPM & de positioneringsvoorwaarden  

	 6.5.  PSAP als basis voor de implementatie van het BPM 
	6.5.1.  Stap 1: (PSAP)-adoptersegmentatie 
	 6.5.2.  Stap 2: ‘Klassieke’ segmentprofilering 
	6.5.3.  Stap 3: Productanalyse op gedesaggregeerd niveau 
	6.5.4.  Stap 4: Productanalyse op geaggregeerd niveau 
	6.5.5.  Stap 5: Impactanalyse 
	6.5.6.  Stap 6: Determinantenanalyse 
	6.5.7.  Stap 7: Andere 
	6.5.8.  Finale integratie 


	6.6.  PSAP, ook post-launch een basis voor acquisitie-segmentatie 
	6.7.  Conclusie 

	 
	   Algemene Conclusie
	BIJLAGEN
	Bijlage 1: Summary of New Product Evaluation Models (Ozer, 1999: 79-82) 
	 
	Bijlage 2: Volledige Syntax PSAP-adoptersegmentatie 
	 Bijlage 3: Contextspecifieke Syntax PSAP-adoptersegmentatie  (voor uitgebreide versie met vierde PSAP-vraag) 
	Bijlage 4.  De vragenlijsten 
	Bijlage 4.1.  DTV 2003/2004 : vragenlijst 
	  
	Bijlage 4.2. 3G 2003/2004 : vragenlijst 




	BIBLIOGRAFIE def .pdf
	 BIBLIOGRAFIE


