
UNIVERSITEIT GENT 
 

FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wetenschappelijke verhandeling 

 
 
 
 

 

Maarten Van Hecke 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASTERPROEF COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN 
afstudeerrichting COMMUNICATIEMANAGEMENT 

 
 

PROMOTOR: PROF. DR. Verolien Cauberghe 
 

COMMISSARIS: PROF. DR. Gino Verleye 
 

COMMISSARIS: LIC. Evelien De Waele – De Guchtenaere 
 
 
 

ACADEMIEJAAR 2008 - 2009 

 
 
 

Motivaties van klanten voor de keuze van en loyaliteit aan supermarkten: 
Implicaties voor het CRM-beleid 

aantal woorden: 24451 



 2

Voorwoord 

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om enkele mensen te bedanken. In 

eerste instantie bedank ik mijn promotor, professor dr. Verolien Cauberghe, voor de 

goede raad die zij mij gegeven heeft bij het schrijven van deze masterproef en voor het 

in goede banen leiden ervan.  

 

Natuurlijk wil ik ook alle mensen bedanken die deelgenomen hebben aan dit onderzoek. 

Zonder hun bereidwillige medewerking hadden we dit onderzoek nooit tot een goed einde 

kunnen brengen. Daarbij gaat nog een extra dankwoord uit naar de mensen die geholpen 

hebben bij het verspreiden van de enquêtes. 

 

Ook bedank ik mijn ouders en broer, omdat zij mij de kans gaven om deze richting te 

volgen. Ik wil hen bedanken voor de steun die zij mij gaven doorheen deze vier leerrijke 

jaren. Verder gaat mijn dank ook uit naar vrienden en medestudenten. Ook zij hebben 

deze vier mooie jaren mee bepaald.  



 3

Abstract 

Organisaties worden steeds meer geconfronteerd met veeleisende klanten. Deze willen 

zoveel mogelijk voordelen halen en hebben daarbij keuze uit een groot aantal spelers op 

de markt. Voor organisaties is het echter een voordeel als ze hun klanten kunnen 

behouden omdat het goedkoper is dan nieuwe klanten te werven. Om daar in te slagen, 

moeten ze in staat zijn in te spelen op hun wensen. Ze moeten daarvoor een relatie 

opbouwen met hen. In dit onderzoek geven we eerst via een literatuurstudie een beeld 

van wat Customer Relationship Management is en hoe en waarom het zou gebruikt 

moeten worden. Verder geven we een beeld van wat er onder klantloyaliteit kan verstaan 

worden. Er wordt stilgestaan bij de fases in de opbouw van relaties, drivers van loyaliteit 

en andere mogelijke beïnvloedende factoren voor winkelkeuze. Vervolgens gaan we 

dieper in op loyaliteitsprogramma’s in retailing. Op basis van de geraadpleegde literatuur 

vragen we ons af in welke mate loyaliteitsprogramma’s, met betrekking tot het CRM-

beleid van supermarkten, doeltreffend zijn in het verbeteren van de klantrelatie. Door 

middel van een surveyonderzoek wordt de data verzameld bij een steekproef van 294 

klanten van drie supermarktketens. Uit de resultaten blijkt dat mensen niet exclusief 

loyaal zijn en vaak andere supermarkten bezoeken maar dat loyaliteitsprogramma’s wel 

de klantenrelatie kunnen verbeteren. Programma’s die een direct voordeel geven, 

genieten de voorkeur en kwaliteit van de service heeft een invloed op tevredenheid over 

en vertrouwen in de supermarkt . Deze factoren hebben op hun beurt een positieve 

invloed op de loyaliteit.  
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Inleiding 

Vandaag wordt de consument overdonderd door oneindig veel keuzemogelijkheden aan 

enerzijds producten, maar anderzijds ook organisaties en winkels. Door de steeds groter 

wordende concurrentie lijkt het voor elke aanbieder voordelig om een vaste klantenbasis 

te hebben (Verduin, 1999,p. 7). De retentie van klanten is immers goedkoper dan het 

verwerven van nieuwe (Scheers, 2001, p.64 ; Mendoza et al., 2006). Om daarin te 

slagen, gaan organisaties lange-termijnrelaties aan met hun cliënteel zodat kan 

ingespeeld worden op de wensen en behoeften van die klanten. Customer Relationship 

Management is de discipline die zich hierop toespitst (Anderson & Kerr, 2002; Verduin, 

1999). 

 

Ook de supermarkten zijn mee op deze trein gesprongen en maken vandaag gretig 

gebruik van verschillende loyaliteitsprogramma’s die hen in staat moeten stellen klanten 

loyaal te maken aan hun supermarkt (Leenheer & Bijmolt, 2008). Een 

loyaliteitsprogramma wordt gedefineerd als “an integrated system of marketing actions 

that aims to make member customers more loyal” (Leenheer et al., 2007, p.32). We 

kennen allemaal de klantenkaarten waarmee we, afhankelijk van het gespendeerde 

bedrag, punten kunnen sparen en deze later kunnen inwisselen voor bijvoorbeeld een 

product. Andere vaak gebruikte methodes zijn kortingsbons en kredietkaarten (Peelen, 

2003). 

 

In deze paper wordt een licht geworpen op de situatie van de supermarkten in België. 

Supermarkten maken deel uit van een interessante sector omdat deze gekenmerkt wordt 

door enerzijds homogene assortimenten en anderzijds hoge frequentie van 

klantenbezoeken (Leenheer & Bijmolt, 2008). De vraag die wij ons stellen is in welke 

mate loyaliteitsprogramma’s in het kader van hun CRM-beleid bijdragen tot de 

verbetering van de klantenrelaties. Leiden deze initiatieven er inderdaad toe dat klanten 

terugkeren naar een bepaalde supermarkt? En als dat al het geval zou zijn, is er dan 

sprake van loyaliteit of bezoeken klanten nog andere supermarkten? Of is de keuze van 

klanten in grotere mate afhankelijk van andere factoren? Ligging van de winkel, 

prijszetting van de producten, kwaliteit van de producten, etc. zouden immers ook een 

belangrijke rol kunnen spelen (Leenheer et al., 2007; Knox & Denison, 2000; Bagdoniené 

& Jakstaité, 2000) 

 

In het literatuurgedeelte van deze masterproef staan we stil bij Customer Relationship 

Management in het algemeen waar we antwoorden geven op wat het is, hoe het gebruikt 

wordt, waarom het zou moeten gebruikt worden, etc. Vervolgens geven we een beeld 
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van de belangrijkste inzichten rond klantloyaliteit om uiteindelijk te eindigen met één 

bepaald aspect van CRM namelijk loyaliteitsprogramma’s in retailing.  

 

Het tweede deel behandelt het empirisch onderzoek. In eerste instantie wordt dieper 

ingegaan op de onderzoeksvraag. Vervolgens geven we aan hoe het onderzoek gevoerd 

werd. In het deel dat daarop volgt, wordt een reeks beschrijvende analyses weergegeven 

die reeds een antwoord zullen bieden op enkele van de onderzoeksvragen. Het laatste 

hoofdstuk behandelt de overige onderzoeksvragen. 

 

In het algemeen besluit zullen we een beeld schetsen van de belangrijkste resultaten om 

uiteindelijk enkele implicaties en aanbevelingen te formuleren voor het CRM-beleid van 

supermarkten.  
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DEEL 1: EXPLORATIEVE LITERATUURSTUDIE 

1. Customer Relationship Management (CRM) 

1.1 Inleiding 

Het begrip ‘klant’ onderging door de jaren heen enkele inhoudelijke aanpassingen. 

Aanvankelijk werden klanten vooral gezien als kopers van een product, maar volgens 

Duane Sharp (2003, p.3) is in de jaren ’90 het paradigma van eenvoudigweg kopen-

verkopen doorbroken. Klanten kregen steeds hogere verwachtingen en wilden met 

respect behandeld worden. Willen we onze klanten niet verliezen aan de concurrentie dan 

is het essentieel om aan deze verwachtingen tegemoet te komen. Wie zijn klanten 

immers kan overhalen om zaken te blijven doen, door op hun behoeften in te spelen, 

creëert een groot voordeel in een markt waar concurrentie steeds een belangrijkere rol 

speelt (Verduin, 1999, p.7).  

 

Om aan de verwachtingen van de klanten tegemoet te komen, moet er meer tijd en 

energie besteed worden aan het bestaande cliënteel in plaats van de focus te leggen op 

het verwerven van nieuwe klanten. In hun onderzoek kwamen F. Reichhold en E. Sasser 

(aangehaald in Anderson & Kerr, 2002, p.1) immers ook tot de vaststelling dat veel 

klanten pas winstgevend worden na twee jaar omdat reclame en marketing voor het 

verwerven van nieuwe klanten zware financiële inspanningen vergen. 

 

Hier komt Customer Relationship Management (CRM) in het verhaal. CRM bestaat al 

tientallen jaren, weliswaar niet voortdurend in dezelfde vorm. Sinds het begin van de 

jaren ’90 is er wel sprake van een opmars. Een belangrijke factor hierbij is ongetwijfeld 

de technologische innovaties waardoor informatie op een efficiëntere wijze kon vergaard 

en gebruikt worden (Wyner, 2007, p.10). CRM is sindsdien dus een zeer belangrijk en 

onmisbaar onderdeel geworden voor elke organisatie of bedrijf die een kans wil maken 

op overleven. Anderson en Kerr (2002, p.1) stellen immers dat ‘CRM het beste wapen 

kan worden om ervoor te zorgen dat klanten trouw worden en blijven. […] CRM is het 

krachtigste wapen en komt nog voor het personeel.’ 

 

In dit hoofdstuk willen we eerst een antwoord geven op wat bedoeld wordt met CRM door 

enkele definities tegenover elkaar te plaatsen. Daarna bekijken we het nut ervan en 

waarom bedrijven er baat bij hebben om het te implementeren in hun organisatie. 

Vervolgens wordt een beeld gegeven hoe men het best aan CRM kan doen en sluiten we 
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af met een overzicht van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle CRM-

strategie, rekeninghoudend met mogelijke valkuilen. 
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1.2 Wat is CRM? 

1.2.1 Definitie 

Als we een antwoord willen op de vraag wat CRM nu juist is, valt in eerste instantie op 

dat er geen eenduidige definitie bestaat. Anderson en Kerr (2002, p.2) zien het als ‘een 

complete aanpak voor het aangaan, instandhouden en uitbreiden van klantenrelaties.’ 

Voor Verduin (1999, p.11) is het eerder “het continu en systematisch aangaan en 

ontwikkelen van relaties met individuele klanten teneinde wederzijdse voordelen te 

identificeren en te creëren.”  

 

Ed Peelen (2003, p.18-20) stelt vier omschrijvingen tegenover elkaar. Bij de eerste twee 

wordt CRM als een proces omschreven. Daarin stelt de Metagroep (2000, geciteerd in 

Peelen, 2003, p.18) in haar definitie technologie centraal. Deze zou de klantencontacten 

immers mogelijk maken en vergemakkelijken.  

 

In een andere definitie die CRM als een proces ziet, is er geen sprake van technologie. 

Verder vermeldt hij ook de definitie van Gartner (2001, geciteerd in Peelen, 2003, p.19) 

die CRM niet zozeer als een proces maar meer als een strategie ziet. Deze strategie 

wordt door een bedrijf gehanteerd om de winst te verhogen en de tevredenheid van de 

klanten te doen toenemen.  

 

De laatste definitie die Peelen (2003, p. 19) aanhaalt is die van McKenna. Een belangrijke 

term is ‘Real Time Marketing’ waarmee hij bedoelt dat het zowel voor klanten als 

leveranciers makkelijker wordt om informatie over elkaar te achterhalen. 

 

Uit bovenstaande definities kunnen we afleiden dat er geen eensgezindheid bestaat over 

wat met Customer Relationship Management bedoeld wordt. Toch zijn er enkele 

overeenstemmingen. Wat opvalt is dat het telkens gaat over het verkrijgen van 

informatie over individuele klanten met als doel de klanttevredenheid te verbeteren. CRM 

wordt dan ook gebruikt om de relaties met de klant te analyseren en te onderhouden 

(Anderson & Kerr, 2002, p.3). In het volgende punt gaan we dieper in op de klant en de 

klant-relatie. 

 

1.2.2 Klantrelaties 

Wanneer men informatie wil verkrijgen over de klanten moet men met elke klant een 

bepaalde persoonlijke relatie aangaan. Dit wordt door Anderson en Kerr (2002, p.5) 
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gezien als het doel van CRM omdat een individuele relatie met elke klant ervoor zorgt dat 

de technische situatie van louter kopen-verkopen persoonlijker wordt. Deze persoonlijke 

relaties zijn van cruciaal belang omdat klanten nooit hetzelfde zijn en “different types of 

customers […] require different sales and marketing strategies” (Sharp, 2003, p. 2). Om 

een relatie te kunnen aangaan met individuele klanten is kennis over hen onmisbaar en 

dat maakt het tot één van de belangrijkste elementen van CRM (Peelen, 2003).  

 

Een andere strategie die nauw aanleunt bij deze kenmerken is ‘Customer Intimacy’. Ook 

deze strategie heeft tot doel om klanten beter te leren kennen door relaties met hen aan 

te gaan en hen zo te geven wat ze verlangen. Een belangrijk verschil is echter, dat 

omwille van de CRM-strategie, de verwachtingen van de klanten nog zullen toenemen en 

daarom mag een CRM-strategie nooit gekozen worden vanuit negatieve overwegingen 

(Peelen, 2003). 

 

Om tot deze klantkennis te komen is het nodig “to evolve from a mass marketing model 

of millions to a market of one. In other words, [to] deal with each customer as if he or 

she were the only customer” (Sharp, 2003, p. 19). Wanneer men zijn klanten kent en 

weet wat hun wensen en noden zijn, dan kan men deze kennis immers uitspelen in het 

voordeel van de klant waardoor de relatie versterkt wordt. In figuur 1.1 wordt 

aangegeven dat het management van data en kennis de basis vormt voor alle volgende 

stappen van het proces rond CRM. De relatiestrategie staat aan de top van de piramide 

en beïnvloedt het management van de klantrelaties. Deze bepaalt enerzijds het contact 

met de klanten (Contact management) en anderzijds de manier waarop de strategie 

doorvertaald wordt naar de rest van het bedrijf. 

 

 

Figuur 1.1 - Bron: Verduin, 1999, p.17 
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1.2.3 Belang van technologie 

Volgens Sharp (2003, p. 19) is CRM echter niet alleen het opbouwen van individuele 

relaties met de klanten, maar ook het gebruik maken van technologieën die het mogelijk 

maken om de klantinformatie te verzamelen en te verwerken teneinde er op een 

doeltreffende manier gebruik van te kunnen maken. Technologie mag echter niet gezien 

worden als de enige cruciale factor in CRM. In tegenstelling tot wat sommige 

softwareleveranciers beweren, is CRM niet enkel een implementatie van 

computersoftware maar bestaat het integreren ervan uit andere, even belangrijke 

factoren (Mendoza, Marius, Pérez & Grimán, 2006, p.914 ; Anderson & Kerr, 2002). 

“Mensen ontwikkelen [immers] relaties; niet de ICT applicaties” (Peelen, 2003, p.84). 

 

Zo moet er ook rekening gehouden worden met enkele klantgerichte factoren. Mendoza, 

Marius, Pérez & Grimán (2006) stellen hierbij drie zaken centraal. Ten eerste is het 

belangrijk dat de klant de relatie waardevol acht. Wanneer deze waarde hecht aan een 

bepaalde service zal hij/zij immers meer geneigd zijn om over te gaan tot kopen. Ten 

tweede moet een CRM-strategie er op gericht zijn de klanten tevreden te stellen. 

Tevreden klanten zullen er meer baat bij hebben de relatie te onderhouden.  

 

Een laatste aspect dat volgt uit de voorgaande is loyaliteit. Tevreden klanten die de 

relatie waardevol inschatten zullen in de toekomst opnieuw beroep doen op de 

organisatie. Als men dit keer op keer kan verkrijgen door in te spelen op de behoeften 

van de klant zal men op termijn kunnen spreken van een loyale klant. Een loyale klant 

wordt immers gekenmerkt door “a deeply held commitment to re-buy or re-patronize a 

preferred product/service provider consistently in the future, thereby causing repetitive 

same-brand or same brand-set purchasing” (Oliver, 1997, geciteerd in Dewitt, Nguyen & 

Marshall, 2008, p.271). In het volgende hoofdstuk zal dieper ingegaan worden op wat 

onder loyaliteit verstaan kan worden. 

 

We kunnen dus concluderen dat bedrijven er niet mogen van uit gaan dat het volstaat 

een CRM-software aan te schaffen om op een efficiënte manier klanteninformatie te 

verzamelen. Zo stelt Sharp (2003, p.21) dat technologie enkel een ‘enabler’ is. Volgens 

hem moet niet alleen de technologie geïmplementeerd worden maar is het ook belangrijk 

om de hele bedrijfscultuur te veranderen. Eens dat gebeurd is, kan de technologie pas 

ten volle zijn rol vervullen namelijk “support the strategies, tactics, and processes that 

result from a defined, enterprisewide CRM solution” (Sharp, 2003, p.21). Technologie en 

software zijn dus enkel hulpmiddelen die pas doeltreffend kunnen zijn wanneer de 

services of producten die geboden worden zelf al waardevol zijn. Een goede relatie is 

immers geen oplossing voor het verbeteren van services en producten (Verduin, 1999). 
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In punt 1.2.4 over CRM-implementatie gaan we dieper in op de veranderingen die nodig 

zijn binnen de organisatie voor een doeltreffende toepassing van de CRM-strategie. 

 
 



 15

1.3 Hoe aan CRM doen? 

1.3.1 De CRM-strategie 

Volgens Scheers (2001, p.67) moet het doel van het CRM-proces het aangaan zijn van 

een lange-termijnrelatie die u in staat stelt het maximum aan winst te realiseren. Hij 

meent dat het gaat om het bevredigen van de behoeften van de klant en verwijst 

daarvoor naar de theorie van Maslov die zegt dat zodra de primaire behoeften bevredigd 

zijn, de niet direct tastbare behoeften naar boven komen. Om te kunnen inspelen op de 

behoeften van de klanten moeten hun gegevens vastgelegd en geanalyseerd worden om 

zo de meest geschikte informatie van de klant te bekomen. Deze informatie stelt de 

organisatie immers in staat om de klanten te begrijpen en te voorspellen (Anderson & 

Kerr, 2002). 

 

Om Customer Relationship Management te implementeren is het nodig een strategie uit 

te werken. Zonder strategie begaat men immers een grote fout omdat het gebrek eraan 

vaak een grote valkuil vormt in het CRM-proces (Don Peppers, 2000, geciteerd in 

Scheers, 2001, p. 67). Strategie is de basis en geeft weer op welke manier men de 

relaties met de klanten wilt aangaan en onderhouden. Daarnaast zal ze ook de richtlijnen 

bieden voor het verzamelen en analyseren van de klantengegevens. Met andere 

woorden, de strategie zal moeten zorgen voor een sterke relatie die de klant ervan 

weerhoudt naar de concurrent over te stappen (Peelen, 2003, p.69). De CRM- strategie 

hoeft niet op zichzelf te bestaan maar kan even goed een onderdeel zijn van een 

volledige bedrijfsstrategie. (Anderson & Kerr, 2002). In onderstaande figuur 1.2 wordt 

het doel van een CRM-strategie stap voor stap weergegeven. De finale doelstelling is 

uiteindelijk het creëren van klantentevredenheid zodat de klanten opnieuw beroep doen 

op de organisatie. 
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Figuur 1.2 - Bron: Peelen, 2003, p. 91 

 
 

1.3.2 Verkoopprofiel van de organisatie 

Alvorens van start te kunnen gaan met het uitwerken van een strategie, is er in eerste 

instantie nood aan heel wat informatie om tot duidelijke doelstellingen te komen. Zo is 

het belangrijk om grondig na te gaan hoe de relaties van het bedrijf zijn met de huidige 

klanten. Hiervoor hebben Anderson & Kerr (2002) een dienstverlenings-/verkoopprofiel 

ontwikkeld, dat een antwoord biedt op drie vragen: 

 

- Welke klantrelaties probeert u aan te gaan? 

- Wat zijn de sterke punten van uw huidige CRM-strategie? 

- Hoe zijn mijn huidige klantrelaties? 

 

Het verkoopsprofiel van een bedrijf bestaat volgens hen uit drie niveaus, die elk centraal 

kunnen staan in de huidige situatie van het bedrijf (zie figuur 1.3).  

 

• Het eerste niveau is dat van de eerste transacties waarbij de organisatie 

zich focust op de eerste contacten met de klant.  

• Het tweede niveau is dat van de bestaande klanten. Hier staan de klanten 

centraal die al aankopen gedaan hebben bij het bedrijf. De bedoeling is te 

zorgen dat ze blijven terugkomen.  

• Op het derde en laatste niveau hebben we de mond-tot-mondreclame. Op 

dit niveau vertellen tevreden klanten hun ervaringen met het bedrijf door 

aan andere personen. Hierdoor kunnen nieuwe klanten zich aanbieden.  
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Figuur 1.3 - Bron: Anderson & Kerr, 2002, p.22 

 

 

De focus van een bedrijf ten opzichte van deze drie niveaus kan echter wel verschillen. Er 

bestaan dan ook verschillende vormen van verkoopprofielen. Het meeste voorkomende is 

het piramideprofiel. De meeste transacties zijn losse contacten. Deze zijn het meest 

vertegenwoordigd. Op het tweede niveau hebben we de bestaande klanten die trouw 

blijven en op het laatste niveau hebben we een beperkt aantal klanten die positieve 

ervaringen doorvertellen. Naast dit profiel bestaat er ook nog het zandloper- en het 

zeshoekprofiel. In het zandloperprofiel is er een grote basis nieuwe klanten. Deze klanten 

keren echter nauwelijks terug waardoor het tweede niveau hier zeer smal is. Het laatste 

niveau verbreedt opnieuw wat er op wijst dat de nieuwe klanten hun positieve ervaringen 

wel doorvertellen. In het zeshoekprofiel is er sprake van een ruim aantal terugkerende 

klanten waardoor er geen nood is aan enerzijds nieuwe klanten en anderzijds mond-tot-

mondreclame (Anderson & Kerr, 2002, p. 22-26).  

 

Als men een beeld heeft van hoe de relatie van het bedrijf is met de huidige klanten kan 

gestart worden met het creëren van een CRM-strategie. Elke organisatie is anders 

waardoor ook de strategieën van bedrijven nooit volledig dezelfde zullen zijn.  

 
 

1.3.3 Verschillen tussen klanten 

Van cruciaal belang is dat men inziet dat klanten nooit hetzelfde zijn. Zelfs klanten die 

enkel kleine aankopen doen, kunnen van grote waarde zijn voor het bedrijf wanneer ze 

deze aankopen op regelmatige basis doen (Pease, 2001). Aangezien klanten meestal van 

elkaar verschillen is het vanzelfsprekend dat ze niet allemaal dezelfde service nodig 

hebben. Om te weten wat de klant verwacht van de organisatie is het dus nodig om te 

weten met welk soort klant men te maken heeft.  
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Er bestaan twee soorten vaste klanten. Het is dan ook belangrijk om deze klantrelaties 

vanuit een verschillend uitgangspunt aan te pakken. Een eerste categorie zijn deze die 

meerdere aankopen bij het bedrijf doen. Hier is het nodig de klant te volgen in de 

aankopen die hij doet om hem een individuele service te kunnen bieden en om eventueel 

de relatie uit te breiden door andere services te bieden die voor hem/haar interessant 

kunnen zijn.  

 

De tweede categorie klanten hebben verschillende kooprelaties bij de organisatie. Om 

hen op een doeltreffende manier te kunnen bijstaan is het belangrijk om onder andere, 

de verschillende relaties die de klant heeft bij de organisatie met elkaar te verbinden. Zo 

kunnen gegevens gebundeld worden zodat een service op maat mogelijk wordt. Door alle 

informatie samen te zetten krijgt men tevens ook een beeld van de waarde die deze 

klanten hebben voor het bedrijf. Op die manier krijgt men zicht op de belangrijkste 

klanten die men heeft (Anderson & Kerr, 2002, p. 44-45). 

 

“Effective retention means retaining the right customers, not every customer” (Pease, 

2001, p.4). Uit dit citaat kunnen we afleiden dat het geen nut heeft om energie te blijven 

besteden aan alle klanten. Vooral de meest waardevolle klanten, die ook op termijn hun 

waarde voor de organisatie behouden, moeten aandacht krijgen (Pease, 2001).  

 

1.3.4 Klantgegevens verzamelen en analyseren 

Om kennis over klanten te bekomen is er nood aan segmentatie en analyse van 

gegevens. In eerste instantie is het belangrijk de relevante gegevens over de klant te 

verkrijgen. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden. Er zijn de contacten met de 

klant, zoals persoonlijk contact via verkopers, via de telefoon, schriftelijk contact, etc. 

(Verduin, 1999, p.15). Daarnaast zijn er ook documenten van bijvoorbeeld overheid, 

firma’s, etc. te verkrijgen die informatie kunnen verschaffen en tenslotte kunnen  ook 

rechtstreeks klantengegevens verzameld worden via verkooppunten (Anderson & Kerr, 

2002, p. 77-78 ; Fournier, 1998). 

 

Zoals reeds hierboven vermeld, is CRM, hoewel vaak anders beweerd wordt, geen 

software en is technologie niet de enige cruciale factor in het CRM-proces (cfr. supra). 

Toch neemt het een zeer belangrijke rol in binnen een efficiënt CRM-proces (Sandoe, 

Corbitt & Boykin, 2001, aangehaald in Mendoza et al., 2006, p.919). De technologie 

heeft namelijk als doel het verzamelen en analyseren van de verkregen gegevens. Via de 

software kan uit een groot aantal gegevens kennis over de klant geëxtraheerd worden. 

Op die manier kan men het antwoord bekomen op onder andere de vraag wie de meest 
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winstgevende klanten zijn of welke potentiële klanten de organisatie zou kunnen hebben, 

etc. (Mendoza et al., 2006). De technologie helpt dus de klantkennis te verwerken. Deze 

fase is dan ook cruciaal aangezien “a fundamental feature of a fully customer-centric 

organization is the capability to successfully manage customer knowledge” (Sharp, 2003, 

p.24). 

 

De informatie die van klanten gevraagd wordt, moet zoveel mogelijk gebruikt worden. 

Het gaat hier namelijk vaak over zeer persoonlijke gegevens waarbij de klant zich 

kwetsbaar opstelt door deze te delen met de organisatie. In ruil voor het vertrouwen, 

worden deze gegevens best zo veel mogelijk omgezet in voordelen voor de klant 

(Fournier, Dobscha & Mick, 1998). Aangezien het hier om vertrouwelijke informatie gaat, 

doet men er goed aan deze ook voor zich te houden. Uit een studie van Zweig & 

Aggarwal (aangehaald in Fournier, 2005, p. 342-343) blijkt immers dat het verkopen van 

informatie over klanten aan bijvoorbeeld marketingbedrijven, een negatieve invloed kan 

hebben op de relatie aangezien de klant deze handeling kan ervaren als een inbreuk op 

het vertrouwen. 
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1.4 Waarom CRM gebruiken? 

1.4.1 Standpunt van de organisatie en de klant 

Er zijn vele redenen waarom het implementeren van CRM nuttig kan zijn. Eén van de 

redenen, die de ontwikkeling van CRM in de hand gewerkt heeft, is het feit dat het voor 

bedrijven veel interessanter is om zich te focussen op het behoud van klanten eerder dan 

voortdurend nieuwe klantenrelaties te proberen aangaan. Nieuwe klantenrelaties kosten 

immers veel meer geld dan de inspanningen die men moet verrichten wanneer men zich 

concentreert op bestaande klantenrelaties (Scheers, 2001, p.64 ; Mendoza et al., 2006). 

Grant en Schleringer (1995, aangehaald in Verduin, 1999, p. 14) spreken in dit opzicht 

van ‘full profit potential’. De vraag die hierbij gesteld wordt, is of men het maximum aan 

winst haalt uit de bestaande klanten met als doel “het optimaliseren van de verhouding 

tussen de toegevoegde waarde voor de klant en die voor de onderneming” (Verduin, 

1999, p.14). Het is namelijk veel efficiënter en goedkoper om pas daarna weer geld te 

investeren in het verwerven van nieuwe klanten.  

 

Pease (2001, p.1) sluit zich hierbij aan met zijn ‘Customer Value Management’, een term 

die nauw samenloopt met Customer Relationship Management en als doel heeft het 

maximum aan winst te halen uit de klanten. Hij stelt dat hoewel niet elke klant even 

winstgevend zal zijn, het toch van belang is elke klant individueel te benaderen. 

 

Een andere reden wordt bekeken vanuit het standpunt van de klant zelf. Klanten willen 

steeds meer waar voor hun geld. Willen we dat onze klanten trouw blijven aan het 

bedrijf, dan zullen we tegemoet moeten komen aan hun verwachtingen en zullen we hen 

een efficiënte en snelle service moeten bieden. Worden de wensen van de klant echter 

verwaarloosd, dan is de kans groot dat de klant zal overstappen naar de concurrent 

(Scheers, 2001, p.67). Het staat vast dat klanten effectief opnieuw kopen bij de 

organisatie indien ze behandeld worden volgens hun individuele behoeften (Pease, 2001, 

p.3). Uit een onderzoek van Tax, Brown and Chandrashekaran (1998, aangehaald in 

DeWitt, Nguyen & Marshall, 2008, p. 270) bleek zelfs dat wanneer een bedrijf een fout 

kon rechtzetten door het bieden van een bepaalde service, het vertrouwen van de klant 

in het bedrijf toenam, ondanks het maken van de fout.  

 

Het is dus van cruciaal belang dat de behoeften van klanten in acht worden genomen 

indien men de relatie wil vrijwaren. Het kost hen namelijk meestal maar een kleine 

moeite om het bedrijf te verlaten en beroep te doen op de concurrent. Om de wensen 

van de klant te leren kennen en aan de verwachtingen te voldoen, kan men voor de 
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organisatie een CRM-strategie uitwerken aangezien “CRM gericht kan zijn op het 

realiseren van ‘operational excellence’: excellente efficiënte processen moeten zorgen 

voor tevreden klanten en daarmee voor een concurrentieel voordeel” (Peelen, 2003, p. 

21). 

 

De informatie die men verzameld en geanalyseerd heeft bij de uitvoering van de CRM-

strategie moet het bedrijf in staat stellen hun klanten te begrijpen en te voorspellen 

(Anderson & Kerr, 2002, p.4). Dit is naar mijn mening misschien wel het ultieme doel 

van Customer Relationship Management. Wanneer men immers de behoeften van 

klanten begrijpt en op die manier kan inspelen op hun verwachtingen, lijkt het mij 

vanzelfsprekend dat de voldoening van de klanten en hun vertrouwen in het bedrijf 

zullen toenemen. Een service op maat voor de klanten is immers één van de 

belangrijkste factoren die leiden tot loyaliteit aan de organisatie (Scheers, 2001, p. 80). 

De voordelen die klanten halen uit een goede CRM-strategie, leiden dus op die manier 

evenwel tot voordelen voor het bedrijf aangezien: 

 

“Companies that develop the capability to track changes in the value of individual 

customers can guard against competitive attacks and respond quickly to changing 

customer behavior to maintain and grow customer value” (Pease, 2001, p.4). 

 

1.4.2 Enkele bedenkingen bij de klantenrelatie 

Zijn klantenrelaties altijd interessant? Meerbepaald, is het nuttig om met elke klant een 

persoonlijke relatie te proberen aangaan? Volgens Verduin (1999, p.18) hangt dit onder 

andere af van de marktsituatie. Hij stelt dat in een snel groeiende markt, gekenmerkt 

door grote concurrentie, bedrijven zullen proberen om zo veel mogelijk klanten voor zich 

te winnen. Hij geeft het voorbeeld van de mobiele telecommunicatiesector. Na verloop 

van tijd stagneert de situatie echter. Men kan zich niet blijven focussen op het vinden 

van nieuwe klanten. Dit is het moment om zich naast het zoeken naar nieuwe klanten, 

ook toe te spitsen op het behouden van de huidige klanten (Verduin, 1999, p.18). 

 
Hoe dan ook, vooraleer we bepalen met welke klanten een relatie nuttig zou zijn, moeten 

we ons afvragen wat de mogelijkheden zijn. Zo meent Fournier (1998, p.49) dat het 

onmogelijk is om met elke klant een intense relatie te ontwikkelen. Realistische 

doelstellingen zijn dus noodzakelijk. Onder andere Grönroos (1994, aangehaald in 

Verduin, 1999, p.20) geeft hiervoor een alternatieve benadering waarbij men in bepaalde 

gevallen zich niet gaat concentreren op het aangaan van een lange-termijnrelatie maar 

waar de focus telkens ligt op de afzonderlijke transactie. 
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Verder moet er ook rekening gehouden worden dat niet elke klant een exclusieve relatie 

wil aangaan met één bepaald bedrijf. Szmigin & Bourne (1998) stellen immers dat 

klanten vaak de mogelijkheid willen hebben om uit een reeks producten of services te 

kiezen. Verder menen ze dat de loyaliteit van een klant aan een bedrijf vaak verklaard 

kan worden door een gebrek aan alternatieven. Ze vergelijken dit fenomeen met de 

vriendschaprelaties die mensen hebben. Ook hier gaan mensen nooit een exclusieve 

relatie aan met één persoon. 

 

Hoewel het uitermate belangrijk is een goede relatie te ontwikkelen met zijn klanten, 

moet dus in acht genomen worden dat zowel voor het bedrijf als de klant zelf, een 

(exclusieve) relatie niet altijd nuttig is. Voor bedrijven kunnen sommige klanten immers 

van geringe waarde zijn. Wat de klanten betreft moet men voor ogen houden dat ze niet 

altijd een exclusieve relatie willen aangaan. Vaak blijven klanten loyaal aan een bedrijf, 

zonder dat ze nood hebben aan een persoonlijke relatie ermee, alleen al omwille van lage 

prijzen en goede service. Wanneer immers de voordelen voor een bepaalde service of 

product hoger zijn dan bij de concurrent, zal de klant sneller overschakelen (Szmigin & 

Bourne, 1998). 
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1.5 Voorwaarden voor succes en valkuilen  

Uit bovenstaande uiteenzetting kunnen we afleiden dat het noodzakelijk is om aan enkele 

voorwaarden te voldoen, om het Customer Relationship Management te doen slagen. Zo 

niet, dan is de kans zeer groot dat het CRM-proces faalt.  

 

Eén van de meest cruciale voorwaarden is ongetwijfeld dat de klant centraal moet staan. 

Daarbij moet men “alles in het werk stellen om de finale klant maximaal en zo 

transparant mogelijk inzage te geven in al de onderlinge processen tussen de partners” 

(Scheers, 2001, p.65). 

 

Hieronder geven wij een opsomming van de belangrijkste CRM-succesfactoren volgens 

Anderson & Kerr (2002): 

 

• Duidelijke doelstellingen: dit is wellicht de belangrijkste voorwaarde. 

• Sterke interne samenwerking: alle afdelingen van de organisatie moeten 

betrokken worden. 

• Medewerkers van alle afdelingen verzamelen nauwgezet informatie: belangrijk is 

dat ze weten welke informatie ze moeten verzamelen. 

• CRM-instrumenten zijn klant- en medewerkervriendelijk: ze moeten geïntegreerd 

zijn in de systemen en een natuurlijk onderdeel vormen van het bedrijf. 

• Deel de gebruikte informatie met het team en gebruik geen onnodige informatie 

• Vaak zijn er gemakkelijke oplossingen voor bepaalde problemen, doe dus niet 

onnodig technisch. 

 
 
De valkuilen of faalfactoren zijn vanzelfsprekend het tegenovergestelde van de 

succesfactoren. Eén van de grootste valkuilen is het gebrek aan een strategie (Peppers, 

2000, geciteerd in Scheers, 2001, p. 67) of het verwarren van technologie met strategie 

(Anderson & Kerr, 2002). Volgens Scheers (2001) zorgen ook volgende factoren voor een 

negatieve uitkomst van het CRM-proces: 

 

• Geen duidelijke klantgerichte strategie (onduidelijkheid over aangeboden 

waarden, etc.) 

• Geen klantgerichte procesaansturing (inzicht in klantproces, etc.) 

• Geen klantgerichte incentives en incentives voor interne samenwerking 

• Beperkte ICT-ontwikkeling 
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Ook hier valt opnieuw op dat klantgerichtheid van de organisatie een cruciaal gegeven is 

binnen Customer Relationship Management. Het moet gezien worden als een belangrijk 

sleutelelement. Wanneer een bedrijf ervoor zorgt dat het aan de succesvoorwaarden 

voldoet en de valkuilen voor ogen houdt, heeft het naar mijn mening, een grote kans een 

succesvolle CRM-strategie te verwezenlijken. 
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1.6 Conclusie 

Bij het zoeken naar een antwoord op de vraag wat er met Customer Relationship 

Management bedoeld wordt, is opgevallen dat er geen eensgezindheid bestaat. Auteurs 

leggen vaak de nadruk op een verschillend aspect. Toch zijn er punten van 

overeenstemming. Het gaat telkens over het aangaan van persoonlijke relaties met de 

klant teneinde klantkennis te verwerven, die de organisatie in staat moet stellen, de 

klant een service op maat te bieden. Technologie is een cruciale factor, maar niet de 

enige cruciale. Het fungeert als een hulpmiddel in het verzamelen en analyseren van de 

klantgegevens. Alle afdelingen van de organisatie moeten betrokken worden in een 

efficiënt CRM-proces. 

 

De basis van het CRM-proces wordt gevormd door een goed uitgewerkte CRM-strategie. 

Hiervoor moet men een beeld hebben van het huidige profiel van de organisatie. Het 

uiteindelijke doel van de strategie is het verwerven van klantkennis om 

klanttevredenheid te verbeteren en hen zo aan te sporen  opnieuw te kopen. Men moet 

echter steeds voor ogen houden dat klanten nooit hetzelfde zijn en dus vaak op een 

verschillende manier moeten benaderd worden. 

 

CRM brengt zowel voordelen mee voor de organisatie als voor de klant. Voor de 

organisatie is een focus op bestaande klanten goedkoper dan de (reclame- en marketing-

) kosten voor het verwerven van nieuwe klanten. Daarnaast zorgt een goede klantrelatie 

voor een concurrentievoordeel. Ook voor de klant is een relatie interessant aangezien het 

bedrijf beter kan inspelen op zijn/haar wensen. Een relatie met elke klant is echter niet 

altijd mogelijk of nuttig. 

 

In het volgende hoofdstuk zullen we ons toespitsen op de relatie met de klant en 

meerbepaald het consumentengedrag voor wat betreft loyaliteit. Zijn mensen loyaal aan 

een bepaalde winkel? Willen mensen wel een exclusieve relatie met organisaties? Want 

door Fournier, Dobscha & Mick (1998, p.43) werd reeds gesteld dat “a close look 

suggests that relationships between companies and consumers are troubled at best.” Als 

mogelijke oorzaken hiervoor geven ze onder andere dat de ontwikkeling van de relatie 

misschien geforceerd wordt en dat men daarbij belangrijke stappen in het opbouwen van 

een stabiele relatie negeert.  
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2. Loyaliteit: een omstreden begrip 

2.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk hebben we een algemeen beeld geschetst van Customer 

Relationship Management. Alvorens we stil staan bij een bepaalde vorm van CRM, 

namelijk loyaliteitsprogramma’s in retailing, is het belangrijk te weten wat er omgaat in 

het hoofd van de consument. Waarom kiezen mensen voor die bepaalde winkel? Of 

waarom hebben sommige mensen geen vaste winkel waar ze hun inkopen doen? Welke 

kenmerken hebben klanten die loyaal zijn aan een bepaalde winkel(keten)? Om klanten 

aan te zetten terug te keren naar de winkel in kwestie, is het van cruciaal belang om in 

de eerste plaats, hen te begrijpen. Om die reden gaan wij in dit deel dieper in op het 

gedrag van de consument en de onderliggende attitudes met betrekking tot loyaliteit.  

 

In eerste instantie kijken we naar de kenmerken van loyale klanten. We beschrijven wat 

er onder de term ‘loyaliteit’ verstaan kan worden en maken een onderscheid tussen 

verschillende levels ervan. Omdat loyaliteit en het opbouwen van relaties hand in hand 

gaan, schetsen we vervolgens een beeld van de verschillende fases in de opbouw van 

relaties. In een volgend punt behandelen we enkele andere factoren die invloed kunnen 

hebben op de winkelkeuze van mensen om vervolgens dieper in te gaan op de voordelen 

van loyale klanten voor de organisatie. Tenslotte staan we stil bij een aantal drivers die 

loyaliteit in de hand werken. 
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2.2 Kenmerken van een loyale klant 

2.2.1 Niveau’s van loyaliteit 

Om klantloyaliteit te begrijpen is het belangrijk te weten wat het begrip inhoudt. Om te 

beginnen geven we eerst een definitie van loyaliteit in het algemeen door Reicheld 

(2003, p.48). Deze definieert loyaliteit als “the willingness of someone - a customer, an 

employee, a friend – to make an investment or personal sacrifice in order to strengthen a 

relationship”. East et al. (1998, p.507) omschrijven klantloyaliteit als “a propensity to 

use the store. This propensity may be expressed as an attitude to the store or as an 

intention to use the store when circumstances permit”. Volgens Knox & Denison (2000, 

p.33) wijst klantloyaliteit op “the consumer’s inclination to patronise a given store or 

chain of stores over time”. Als we deze omschrijving volgen, kunnen we spreken van een 

loyale klant als deze doorheen een tijdsperiode een voorkeur ontwikkelt voor een 

bepaalde organisatie.  

 

Volgens Dewitt et al. (2008) zijn er twee factoren die de loyaliteit beïnvloeden, namelijk 

emoties en vertrouwen. Zo stellen ze dat emoties worden opgeroepen door handelingen 

of gedachten in bepaalde situaties die bepaalde acties tot gevolg hebben. Op die manier 

bepalen de emoties van klanten, opgeroepen door bijvoorbeeld een bepaalde service, de 

loyaliteit. Ook vertrouwen is belangrijk. Het al dan niet hebben van vertrouwen in het 

bedrijf bepaalt immers of klanten een beroep zullen doen op een bepaalde service en 

wordt onder andere beïnvloed door ervaringen uit het verleden en de reputatie van de 

organisatie (Dewitt et al., 2008, p.272).  

 

Uit verschillende onderzoeken kunnen we echter afleiden dat de definitie niet zo 

eenvoudig is. Heel wat auteurs maken immers onderscheid tussen verschillende soorten 

loyaliteit. Zo concluderen Harris & Goode (2004) uit hun onderzoek dat er vier 

verschillende levels van loyaliteit bestaan, namelijk: 

 

- Cognitieve loyaliteit: geloven dat een bepaald merk (of winkel) beter is dan 

andere. 

- Affectieve loyaliteit: positieve attitude ten opzichte van een bepaalde merk (of 

winkel) die ontstaan is door tevredenheid na gebruik. 

- Conatieve loyaliteit: leidt tot het ontstaan van gedragsintenties die gekenmerkt 

worden door een hoger niveau van toewijding. 

- ‘Action loyalty’: omschakeling van intenties naar reëel gedrag, die gepaard gaat 

met de bereidheid tot het overwinnen van zaken die dat gedrag verhinderen. 



 28

 

Over het algemeen wordt echter vooral een onderscheid gemaakt tussen twee levels van 

loyaliteit, namelijk loyaliteit enerzijds op gedragsniveau en anderzijds op het niveau van 

de attitudes (Reicheld, 2003). Als we dit onderscheid hanteren, kunnen we niet stellen 

dat mensen loyaal zijn wanneer ze herhaaldelijke aankopen doen bij een bepaalde 

organisatie. Reicheld (2003) stelt immers dat klanten die geregeld inkopen doen in een 

bepaalde winkel, dat ook zouden kunnen doen omwille van onverschilligheid, of door 

bepaalde omstandigheden die het winkelen bij een andere organisatie moeilijker maken, 

etc. Verder stelt hij dat een klant die minder vaak een aankoop doet, toch loyaal kan 

zijn. Daarbij geeft hij het voorbeeld van een klant die elke keer zijn auto koopt in 

dezelfde winkel. 

 

Ook Clottey et al. (2008) maken het onderscheid tussen loyaliteit op gedragsniveau en 

niveau van de attitudes en menen dat loyaliteit op niveau van gedrag gekenmerkt wordt 

door herhaalde aankopen, ‘share-of-wallet’ en mond-tot-mondreclame, terwijl loyaliteit 

op niveau van de attitudes meer te maken heeft met toewijding, vertrouwen en 

emotionele verbondenheid. Figuur 2.1 toont het onderscheid aan tussen deze twee 

niveau’s van loyaliteit. Deze figuur werd opgesteld door Louvieris & Cuthbertson (2001) 

en toont vier types van klanten op basis van de mate van loyaliteit. In de kolommen 

wordt de ‘repeat purchase’ weergegeven. Deze komt overeen met loyaliteit op 

gedragsniveau. De rijen tonen de ‘relative attitude’ en komen overeen met ‘attitudinal 

loyalty’. Zoals de figuur laat zien, menen ze dat er maar sprake kan zijn van echte 

loyaliteit als mensen enerzijds herhaaldelijk aankopen doen en anderzijds positieve 

gevoelens hebben over de organisatie. 

 

Figuur 2.1: Vier types van loyale klanten door Louvieris & Cuthbertson (2001). 

 

 

 

Als we kijken naar loyaliteit op niveau van de attitudes dan zien we dat de factoren die 

daarmee geassocieerd worden, zoals vertrouwen, toewijding, emotionele verbondenheid, 

etc. in grote mate overeenkomen met de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om 
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een goede persoonlijke relatie tussen mensen te ontwikkelen. Hierna wordt kort een 

beeld geschetst van de verschillende fases in de opbouw van een persoonlijke relatie 

waarbij we vooral aandacht besteden aan gelijkenissen met de opbouw van loyaliteit. 

 

2.2.2 Fases in de ontwikkeling van relaties 

De ontwikkeling van relaties is reeds door verschillende auteurs neergeschreven. Enkele 

voorbeelden zijn onder andere het ‘ABCDE Model’ van Levinger (1980). Verder hadden 

Levinger en Snoek (1972, aangehaald in Fehr, 1996, p. 35-36) het in hun ‘Levels of Pair 

Relatedness’ over drie fases in de opbouw van relaties. Er kunnen nog tal van andere 

voorbeelden gegeven worden.  

 

Als basis voor de fases in het opbouwen van relaties zullen wij hier de indeling van 

Dwyer, Schurr & Oh (1987) gebruiken. Volgens hen evolueert een relatie doorheen vijf 

fases, namelijk ‘awareness’, ‘exploration’, ‘expansion’, ‘commitment’ en ‘dissolution’. 

Hoewel de fases uit de verschillende indelingen grotendeels gelijklopend zijn, lijkt deze 

indeling ons de meest overzichtelijke om de opbouw weer te geven. In het volgende item 

geven we een beeld van wat er zich afspeelt binnen elke fase, al dan niet aangevuld met 

inzichten van andere auteurs. 

 

2.2.2.1 Bewustzijn (Awareness) 

Dwyer et al. (1987) stellen dat in deze fase de ene partij zich bewust wordt van het feit 

dat met een bepaalde andere partij een relatie kan aangegaan worden. Een voorwaarde 

is natuurlijk dat er sprake is van een zekere nabijheid tussen de partijen. In deze fase is 

er echter nog geen interactie geweest.  

2.2.2.2 Verkenning (Exploration) 

In deze fase is de relatie nog niet ver gevorderd. De partijen overwegen voor het eerst 

de voordelen en verplichtingen in de relatie.. Scanzoni (1979, aangehaald in Dwyer et al 

1987, p. 16) verdeelt deze fase in vijf subfases.  

 

De eerste is ‘Attraction’. Van groot belang in deze fase is de eerste indruk. Deze vormt 

immers de basis aan het begin van elke relatie. Mensen beoordelen, al dan niet terecht, 

anderen al van bij de allereerste contacten (Duck, 1998). Duck (1998) stelt echter dat er 

in deze fase nog niet echt sprake is van een relatie. We hebben immers geen relatie met 

elke persoon waar we ons tot aangetrokken voelen. 
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De tweede subfase is ‘communication & bargaining’. Deze fase houdt in dat beide partijen 

oppervlakkige informatie met elkaar delen om elkaar een beeld te geven van wat ze te 

bieden hebben en wat hun wensen zijn. Belangrijk voor het verdere verloop van de 

relatie is de mate waarin de andere partij op onszelf lijkt (Duck, 1998, p. 69).  

 

De derde subfase heeft te maken met ‘power & justice’. Het komt er op neer dat wanneer 

partij B verplicht wordt iets te doen, omwille van de afhankelijkheid van B ten opzichte 

van A, maar daar niks tegenover in de plaats gezet wordt door A, de kans groot is dat B 

de relatie zal verbreken met A. De verplichtingen in de relatie moeten dus rechtvaardig 

zijn en de macht binnen de relatie moet gedeeld worden (Hall, 2008). 

 

De voorlaatste subfase is ‘norm development’. Deze fase houdt in dat omwille van de 

interactie tussen de partijen impliciet richtlijnen gevormd worden waarvan elke partij 

verwacht dat de andere ze naleeft.  

 

In de laatste subfase ‘expectations development’ worden verwachtingen ontwikkeld 

tussen de partijen waarbij vertrouwen een belangrijke rol speelt. 

 

2.2.2.3 Uitbreiding (Expansion)  

Hier neemt het vertrouwen tussen de partijen toe waardoor ze grotere risico’s gaan 

nemen. Deze grotere risico’s houden in dat persoonlijke informatie met elkaar gedeeld 

zal worden waardoor de relatie naar een meer intieme, persoonlijke relatie evolueert 

(Duck, 1998). Er bestaat echter wel een kans dat de ene partij de andere afwijst omwille 

van de overgang naar een meer persoonlijke sfeer. Wanneer dat echter niet gebeurt, zal 

de sterkte van de relatie toenemen (Nelson-Jones, 1990). 

2.2.2.4 Toewijding (Commitment)  

Ook in deze fase is vertrouwen van groot belang. Vertrouwen omvat namelijk ‘confidence 

that the other person will abide by the formal and informal rules of your relationship even 

when out of your presence” (Nelson-Jones, 1990, p. 171). Vertrouwen stelt de partijen 

bovendien in staat om problemen op te lossen. Anders zouden onenigheden niet 

weggewerkt worden wat uiteindelijk zou leiden tot een verdere daling van het 

vertrouwen. Tenslotte moet ook gewerkt worden aan de relatie, wanneer er geen 

conflicten zijn (Nelson-Jones, 1990). 

 

Ook Wieselquist et al. (1999) menen dat ‘vertrouwen’ en ‘toewijding’ met elkaar 

verbonden zijn. Toewijding wordt volgens hen immers vertaald in het vooropstellen van 
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de relatiebelangen in plaats van de eigen belangen. Ze stellen dan ook dat vertrouwen 

een weerspiegeling is van de kracht van de toewijding van de andere partij. 

 

Tenslotte moeten er volgens Grunig en Hon (aangehaald in Brønn, 2008, p.33) naast 

‘vertrouwen’ nog enkele andere factoren aanwezig zijn, namelijk: 

 

‘control mutuality’: beide partijen moeten over een zekere macht beschikken om de 

andere te beïnvloeden 

‘commitment’: de partijen moeten een bepaald deel van hun tijd aan elkaar besteden 

‘satisfaction’: beide partijen moeten voldoening hebben van en dus tevreden zijn over de 

relatie 

 

2.2.2.5 Ontbinding (Dissolution) 

Dit is de laatste fase in de levenscyclus van de relatie. Ofwel eindigt de relatie hier, ofwel 

is er sprake van een daling van de mate van toewijding (Fournier, 2005, p. 345). Daar 

waar de opbouw van een relatie gebaseerd is op de inspanningen van de verschillende 

partijen, kan de ontbinding ervan gemakkelijk door één partij geïnitieerd worden (Dwyer 

et al., 1987). 

 

2.2.3 Invloed van andere factoren 

Zoals we in punt 2.2.1 reeds aangehaald hebben, wijzen herhaaldelijke aankopen niet 

automatisch op loyaliteit op het niveau van de attitudes. Ze zijn niet noodzakelijk het 

gevolg van een positief of negatief gevoel ten opzichte van de winkel. De keuze van de 

winkel wordt immers ook in belangrijke mate beïnvloed door de locatie ervan (Knox & 

Denison, 2000, p. 33). Ook Bagdoniené & Jakstaité (2000, p. 51) bevestigen dat mensen 

over het algemeen winkels bezoeken die dicht bij huis of het werk gelegen zijn. De reden 

waarom nabijgelegen winkels meer succes hebben, is dat de afstandskosten lager zijn. 

Indien echter de voordelen die klanten kunnen halen in andere winkel groter zijn, wordt 

de afstand van minder groot belang (Leenheer et al., 2007, p. 34-35). 

 

Naast de ligging van de winkel zijn er nog andere factoren die een invloed hebben op de 

winkelkeuze van klanten. De prijzen van de producten in de supermarkt in kwestie zijn 

immers bepalend (Bagdoniené & Jakstaité, 2000, p. 51). Maar verder kan ook een hoger 

niveau van geleverde service de winkel aantrekkelijker maken voor het cliënteel 

(Leenheer et al., 2007, p.35). 
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2.2.4 Voordelen van loyale klanten 

Hoewel extra aankopen door klanten, en dus loyaliteit op gedragsniveau, al voordelig zijn 

voor de organisatie, doet ze er toch goed aan om van zijn cliënteel loyale klanten te 

maken. Loyale klanten zorgen immers voor nog extra voordelen. Personen die positieve 

gevoelens hebben ten opzichte van een bepaalde organisatie zullen immers, naast het 

meer spenderen en het sneller testen van nieuwe producten en services, fungeren als 

word-of-mouth-marketeers (Swift, 2000, p. 78). Zij vertellen hun ervaringen verder aan 

andere mensen en maken op die manier reclame voor de organisatie. Dit kan 

ongetwijfeld als één van de belangrijkste voordelen gezien worden, aangezien er een 

positief beeld van de organisatie naar buiten gebracht wordt op een manier die door 

mensen vaak betrouwbaarder wordt geacht dan communicatie door de organisatie zelf. 

We moet hier echter wel wijzen op een verschil in opvattingen met Clottey et al. (2008). 

Deze stelden immers dat mond-tot-mondreclame gesitueerd moest worden bij loyaliteit 

op gedragsniveau terwijl het bij Swift (2000) gaat over attitudes. 

 

Dowling & Uncles (1997, p. 72) geven nog enkele andere voordelen die het belang van 

loyale klanten aantonen. Ten eerste zijn er de lagere servicekosten, ten tweede zijn ze 

minder prijsgevoelig. En zoals reeds vermeld, spenderen ze meer en is het goedkoper 

bestaande klanten te overtuigen opnieuw te kopen dan nieuwe klanten aan te trekken  

 

De vraag die moet gesteld worden is in welke mate klanten loyaal zijn? De kans dat 

klanten echt loyaal zijn aan één organisatie lijkt ons eerder klein. Dowling & Uncles 

(1997, p. 74) spreken in dat opzicht van ‘polygamous loyalty’. Ze gebruiken deze term 

om het verschijnsel te benoemen waarbij klanten volgens een bepaalde ratio gebruik 

maken van enkele merken. Ze stellen dat klanten vaak afwisselen naargelang de 

gelegenheid of om variëteit te hebben en dat dergelijk gedrag inherent zou zijn aan 

competitieve markten. Ook Knox & Denison (2000) menen dat volledige loyaliteit niet 

realistisch is voor wat betreft retailers.  

 

Wij zijn van mening dat dit niet alleen geldt voor merken maar ook voor winkels. Het lijkt 

immers aannemelijk dat klanten voor bepaalde producten of voor bepaalde gelegenheden 

andere winkels bezoeken. Uit een onderzoek van East et al. (1998) kon men wel afleiden 

dat mensen jonger dan 45 jaar, een categorie die het over het algemeen druk heeft, het 

aantal supermarkten waar ze winkelen beperken. 65-plussers daarentegen zouden meer 

supermarkten bezoeken omdat winkelen voor hen een vorm van ontspanning zou zijn. 

Wat betreft de inkomensklassen vinden ze, dat de middenklasse loyaler zijn in 

vergelijking met zowel de laagste als de hoogste inkomenscategorieën.  
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2.3 Drivers van loyaliteit 

Uit het voorgaande kunnen we afleiden dat er maar echt sprake kan zijn van loyaliteit als 

de klant zich in zekere mate emotioneel verbonden voelt met een bepaalde winkel. We 

kunnen stellen dat er bepaalde onderliggende waarden bestaan die loyaliteit in de hand 

werken. Verschillende auteurs stelden conceptuele modellen op met onderliggende 

dimensies die invloed hadden op loyaliteit.  

 

In een onderzoek naar loyaliteit en toerisme werd door Gallarza & Saura (2006) een 

model rond loyaliteit opgesteld. Belangrijke concepten die hierin een rol speelden waren 

onder andere ‘perceived value’, ‘satisfaction’ en natuurlijk ‘loyalty’. Uit het onderzoek 

bleek dat ‘quality’ een antecedent was van‘perceived value’ en dat ‘perceived value een 

positieve invloed had op ‘satisfaction’. Loyalty was dan de uiteindelijke uitkomst.  

 

Harris & Goode (2004) stelden in een ander onderzoek nog een ander conceptueel model 

op. (zie figuur 2.2). Volgens hen hadden immers vier factoren een invloed op loyaliteit, 

namelijk ‘Service quality’, ‘Perceived Value’, ‘Satisfaction’ en ‘Trust’. Bovendien stelden 

ze dat deze laatste een centrale rol speelde in het model. Uit het onderzoek bleek dat 

vertrouwen, tevredenheid en ‘perceived value’ inderdaad een direct positief effect hebben 

op loyaliteit. Ook konden ze besluiten dat enerzijds vertrouwen een positieve invloed 

heeft op tevredenheid en dat anderzijds ‘perceived value’ en ‘service quality’ een 

positieve invloed hebben op vertrouwen. Alle variabelen hebben dus ofwel direct ofwel 

indirect een positieve invloed op loyaliteit.  

 

Figuur 2.2: Conceptueel model rond ‘loyalty’ van Harris & Goode (2004). 

 

 

Een deel van dit onderzoek wordt bevestigd door Lin & Wang (2006). Ook zij vonden een 

direct positief effect van ‘perceived value’, ‘customer satisfaction’ en ‘trust’ op loyaliteit. 

Ook het effect van ‘trust’ op ‘customer satisfaction’ werd bevestigd. Daarnaast konden zij 
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ook besluiten dat ‘perceived value’ een positieve invloed heeft op ‘satisfaction’. Ook bij 

Harris & Goode (2004) is dit zo maar bij hen gaat het om een indirect effect via het 

vertrouwen dat men heeft. Lai et al. (2008). vonden gedeeltelijk dezelfde resultaten. Ook 

zij konden immers besluiten dat ‘perceived value’ en ‘satisfaction’ een positief effect 

hebben op loyaliteit. Opvallend is dat in tegenstelling tot bovenstaande onderzoeken, 

Khatibi, et al. (2002) geen significante invloed vonden van ‘customer satisfaction’ op 

‘customer loyalty’. In hun onderzoek werd ‘customer loyalty’ hoofdzakelijk bepaald door 

de waargenomen ‘service quality’. 

 

Als we de verschillende onderzoeken rond loyaliteit bekijken, kunnen we stellen dat ook 

de invloed van de kwaliteit van de service op loyaliteit door heel wat auteurs onderzocht 

werd. Uit het bovenstaande onderzoek van Harris & Goode (2004) blijkt dat ‘service 

quality’ via vertrouwen een indirect effect heeft loyaliteit. Lai et al. (2008) onderzochten 

of ‘service quality’ via klantentevredenheid een effect heeft op loyaliteit en moesten 

concluderen dat dit in hun onderzoek niet het geval was. Een onderzoek van Sirohi, 

McLaughlin en Wittink (1998) toont echter wel een indirect positief effect van ‘service 

quality’ op loyaliteit. Daarnaast vinden ze nog, net zoals Harris & Goode (2004), een 

positieve invloed van ‘perceived value’ op loyaliteit. Clottey et al. (2008) leidden ook uit 

hun onderzoek af dat ‘service quality’ mag gezien worden als een driver voor loyaliteit. 

 

Uit de verschillende modellen en onderzoeken blijkt dat over het algemeen dezelfde 

determinanten van loyaliteit terug komen. Variabelen die vaak voorkomen in de 

modellen, zijn ‘satisfaction’, ‘(perceived) value’, ‘service quality’, en ‘trust’. Afhankelijk 

van het onderzoek worden af en toe nog enkele andere variabelen toegevoegd. Wij zijn 

van mening dat de modellen waarin de variabele ‘vertrouwen’ opgenomen werd 

waardevoller zijn. Zoals aangetoond in punt 2.2.2 over de opbouw van relaties is 

vertrouwen immers één van de belangrijkste voorwaarden voor de ontwikkeling van een 

succesvolle relatie. Ook bleek dat onder andere ‘satisfaction’ nog een andere belangrijke 

factor was. Deze kwam in bovenstaande onderzoeken eveneens meermaals aan bod. 
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2.4 Conclusie 

In het eerste deel van dit hoofdstuk hebben we de kenmerken van loyale klanten 

behandeld. Eerst en vooral werd stil gestaan bij de term ‘loyaliteit’. Verschillende auteurs 

(Reicheld, 2003 ; Clottey et al., 2008 ; Harris & Goode, 2004 ; etc.) benadrukken de 

verschillende levels van loyaliteit. Het meest gemaakte onderscheid is dat tussen 

loyaliteit op gedragsniveau en loyaliteit op niveau van de attitudes. Volgens Louvieris & 

Cuthbertson (2001) kunnen we maar van echte loyaliteit spreken als aan deze twee 

levels voldaan is. 

 

Een volgend deel behandelde de fases in de ontwikkeling van relaties. Heel wat factoren 

bij ‘attitudinal loyalty’ komen immers overeen met de voorwaarden om van een 

succesvolle relatie te kunnen spreken. Vooral vertrouwen bleek een belangrijke factor te 

zijn in het ontwikkelen van relaties aangezien dit noodzakelijk is om tot een hoog niveau 

van toewijding te komen. Ook ‘satisfaction’ speelt daarbij een belangrijke rol.  

 

Vervolgens werden kort enkele andere redenen gegeven die een rol kunnen spelen bij 

een winkelkeuze. Zo zou de keuze van een bepaalde winkel bijvoorbeeld ook beïnvloed 

kunnen worden door de locatie ervan (Knox en Denison, 2000). Het volgende punt 

toonde aan dat loyale klanten verschillende voordelen bieden aan de organisatie. Ze 

maken reclame bij andere mensen, zijn minder prijsgevoelig, etc. Toch moeten we er op 

wijzen dat de kans klein is dat klanten loyaal zijn aan één bepaalde winkel(keten). 

 

In het laatste deel van dit hoofdstuk werden modellen van verschillende onderzoeken 

bekeken om na te gaan wat de belangrijkste drivers zijn voor loyaliteit. Variabelen die 

vaak voorkwamen in de modellen, zijn ‘satisfaction’, ‘(perceived) value’, ‘service quality’, 

en ‘trust’. Ook hier werd de link gemaakt met de voorwaarden voor de opbouw van een 

succesvolle relatie. 
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3. Loyaliteitsprogramma’s 

3.1 Inleiding 

In dit derde hoofdstuk combineren we hoofdstuk 1 en 2. We zullen ons toespitsen op één 

bepaald deel van Customer Relationship Management, namelijk loyaliteitsprogramma’s in 

retailing. Hiervoor is het belangrijk een goed begrip te hebben van klantloyaliteit, dat in 

het vorige hoofdstuk behandeld werd.  

 

In eerste instantie schetsen we een beeld van een aantal types programma’s. Vervolgens 

staan we stil bij de effectiviteit van dergelijke programma’s waarbij we onder andere 

aandacht schenken aan de voorkeur van klanten voor bepaalde programma’s. Tenslotte 

geven we kort aan hoe loyaliteitsprogramma’s opgebouwd worden. 
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3.2 Types van programma’s 

Loyaliteitsprogramma’s zijn ontwikkeld met als doel loyaliteit bij de klant te ontwikkelen 

(Bagdoniené & Jakstaité, 2007, p. 52). Retailers hebben hiervoor verschillende 

mogelijkheden. Leenheer et al. (2007) stellen dat een loyaliteitsprogramma twee vormen 

kan aannemen. Ofwel hanteert men een programma dat kortingen geeft op bepaalde 

producten. Ofwel kiest men een programma waarbij klanten zogenaamde ‘saving points’ 

krijgen naargelang het bedrag dat ze spenderen en waarmee ze bij voldoende punten 

bijvoorbeeld een gratis product ontvangen. Volgens Berman (2006) zijn er echter vier 

types van programma’s met elk zijn voor- en nadelen voor de organisatie, nl.: 

 

Members receive additional discount at register 

Members receive 1 item free when they purchase n units 

Members receive rebates or points based on cumulative purchases 

Members receive targeted offers and mailings  

 

 

Bij het eerste ontvangt men een korting aan de kassa. Dit type komt overeen met het 

eerste type dat Leenheer et al. (2007) aanhalen. De tweede soort programma’s geeft een 

gratis product bij aankoop van een aantal exemplaren (bijv. ‘3+1 gratis’). Het nadeel van 

deze twee eerste types is dat de organisatie geen informatie krijgt over de klant en dus 

ook geen trends kan waarnemen. Het volgende type, komt overeen met de ‘saving point’ 

van Leenheer et al. (2007). Dit type programma kan leiden tot loyaliteit in die zin dat het 

klanten aanzet te sparen voor bepaalde producten. Het voordeel voor de organisatie is 

dan ook dat klanten extra aankopen doen. Een laatste soort is gebaseerd op gerichte 

aanbiedingen naar de klant en vereist dus informatie over hem. Het voordeel hierbij is 

dat de organisatie trends kan waarnemen in het aankoopgedrag van klanten en dat ze 

daarop kan inspelen. 

 

Over het antwoord op de vraag welke voordelen klanten moeten halen uit het 

lidmaatschap aan loyaliteitsprogramma’s bestaat discussie. Zoals we hierboven al 

aangehaald hebben, zijn er immers verschillende mogelijkheden. Organisaties kiezen 

voor ofwel een financieel voordeel ofwel gratis producten. Verder in dit hoofdstuk wordt 

hier meer aandacht aan besteed. 
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3.3 Effectiviteit van loyaliteitsprogramma’s 

3.3.1 Teleurstellende resultaten 

Hoewel de meerderheid van de organisaties één of ander programma geïmplementeerd 

heeft, bestaat er geen eensgezindheid over de effectiviteit ervan.  

 

Wat wel vast staat is dat hoewel heel wat supermarkten en retailers in het algemeen 

gebruik maken van dergelijke loyalty programs, veel van die programma’s niet de 

verwachte voordelen opleveren. Berman (2006) toont in zijn onderzoek aan dat heel wat 

loyaliteitsprogramma’s niet die geplande objectieven halen maar ook Messenger (2004) 

stelt dat:  

 

“Across Europe, more than 112 million retailer loyalty cards have been issued […] But at 

the same time, it has been reported widely that more than 80% of the expenditure that 

firms have made on CRM systems has failed to provide an adequate return” (Messenger, 

2004, p. 7). 

 

Er bestaan verschillende redenen waarom deze programma’s slechts in beperkte mate 

succesvol zijn. Eén daarvan is dat de kosten om dergelijk programma op te starten vaak 

hoger zijn dan de winst die de retailers halen uit de klantloyaliteit. Vooral kleine spelers 

op de markt moeten meer inspanningen doen om het programma winstgevend te maken. 

Bij hen volstaat het vaak niet alleen het programma op te starten. Zij moeten daarnaast 

intensief gebruik maken van de data die zij verzamelen om zo de winkel en de 

aanbiedingen aan te passen aan de wensen van de klanten. Enkel dan is er sprake van 

winstgevendheid. Dit echter in tegenstelling tot grotere spelers die reeds winst kunnen 

halen, enkel en alleen door het opstarten van een loyaliteitsprogramma, zonder gebruik 

te maken van de verkregen data. (Messenger, 2004, p. 7). 

 

Een andere mogelijke verklaring is enerzijds het overaanbod van dergelijke programma’s 

doordat een groot aantal bedrijven met elkaar concurreren en anderzijds het feit dat 

klanten van meerdere programma’s gebruik maken (Berman, 2006).  

 

Vaak zijn de effecten ook moeilijk te meten omwille van methodologische beperkingen. 

Zo stellen Leenheer et al. (2007, p. 32) dat het risico bestaat dat klanten die reeds loyaal 

zijn, een grotere kans hebben om deel te nemen aan het programma. Het gevolg is dan 

dat het effect van het programma overschat wordt. Toch blijkt uit hun onderzoek dat 

dergelijke programma’s weldegelijk leiden tot ‘behavioral loyalty’. 
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Er zijn dus heel wat factoren die er toe kunnen leiden dat de verwachte voordelen van 

loyaliteitsprogramma’s niet behaald worden. Hierna volgen er nog enkele (Berman, 

2006): 

 

- Market saturation 

- Low levels of consumer commitment by consumers to loyalty programs 

- Use of the wrong type of program 

- Focusing only on monetary or gift rewards 

- Use of loyalty programs as a cover-up for ineffective marketing 

- Program privacy issues 

 

3.3.2 De zoektocht naar een doeltreffend programma  

Om loyaliteitsprogramma’s goed te begrijpen, is het nodig een goed begrip te hebben 

van klantloyaliteit. De essentie van klantloyaliteit is “winning the confidence of the 

customer in favour of an organization so that the relationship becomes a win-win 

situation for both the organization as well as the customer” (Bagdoniené & Jakstaité, 

2007, p. 52). Het komt er op neer een zekere waarde te creëren die uniek is voor de 

klant, zodat het voor deze interessant wordt om de winkel te blijven gebruiken. 

Belangrijk is dus dat de klant voldoening haalt uit de relatie met de organisatie. 

Customer Satisfaction hangt immers samen met loyaliteit zodat een succesvol 

loyaliteitsprogramma alleen maar tot stand kan gebracht worden als men het concept 

van ‘customer value’ voldoende begrijpt (Naumann, et al., 2001, p. 37). Klanten die 

waarde halen uit de relatie met de organisatie zullen sneller een loyale klant worden.  

 

Volgens Feig (2003) is de sleutel voor een goed loyaliteitsprogramma dan ook een 

emotionele verbondenheid met de klant. Men moet de klanten het gevoel geven dat ze 

een speciale behandeling krijgen. Zoals ook reeds aangehaald werd in het eerste 

hoofdstuk kunnen organisaties dit enkel bereiken als ze weten welke klanten voor hen 

waardevol zijn en als ze anticiperen op de wensen die zij zullen hebben in de toekomst. 

Het is dus van cruciaal belang die klanten door en door te kennen (Swift, 2000, p. 78). 

Op die manier zijn loyaliteitsprogramma’s zowel voor de klant als de organisatie een 

efficiënt instrument. Voor de organisatie stijgt het marktaandeel, terwijl voor de klant 

extra waarde gecreëerd wordt (Bagdoniené & Jakstaité, 2007, p.56). 
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In punt 3.2 werd een beeld geschetst van enkele types programma’s die gebruik 

maakten van verschillende manieren om waarde te creëren voor de klant. Hierna gaan 

we dieper in op de doeltreffendheid van programma’s. 

 

Door Bridson, et al. (2005) werd een onderscheid gemaakt tussen loyaliteitsprogramma’s 

met ‘hard attributes’ en programma’s met ‘soft attributes’. Uit hun onderzoek bleek dat 

beide bijdragen tot ‘customer satisfaction’. Het eerste type heeft een economische 

waarde zoals een geschenk of een korting. Het tweede type maakt gebruik van 

bijvoorbeeld persoonlijke communicatie met klanten. Omdat ook volgens hen 

‘satisfaction’ aanleiding geeft tot loyaliteit, stellen ze dat het aangewezen is een mix te 

gebruiken van beide types programma’s. Deze bevindingen werden bevestigd door De 

Wulf & Odekerken-Schröder (2003). In hun onderzoek peilden ze naar de effectiviteit van 

verschillende soorten programma’s op loyaliteit. Het ging om ‘direct mail’, 

voorkeursbehandelingen en tastbare beloningen. Uit hun onderzoek bleek dat deze in het 

algemeen een positieve invloed hadden op het vertrouwen van klanten. Vertrouwen heeft 

dan weer een positieve invloed op de toewijding van klanten, en dat heeft op zijn beurt 

een positieve invloed op ‘behavioral loyalty’. 

 

Leenheer et al. (2007, p. 34) menen dat het design van het programma invloed heeft op 

de effectiviteit ervan. De effectiviteit zou immers in belangrijke mate afhangen van de 

financiële waarde en de vorm waarin die waarde aangeboden wordt aan klanten. Zoals 

reeds aangehaald in punt 3.2 maken ze onderscheid tussen twee vormen van 

loyaliteitsprogramma’s. Enerzijds zijn er de programma’s die kortingen geven. Anderzijds 

zijn er die programma’s waarbij klanten ‘saving points’ krijgen afhankelijk van het bedrag 

dat ze spenderen. Wanneer ze voldoende punten gespaard hebben, ontvangen ze 

bijvoorbeeld een gratis product. Omdat beide systemen zowel voor- als nadelen hebben, 

doen ze geen uitspraak over welk de beste keuze is. 

 

Dowling & Uncles (1997) daarentegen stellen dat vanuit het standpunt van de klant 

directe beloningen de voorkeur genieten. West (2005) benadrukt ook dat kortingsbons 

één van de programma’s is met hoge populariteit in alle leeftijdscategorieën en klassen 

van de samenleving omdat mensen het gevoel hebben dat ze beloond worden voor hun 

loyaliteit. Toch moet bemerkt worden dat deze voorkeur van klanten voor directe 

beloningen niet door alle auteurs gevolgd wordt. Leenheer et al. (2007, p. 43) leiden uit 

hun onderzoek immers af dat winkels hun klanten het best belonen met uitgestelde 

beloningen aangezien ze een hogere waarde toekennen aan beloningen waarvoor ze 

gespaard hebben. Ze leiden hieruit dan ook af dat klanten op dat vlak irrationeel denken 
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omdat het overschakelen naar een andere winkel op die manier kosten, namelijk het 

verliezen van de gespaarde punten, met zich meebrengt. 

 

Bovenstaande uiteenzetting toont aan dat er over de effectiviteit en de voorkeur van 

loyaliteitsprogramma’s niet helemaal eensgezindheid bestaat. Volgens Dowling & Uncles 

(1997) is het belangrijk drie psychologische effecten te bekijken, willen we onderzoeken 

in welke mate deze programma’s normaal consumentengedrag kunnen veranderen. In de 

eerste plaats moet men kijken of het gaat om loyaliteit t.o.v. het product (of winkel in 

ons geval), dan wel om loyaliteit aan het programma. Vervolgens moet men nagaan 

welke waarde klanten hechten aan de beloningen en voor welk soort programma ze een 

voorkeur hebben. 

 

3.3.3 Deelname door de klant aan loyaliteitsprogram ma’s  

Zoals reeds vermeld, kan een loyaliteitsprogramma maar effectief zijn als er een zekere 

waarde wordt gecreëerd voor de klant (Bagdoniené & Jakstaité, 2007). We kunnen twee 

soorten voordelen voor de klant onderscheiden. Enerzijds zijn er de economische 

voordelen (korting, gespaarde producten,…), anderzijds de niet-economische voordelen 

(gevoel verbonden te zijn met de winkel,…). Er moet wel op gewezen worden dat deze 

voordelen maar zo groot zijn als de klanten ze ervaren en waarnemen (Khalifa, 2004, 

geciteerd in Bagdoniené & Jakstaité, 2007, p.53). Essentieel is dus beide types voordelen 

duidelijk naar de klanten te communiceren zodat ze een positieve attitude ontwikkelen 

ten opzichte van de loyaliteitsprogramma’s (Leenheer et al., 2007, p. 43).  

 

Natuurlijk is het ook belangrijk te wijzen op de kosten die klanten kunnen hebben door 

de participatie aan een loyaliteitsprogramma. Vooreerst is er ongetwijfeld een niet-

economische kost, namelijk toegevingen op vlak van privacy (Leenheer et al., 2007, 

p.43). In sommige programma’s wordt de klanten immers gevraagd persoonlijke 

informatie te geven. Deze moet de winkels in staat stellen een beter beeld te krijgen van 

zijn wensen en behoeften. Klanten zullen maar deelnemen aan loyaliteitsprogramma’s 

wanneer de voordelen de kosten overstijgen.  

 

Eenmaal klanten deelnemen, beschikken loyaliteitsprogramma’s volgens Leenheer et al. 

(2007) over een aantal mechanismen die de loyaliteit van de klant stimuleren. Het eerste 

mechanisme bestaat uit (1) economische drivers die tot uiting komt in het geven van 

beloningen, maar ook door het optreden van zogenaamde ‘switching costs’ die klanten 

tegenhouden om over te schakelen naar een andere organisatie omdat ze anders waarde 

zouden verliezen. Daarnaast hebben ze het over (2) psychologische drivers. Klanten 
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vinden het leuk om beloningen te krijgen omdat ze zich dan speciaal voelen. Ook kunnen 

ze het gevoel krijgen dat ze economisch ingesteld zijn en tenslotte blijkt dat ze de 

beloningen vaak overschatten. Een laatste soort drivers zijn de (3) sociologische. Zo 

voelen mensen een soort van verplichting ten opzichte van anderen die hen goed 

behandelen. Maar ook het gevoel van identificatie speelt een gewichtige rol. 

 

Toch moet er rekening gehouden worden met twee belangrijke factoren. Ten eerste is er 

de vraag of klanten wel een relatie willen aangaan met de winkel. Volgens Dowling & 

Uncles (1997, p. 72) zullen kopers sneller bereid zijn een relatie aan te gaan wanneer het 

gaat om een kleine organisatie of een risicovolle aankoop. Klanten zouden daarentegen 

minder nood hebben aan een relatie wanneer het producten betreft waarmee ze een lage 

betrokkenheid hebben. 

 

Ten tweede moeten supermarkten, en winkels in het algemeen, zich ervoor behoeden de 

effecten van loyaliteitsprogramma’s niet te overschatten. Vaak zijn het de loyale klanten 

die het meeste voordeel halen uit dergelijke programma’s en is de kans reëel dat juist 

die klanten participeren die reeds loyaal zijn. Door lid te worden van een bepaald 

programma bekomen zij op die manier kortingen en beloningen zonder loyaler te worden 

(Leenheer et al., 2007). Indien hiermee geen rekening zou gehouden worden, kan men 

het effect dus al snel te hoog inschatten.  

 

Uit onderzoek blijkt zelfs dat het onwaarschijnlijk is dat een merk een grote basis van 

loyale klanten uitbouwt. Uit de resultaten kon men immers afleiden dat doorheen de 

periode van één jaar slechts 10 procent van de kopers van vaakgekochte producten 100 

procent loyaal blijven aan het merk in kwestie (Dowling & Uncles, 1997, p. 73-74). Het 

gaat hier echter wel om een onderzoek naar productmerken. Dit hoeft dus niet 

noodzakelijk ook zo te zijn voor retail-organisaties. Maar zoals we reeds in hoofdstuk 2 

aanhaalden, is de kans reëel dat klanten regelmatig afwisselen van winkel. Bagdoniené & 

Jakstaité (2007) concludeerden zelfs, uit hun onderzoek, dat meer dan de helft van de 

respondenten in meerdere ketens deelnam aan loyaliteitsprogramma’s en dat de 

meesten van oordeel waren dat dergelijke programma’s wel financiële voordelen geven 

maar geen emotionele of sociale waarde. Het gevolg is dat deze programma’s niet zozeer 

zorgen voor loyale klanten maar wel aanzetten tot meer aankopen. Op zich is dat reeds 

een voordeel voor de organisatie maar zoals in hoofdstuk 2 werd aangehaald, zorgt het 

hebben van loyale klanten voor nog tal van andere voordelen. Ze zijn immers minder 

prijsgevoelig, zorgen voor mond-tot-mondreclame, vereisen minder servicekosten, etc. 

Hoewel het dan misschien onwaarschijnlijk is dat een grote loyale klantenbasis 

uitgebouwd wordt, lijkt het ons, gezien de extra voordelen, nog steeds interessant voor 
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retailers om de mensen die wel loyaal zijn, daar ook voor te belonen. We hebben reeds, 

zowel in hoofdstuk 1 als in dit hoofdstuk, meermaals aangehaald dat het van cruciaal 

belang is om te weten welke klanten een organisatie heeft, meerbepaald welke de loyale 

klanten zijn en welke het potentieel hebben om loyaal te worden. Dat is immers 

noodzakelijk om te kunnen inspelen op de wensen van dat cliënteel om het op die manier 

loyaal te houden. Dit is echter geen eenvoudige opdracht in business-to-consumer 

markten, in tegenstelling tot business-to-business markten waar het aantal klanten 

aanzienlijk lager is en dus makkelijker te onderzoeken (Dowling & Uncles, 1997, p. 72). 

 

Een vaak toegepaste regel in het bepalen van de belangrijkste klanten is de 80/20-regel. 

Deze zegt dat 80 procent van de omzet voortgebracht wordt door 20 procent van de 

klanten. Die 20 procent kan dan gezien worden als het belangrijkste segment van de 

klantenbasis. Dowling & Uncles (1997, p. 73) bemerken echter dat dit klantensegment 

niet noodzakelijk loyaal is. Ze stellen dat deze klanten vaak ook de meest winstgevende 

zijn bij concurrenten.  

 

3.4 Opbouw van loyaliteitsprogramma’s 

Hierna worden kort enkele schema’s toegevoegd die een beeld geven van de opbouw van 

een loyaliteitsprogramma’s. Volgens Berman (2006, p. 133) bestaat dit uit tien stappen: 

 

- ▪ outlining loyalty program objectives, 

- ▪ developing a budget, 

- ▪ determining loyalty program eligibility, 

- ▪ selecting loyalty program rewards, 

- ▪ considering partnerships with others, 

- ▪ building an appropriate organization, 

- ▪ developing and maintaining the loyalty program database, 

- ▪ managing an internal data warehouse and data mining capacity, 

- ▪ evaluating the success or failure of the loyalty program, and 

- ▪ taking corrective action. 

 

Hij stelt dat deze opbouw vooral toepasbaar is op het type programma waarbij men 

korting ontvangt aan de kassa en het type programma dat een gratis product geeft bij 

aan koop van een aantal exemplaren. 
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Algemene richtlijnen die nuttig kunnen zijn bij het opstellen van een 

loyaliteitsprogramma worden ook gegeven door Dowling & Uncles (1997, p. 79-80), 

namelijk: 

 

- Design the loyalty program to enhance the value proposition of a product 

or service. Hiermee wordt aangegeven dat het belangrijk is dat er een directe 

link bestaat tussen het product en het programma. Het geven van bijvoorbeeld 

gratis kraslotjes draagt niet bij tot de waardepropositie van het product of de 

service en kan dus beter vermeden worden. 

- Fully cost the loyalty program. Het is aangewezen om voorzichtig om te 

springen met het marketingbudget voor de bekostiging van het programma 

aangezien er naast de direct zichtbare kosten van het programma ook niet direct 

waarneembare kosten zijn. De organisatie moet immers nog in staat zijn een actie 

van een concurrent te kunnen beantwoorden.  

- Design a reward scheme that maximizes the buyer’s motivation to make 

the next purchase. Deze richtlijn impliceert dat een organisatie het programma 

moet ontwerpen volgens de winstgevendheid van verschillende types van klanten 

waarbij vooral de meest winstgevende klanten aangespoord worden tot meer 

aankopen. 

- Consider specific market situations in planning. Er moet in de planning 

rekening gehouden worden met de specifieke marktsituaties aangezien deze een 

invloed kunnen hebben op het loyaliteitsprogramma. 

 

Naumann, et al. (2001) stelden een ander model op met vijf factoren die volgens hen 

een zogenaamd ‘customer satisfaction program’ beïnvloeden (zie figuur 3.1). 

 

- Customer Information: via het contact met het personeel, data van 

klantenkaarten, het praten met klanten,… zodat kan achterhaald worden wat zij 

belangrijk vinden.  

- Benchmarking: het maken van een vergelijking met prestaties uit het verleden, 

met de gemiddelde prestaties in de industrietak, met de belangrijkste 

concurrenten. 

- Employee Input and Action: het betrekken van het personeel bij het ontwerp 

van het programma, het duidelijk weergeven van wat moet gedaan worden in 

welke situatie,… 

- Financial Evaluation: kosten en opbrengsten moeten tegenover elkaar 

afgewogen worden. Het doel moet zijn de opbrengsten verkregen door ‘customer 

satisfaction’ te maximaliseren. 
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- Senior Management Support: het senior management (1) betrekt het 

personeel bij het oplossen van problemen, (2) laat het personeel voorstellen 

doen, (3) deelt de klanteninfo met het personeel, en (4) meet de attitudes van 

het personeel ten aanzien van hun eigen job, loon,… 

 

 

Figuur 3.1: Vijf factoren die ‘customer satisfaction program’ beïnvloeden 

(Naumann, et al., 2001). 
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3.5 Conclusie 

In het eerste punt van dit hoofdstuk hebben we een beeld geschetst van de verschillende 

soorten loyaliteitsprogramma’s in retailing. Elk type biedt een ander voordeel aan de 

klant en heeft ook zijn voor- en nadelen voor de organisatie.  

 

Loyaliteitsprogramma’s zijn niet altijd even effectief en leveren niet altijd de gewenste 

resultaten. Mogelijke verklaringen daarvoor werden ook aangereikt. Vervolgens werden 

verschillende types programma’s vergeleken voor wat betreft doeltreffendheid in de 

retentie van klanten. We kunnen echter concluderen dat er geen eensgezindheid bestaat 

over welk type programma nu het beste is. 

 

Verder werd gekeken wanneer klanten deelnemen aan loyaliteitsprogramma’s en op 

welke manier deze programma’s de loyaliteit van klanten stimuleren. Er werd 

gewaarschuwd voor overschatting van de effecten. Vaak zijn het immers die klanten die 

al loyaal zijn die deelnemen aan de programma’s zodat ze nog extra voordelen kunnen 

halen. Ook wezen we er op dat organisaties er rekening mee moeten houden dat het 

onwaarschijnlijk is dat ze een grote loyale klantenbasis kunnen uitbouwen.  

 

In het laatste punt van die hoofdstuk schetsten we een beeld van hoe 

loyaliteitsprogramma’s opgebouwd worden. Er werden enkele algemene richtlijnen 

aangereikt voor de ontwikkeling ervan. Ook werden verschillende factoren weergegeven 

die dergelijke programma’s kunnen beïnvloeden. 
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Conclusie uit de literatuur 

Met deze literatuurstudie wilden wij de belangrijkste inzichten rond Customer 

Relationship Management, klantloyaliteit en loyaliteitsprogramma’s weergeven.  

 

We kunnen in eerste instantie concluderen dat, hoewel er geen eensgezindheid bestaat 

over wat CRM juist inhoudt, wel enkele punten van overeenstemming kunnen gevonden 

worden. CRM gaat over het aangaan van relaties met de klant om klantkennis te 

verwerven en een service op maat te bieden. Dit betekent een win-win situatie. Klanten 

worden immers beter bediend, terwijl voor de organisatie enerzijds de kosten voor het 

verwerven van nieuwe klanten dalen en anderzijds een concurrentievoordeel gecreëerd 

wordt. 

 

Er werd aangetoond dat ook klantloyaliteit geen eenduidig begrip is en dat vaak 

verschillende levels onderscheiden kunnen worden. Het onderscheid tussen loyaliteit op 

gedragsniveau en loyaliteit op niveau van de attitudes wordt het meeste gemaakt. Om 

van echte loyaliteit te kunnen spreken, moeten beide aanwezig zijn. De klant moet dus 

een herhaaldelijk aankopen doen en bovendien een emotionele verbondenheid ervaren 

met de organisatie. Voor wat dat laatste betreft zijn factoren als ‘vertrouwen’, 

‘toewijding’ en ‘voldoening’ van cruciaal belang. Deze termen werden ook gesitueerd 

binnen de opbouw van persoonlijke relaties. Er werd ook vastgesteld dat er verschillende 

drivers bestaan die loyaliteit stimuleren. Verder merkten we op dat winkelkeuze vaak 

beïnvloed wordt door andere factoren dan emotionele verbondenheid en dat het 

onwaarschijnlijk is dat klanten loyaal blijven aan één bepaalde winkel(keten). 

 

Door middel van loyaliteitsprogramma’s proberen organisaties de loyaliteit van klanten te 

stimuleren. Om klanten zo ver te krijgen dat ze gebruik maken van dergelijke 

programma’s moet er gezorgd worden dat de voordelen de kosten overstijgen. Er 

bestaan verschillende types met elk hun eigen voor- en nadelen, zowel voor de klant als 

voor de organisatie. Er bestaat echter geen eensgezindheid over welk type het meest 

doeltreffend is en welk type de voorkeur geniet van de klant. Ook kunnen de effecten van 

loyaliteitsprogramma’s gemakkelijk overschat worden omdat juist klanten die reeds 

loyaal zijn, vaak gebruik maken van de programma’s. Tenslotte is het van belang na te 

gaan welke klanten loyaal zijn of kunnen worden en of ze wel een relatie willen aangaan.  
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DEEL 2: EMPIRISCH DEEL: ONDERZOEK 

4. Methodologie 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe het onderzoek gevoerd is. In eerste instantie geven 

we een beeld van de onderzoeksvragen. Daarna gaan we dieper in op het 

onderzoeksontwerp waarin we de waarnemingsmethode en de steekproef die gebruikt 

werd voor dit onderzoek toelichten. 

 

Het volgende punt behandelt de opbouw van de enquête waarbij we uitgebreid stil staan 

bij de concepten die met het onderzoek gemeten werden. Om af te sluiten schetsen we 

kort een beeld van hoe de gegevens verwerkt en geanalyseerd werden.  
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4.2 Onderzoeksvragen 

Op basis van de literatuur over Customer Relationship Management, loyaliteit en 

loyaliteitsprogramma’s in het eerste deel, hebben we onze algemene onderzoeksvraag 

geformuleerd. Deze vraag willen we na afloop van ons onderzoek beantwoord hebben: 

 

“In welke mate dragen loyaliteitsprogramma’s in het kader van het CRM-beleid van 

supermarkten bij tot het verbeteren van de klantenrelatie?” 

 

Om een antwoord te kunnen bieden op deze onderzoeksvraag is het nodig om ze op te 

delen in enkele deelvragen. Deze deelvragen zullen ons in staat stellen een beter 

antwoord te formuleren op de algemene onderzoeksvraag. De deelvragen zijn: 

 

1. Zijn mensen loyaal aan een bepaalde supermarkt? 

 

2. Welke relatie bestaat er tussen ‘service quality’, ‘trust’, ‘satisfaction’, ‘houding 

t.o.v. loyaliteitsprogramma’s’ en ‘loyalty’? 

 

3. Zijn loyaliteitsprogramma’s effectief voor de retentie van klanten? 

 

4. In welke mate maken mensen gebruik van loyaliteitsprogramma’s in 

supermarkten en voor welk type hebben klanten een voorkeur? 
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4.3 Onderzoeksontwerp 

4.3.1 Onderzoek en waarnemingsmethode 

Om ons onderzoek zo effectief mogelijk te voeren en tot de nodige data te komen, 

hebben we gekozen om gebruik te maken van een survey-onderzoek. We zijn er ons van 

bewust dat deze kwantitatieve onderzoeksmethode een aantal beperkingen heeft maar 

aan de andere kant heeft ze diverse voordelen die een positieve invloed zullen hebben op 

de kwaliteit van de verzamelde data. Eén van de belangrijkste voordelen is ongetwijfeld 

dat het invullen van de vragenlijst volledig anoniem kan gebeuren zodat mensen sneller 

geneigd zullen zijn om de vragen eerlijk te beantwoorden (Billiet & Waege, 2005). In de 

vragenlijst komen immers enkele vragen voor waarbij de kans op sociaal wenselijke 

antwoorden reëel is. Door het gevoel van anonimiteit willen we dat tegengaan. Daarnaast 

is er geen sprake van interviewer-bias, met andere woorden respondenten worden niet 

beïnvloed door de interviewer zodat ook hier de kans op sociaal wenselijke antwoorden 

kleiner wordt (Billiet & Waege, 2005). 

 

Een andere reden waarom we voor een schriftelijke enquête gekozen hebben, is dat wij 

van oordeel zijn dat mensen sneller geneigd zullen zijn de schriftelijke vragenlijst in te 

vullen dan deel te nemen aan een interview op bijvoorbeeld de parking van een 

supermarkt. Onder andere omwille van de toenemende tijdsdruk, staat niemand te 

wachten om geïnterviewd te worden. Natuurlijk neemt het invullen van een enquête ook 

tijd in beslag maar men kan voor een deel zelf kiezen wanneer men de vragenlijst invult.  

 

Een laatste belangrijk voordeel is dat we op een relatief korte periode een groot aantal 

respondenten kunnen ondervragen. Daarenboven kan dit op een snelle en goedkope 

manier gebeuren (Billiet & Waege, 2005). Omdat we met dit onderzoek aanbevelingen en 

implicaties voor het CRM-beleid van supermarkten willen formuleren, lijkt ons een zekere 

representativiteit aangewezen. Rekeninghoudend met de grotere kans op non-respons, 

kan het feit dat een enquête een groter aantal respondenten toelaat alleen maar een 

voordeel zijn in het bereiken daarvan. 

 

4.3.2 Respondenten 

Omdat we uiteindelijk onder andere uitspraken willen doen over de effectiviteit van 

loyaliteitsprogramma’s, en het CRM-beleid van supermarkten in het algemeen, hebben 

we besloten om ons onderzoek te spitsen op één bepaalde categorie van supermarkten, 

namelijk de kwaliteitssupermarkten. De drie supermarktketens die we voor ons 
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onderzoek willen bekijken, zijn Carrefour, Delhaize en Colruyt. We geven dus geen 

aandacht aan supermarkten, zoals Aldi en Lidl, die hoofdzakelijk bekend staan om hun 

lage prijzen en waarbij Customer Relationship Management van minder belang is. 

 

De vragenlijst werd zowel in hard-copy als via e-mail verspreid. Dat gebeurde via ‘chain 

referral sampling’ of een sneeuwbalsteekproef. Een dergelijke steekproef wordt 

geleidelijk aan groter. Men start bij enkele eenheden en vraagt of deze de enquête 

doorgeven aan mensen die in dezelfde situatie verkeren (Billiet & Waege, 2005, p. 220). 

We spraken dus in eerste instantie familie, vrienden, buren, collega’s etc. aan en vroegen 

hen om het document te verspreiden in hun familie- en vriendenkring, bij collega’s, etc. 

We vroegen echter wel de enquête enkel door te geven aan mensen ouder dan 25 jaar 

tenzij ze alleen woonden. We wilden immers vermijden dat ze werd ingevuld door 

studenten en adolescenten omdat in veel van deze gevallen de supermarktinkopen nog 

door de ouders gedaan worden. Het zou dus weinig zin gehad hebben om te peilen naar 

hun loyaliteit. 

 

4.3.3 De enquête 

Opdat het invullen van de vragenlijst vlot zou kunnen verlopen, werd voldoende uitleg 

voorzien op de eerste pagina. De bevraagden kregen hierdoor een juist beeld van wat 

onder loyaliteitsprogramma’s verstaan kan worden en wat de voorwaarden waren om 

deel te mogen nemen aan het onderzoek. Het was immers de bedoeling dat mensen de 

enquête enkel invulden indien ze het grootste deel van hun aankopen deden in de ketens 

Carrefour, Delhaize of Colruyt. Ook werd benadrukt dat de enquête volledig anoniem zou 

verwerkt worden. Wie via e-mail deelnam aan het onderzoek, kreeg in MS Word een 

template waarbij telkens gewoon het vakje moest aangeklikt worden dat overeen kwam 

met het antwoord. 

 

De variabelen in dit onderzoek werden gemeten op drie verschillende meetniveaus, 

namelijk: nominaal, ordinaal en metrisch. Hierna schetsen we een beeld van hoe de 

enquête opgebouwd werd. De volledige enquête werd bijgevoegd als bijlage 1. 

 

4.3.3.1 Keuze supermarkt en gebruik loyaliteitsprogramma’s  

In het eerste deel werd gepeild naar de vaste supermarkt waar de respondenten de 

meeste van hun inkopen deden. In een andere vraag werd onderzocht in welke mate ze 

een aantal voorgelegde kenmerken met hun vaste supermarkt associeerden. Daarnaast 

vroegen we in welke mate ze naar andere supermarkten gingen en waarom ze dat dan 
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deden. Enkele mogelijkheden werden voorgelegd. De respondenten konden ook andere 

redenen toevoegen.  

 

Verder werd onderzocht in welke mate respondenten gebruik maakten van 

loyaliteitsprogramma’s. Daarnaast vroegen we enerzijds welke loyaliteitsprogramma’s ze 

gebruikten en anderzijds voor welk type programma ze een voorkeur hadden. Tenslotte 

werd gevraagd op welke manier ze informatie kregen van hun supermarkt. 

 

4.3.3.2 Concepten  

De enquête bevatte een aantal samengestelde variabelen. Deze worden hierna 

besproken. Voor de keuze van de concepten baseerden we ons op het conceptueel model 

dat door Harris & Goode (2004) gebruikt werd. ‘Perceived Value’ lieten we er uit, maar 

we voegden wel een andere variabele toe namelijk’houding t.o.v. loyaliteitsprogramma’s’. 

Onderstaande figuur 4.1 toont het model dat aan het einde van dit onderzoek getest zal 

worden.  

 

 

 

Figuur 4.1: Conceptueel model rond loyalty 

LoyaltyTrustService Quality

Houding loyal. 
prog.

Satisfaction
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Service Quality 

In het volgende deel peilden we door middel van een aantal stellingen, naar hoe mensen 

de kwaliteit van de service van hun vaste supermarkt inschatten. De items die gebruikt 

werden om dit construct te meten waren de volgende: 

 

1. Mijn vaste supermarkt doet voldoende inspanningen om tegemoet te 

komen aan de wensen van de klanten. 

2. Mijn vaste supermarkt geeft voldoende individuele aandacht aan 

klanten. 

3. Als ik klachten heb, kan ik daarmee terecht in mijn vaste supermarkt. 

4. Ik ben tevreden over de service die ik krijg in mijn vaste supermarkt. 

5. Ik ben tevreden over de sfeer in mijn vaste supermarkt. 

 

 

Verschillende onderzoeken die ook naar ‘service quality’ peilden, werden geraadpleegd. 

Voor deze items werd dan ook inspiratie opgedaan bij de schalen die gebruikt werden 

door enerzijds Harris & Goode (2004), die hun schaal haalden uit een artikel van Cronin 

en Taylor (1992) en anderzijds Gallarza & Saura (2006) die een schaal gebruikten van 

Cronin et al. (2000). Respondenten werd gevraagd te antwoorden op een vijfpunten 

Likert schaal van ‘niet akkoord’ tot ‘akkoord’. 

 

Trust 

In dit deel werd ook gepeild naar het vertrouwen dat de respondenten hebben in hun 

vaste supermarkt. Dit construct werd eveneens gemeten aan de hand van een aantal 

items in de vorm van stellingen. De samenstelling werd gebaseerd op de schaal die 

gebruikt werd in het onderzoek van Harris & Goode (2004). Zij namen deze over van 

Hess (1995). Volgende items werden oorspronkelijk door ons gebruikt: 

 

1. Mijn vaste supermarkt hecht sterk belang aan het feit of ik tevreden ben 

of niet. 

2. Mijn vaste supermarkt is volledig betrouwbaar. 

3. Ik heb het gevoel dat ik weet wat ik kan verwachten van mijn vaste 

supermarkt. 

4. Ik ben bereid persoonlijke informatie te geven aan de supermarkt als mij 

dat voordelen of gerichte productaanbiedingen kan opleveren. 

5. Supermarkten gebruiken loyaliteits-programma’s in de eerste plaats om 

voordelen te kunnen bieden aan hun klanten en niet om zelf voordelen te 

behalen. 
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Ook deze items werden beantwoord op een vijfpunten Likert schaal van ‘niet akkoord’ tot 

‘akkoord’. 

 

Satisfaction 

Een ander concept dat gemeten werd in de vorm van stellingen, was ‘satisfaction’. Met 

deze variabele werd gezocht naar de algemene tevredenheid die mensen hebben over 

hun vaste supermarkt. De items die gebruikt werden voor dit concept zijn: 

 

1. Ik krijg voldoende voordelen in mijn vaste supermarkt. 

2. Ik vind dat mijn vaste supermarkt voldoende contact met me opneemt. 

3. Ik ga graag winkelen in mijn vaste supermarkt. 

4. Mijn vaste supermarkt associeer ik met aangenaam winkelen. 

 

De items van deze schaal werden in grote mate door ons zelf opgesteld maar er werd 

inspiratie gehaald uit onderzoeken van enerzijds Lin & Wang (2006), die hun schaal 

overnamen van Palvia (1996) en anderzijds Harris & Goode (2004) die een schaal 

gebruikten van Cronin et al. (2000). Er werd aan de respondenten gevraagd aan te 

geven in welke mate ze akkoord waren met de stellingen. 

 

Houding t.o.v. loyaliteitsprogramma’s 

Een volgende variabele die gemeten werd is ‘de houding t.o.v. loyaliteitsprogramma’s’. 

Het gaat hier slechts om twee items. Deze items zijn echter niet afkomstig uit eerdere 

onderzoeken. Op basis van de geraadpleegde literatuur rond loyaliteit en –programma’s 

werden deze items door ons geconstrueerd. Hiermee wilden we vooral kijken of de 

respondenten loyaliteitsprogramma’s associeerden met een verbondenheid aan de 

supermarkt. Ook hier konden ze antwoorden van ‘niet akkoord’ tot ‘akkoord’. 

 

1. Door loyaliteitsprogramma’s ben ik minder geneigd om naar een andere 

supermarkt te gaan. 

2. Door deel te nemen aan loyaliteits-programma’s voel ik mij verbonden 

met de supermarkt. 

 

Loyalty 

Een belangrijke variabele in ons onderzoek is natuurlijk ‘loyaliteit aan de supermarkt’. In 

het literatuurdeel werden verschillende onderzoeken rond loyaliteit aangehaald. We 

werden dan ook deels geïnspireerd door enerzijds het onderzoek van Harris & Goode 

(2004) die de schalen voor het meten van loyaliteit overnamen van Oliver (1997) en 
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anderzijds de schaal gebruikt door Lin & Wang (2006) die ze overnamen van Pritchard et 

al. (1999). De stellingen werden ook beantwoord door middel van een vijfpunten Likert 

schaal van ‘niet akkoord’ tot ‘akkoord’. De volgende items werden oorspronkelijk 

gebruikt: 

 

1. Als er een nieuwe supermarkt van een andere keten dichter bij huis zou 

komen, zou ik nog steeds naar mijn vaste supermarkt blijven gaan. 

2. Mijn vaste supermarkt doet het beter in het tegemoet komen aan de 

wensen van klanten dan andere supermarkten. 

3. Als een bepaald product niet in mijn vaste supermarkt te verkrijgen is, 

zal ik eerder een alternatief product kopen dan naar een andere 

supermarkt te gaan. 

4. Als ik meer voordelen kan halen via een programma in een andere 

supermarkt zal ik toch bij mijn vaste supermarkt blijven. 

 

Belangrijke eigenschappen van supermarkten 

In het volgende deel van de enquête werden een reeks eigenschappen voorgelegd. Aan 

de respondenten werd gevraagd aan te geven in welke mate ze elk van deze kenmerken 

belangrijk vonden voor een supermarkt. Hiervoor werd een vijfpuntenschaal van ‘niet 

belangrijk’ tot ‘belangrijk’ gebruikt. 

 

Voorbeelden van de eigenschappen die voorgelegd werden, zijn ‘parkeergelegenheid’, 

‘beschikbaar personeel’, ‘individuele aandacht in de supermarkt’, ‘reclame aan huis’, 

‘informatie over loyaliteitsprogramma’s’, ‘lidmaatschap aan loyaliteitsprogramma’s’, 

‘keuze uit verschillende merken’, ‘kwaliteitsvolle producten’, ‘goedkope producten’, etc. 

 

Demografische kenmerken  

De enquête werd afgesloten met een reeks vragen over de socio-demografische 

kenmerken van de respondenten. Omwille van de anonimiteit die in de enquête 

verzekerd werd, hebben we deze vragen aan het einde gesteld. 

 

In eerste instantie werd naar de leeftijd en het geslacht gevraagd. Ook vroegen we de 

respondenten naar hun hoogst behaalde diploma, de gezamelijke inkomenscategorie van 

het gezin, het aantal kinderen en de postcode. 
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4.3.4 Analyse van de data 

De data werden geanalyseerd via SPSS 15 (Statistical Package for the Social Sciences). 

Om een beeld te schetsen van de antwoorden, werden een aantal beschrijvende analyses 

uitgevoerd. Hierbij werd ook gekeken naar de verschillen tussen geslacht, leeftijd, 

opleiding en inkomen. Dit gebeurde vooral via gemiddelden en frequenties. De testen die 

hiervoor gebruikt werden, zijn T-test voor onafhankelijke steekproeven, Anova, Kruskal-

Wallis, Wilcoxon. 

 

De schalen die gehanteerd werden voor de concepten in het onderzoek werden getest op 

interne consistentie door middel van factoranalyse. De betrouwbaarheid werd gemeten 

met Cronbach’s Alpha.  

 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden werd enerzijds gebruik gemaakt van de 

beschrijvende analyses en anderzijds van correlatie- en regressieanalyses. 
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5. Beschrijvende analyses 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden een reeks beschrijvende analyses besproken die gedaan werden 

om een beeld te krijgen van de antwoorden van de respondenten. We beginnen met de 

demografische kenmerken van de respondenten om in een volgend deel stil te staan bij 

een aantal analyses rond de supermarktkeuze en het gebruik van loyaliteitsprogramma’s. 

Er werd enerzijds gekeken naar  de antwoorden van de volledige steekproef en 

anderzijds getest op verschillen tussen mannen en vrouwen, leeftijd-, inkomens- en 

opleidingscategorieën.  

 

Vervolgens behandelen we de verschillende concepten die in ons onderzoek gebruikt 

werden. We zullen onder andere de interne consistentie en betrouwbaarheid van de 

verschillende schalen toetsen. Ook hier worden uiteindelijk de antwoorden van de 

respondenten geanalyseerd en worden de mogelijke verschillen tussen alle mogelijke 

groepen onderzocht. 

 

Aan het einde van dit hoofdstuk wordt reeds een antwoord geboden op enkele van de 

onderzoeksvragen. 
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5.2 Demografische gegevens van de respondenten 

Ons onderzoek is gebaseerd op de resultaten van een enquête bij klanten van drie 

supermarktketens, namelijk: Delhaize, Colruyt en Carrefour. Er werd gevraagd de 

enquête enkel in te vullen indien de respondent het grootste deel van zijn/haar aankopen 

in één van deze ketens deed. De enquêtes werden zowel via e-mail als in hard-copy 

verspreid. In totaal werden 294 exemplaren ontvangen. Daarvan kwamen 99 enquêtes 

binnen via e-mail. Omwille van het grote aantal missing values werden 7 enquêtes 

verwijderd.  

Tabel 5.1: Demografische gegevens van de respondenten. 

Variabele Categorie Percentage 

Geslacht Man 30,3 

  Vrouw 67,9 

  Missing 1,7 

      

Leeftijd 0-25 2,8 

  26-35 15,3 

  36-45 26,5 

  46-55 30,3 

  56-65 16 

  66-75 5,2 

  76 en ouder 1,4 

  Missing 2,4 

      

Opleiding Geen 1 

  Lagere school 4,2 

  Lager secundair onderwijs 6,6 

  Lager beroepsonderwijs 3,5 

  Hoger secundair onderwijs 20,6 

  Hoger beroepsonderwijs 5,6 

  Hoger niet-universitair onderwijs 40,1 

  Hoger universitair onderwijs 12,9 

  Postuniversitair onderwijs 3,1 

  Missing 2,4 

      

Gezinsinkomen (bruto) > € 3200 40,4 

  € 2400 - € 3200 22,3 

  € 1600 - € 2400 13,6 

  € 1250 - € 1600 9,4 

  < € 1250 3,5 

  Missing 10,8 
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Bovenstaande tabel 5.1 toont aan dat de enquête voor meer dan 2/3 door vrouwen 

ingevuld werd. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat boodschappen nog altijd in 

belangrijke mate door de vrouw gedaan wordt omdat dit thuishoort onder de categorie 

van huishoudelijke taken. Aangezien daar in onze enquête niet naar gepeild werd, 

kunnen wij deze uitspraak echter niet staven met onderzoeksresultaten.  

 

Meer dan 50% van onze respondenten heeft een leeftijd tussen 36 en 55 jaar. Dit kan 

mogelijks verklaard worden door de werkwijze van de steekproeftrekking. Er werd 

immers gebruik gemaakt van een sneeuwbalmethode waarbij aan de respondenten 

gevraagd werd de enquête door te geven aan familie, kennissen, vrienden, collega’s, etc. 

De vragenlijsten die door ons verspreid werden, kwamen vooral terecht in de categorie 

van 36- tot 55-jarigen. De kans is dat zij deze op hun beurt doorgegeven hebben aan 

mensen uit dezelfde leeftijdscategorie. 

 

Dezelfde redenering kan mogelijks verklaren waarom meer dan de helft van de 

respondenten een diploma hoger onderwijs (vooral hoger niet-universitair en hoger 

universitair) heeft. Toch is er ook een substantieel deel van de respondenten dat zich 

plaatst binnen de categorie ‘hoger secundair onderwijs’. 

 

Wat betreft het inkomen zien we dat ongeveer 40% een bruto gezinsinkomen heeft van 

meer dan € 3200. We vinden het toch belangrijk om te wijzen op het grote aantal 

missing values. Bijna 11% van de respondenten weigerde deze vraag te beantwoorden. 

Dit kan verklaard worden door het feit dat vragen over inkomen nog altijd gevoelig 

liggen.  

 

We kunnen besluiten dat in ons onderzoek hier en daar enkele categorieën bij de 

variabelen ondervertegenwoordigd zijn. De conclusies die getrokken worden in de andere 

analyses dienen dan ook kritisch bekeken te worden.  
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5.3 Supermarktkeuze en gebruik van loyaliteitsprogr amma’s 

5.3.1 Respondenten per supermarkt 

Zoals reeds vermeld wilden we ons met dit onderzoek beperken tot één categorie van 

supermarkten, namelijk die van de kwaliteitssupermarkten. Zo werd gevraagd aan de 

respondenten de enquête enkel in te vullen indien ze het grootste deel van hun aankopen 

in Carrefour, Delhaize of Colruyt doen. In totaal koopt 13,2% in Carrefour, 36,9% in 

Delhaize en 49,8% in Colruyt (zie grafiek 5.1). We hebben dus te maken met een 

ondervertegenwoordiging wat betreft respondenten die hun inkopen doen in Carrefour. 

Hiermee dienen we dan ook rekening te houden wanneer we in de analyses 

vergelijkingen maken tussen de drie ketens. 

 

Grafiek 5.1: Respondenten per supermarkt
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In de enquête werd eveneens gevraagd hoe lang men reeds bij die vaste supermarkt het 

meeste van de aankopen doet (zie grafiek 5.2). Bij 76,3% is dat al meer dan vijf jaar. 

22% van de respondenten situeert zich tussen één en vijf jaar en slechts 1,7% koopt 

minder dan één jaar bij wat nu hun vaste supermarkt is. 

 

Grafiek 5.2: Sinds wanneer vaste supermarkt?
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5.3.2 Gebruik van loyaliteitsprogramma’s 

Er werd gevraagd in welke mate gebruik gemaakt wordt van een loyaliteitsprogramma, 

i.e. een programma dat hen voordelen geeft in de supermarkt (zie grafiek 5.3). Dit werd 

gemeten via een 5-punt Likert schaal met antwoordmogelijkheden van ‘nooit’ tot ‘zeer 

veel’. Uit de antwoorden blijkt dat ongeveer 65% van de respondenten regelmatig tot 

zeer veel gebruik maakt van een dergelijk programma. Minder dan 15% maakt zeer 

weinig tot nooit gebruik van loyaliteitsprogramma zodat we kunnen we besluiten dat de 

respondenten er toch een zekere waarde aan toeschrijven. 

 

Grafiek 5.3: Deelname loyaliteitsprogramma's
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Uit een T-test voor ‘independent-samples’ blijkt dat er significant verschil bestaat 

naargelang het geslacht voor het deelnemen aan loyaliteitsprogramma’s (zie tabel 5.2). 

Hoewel het verschil in gemiddelde klein is, scoren vrouwen (3,82) significant hoger dan 

mannen (3,53). Vrouwen nemen dus meer deel aan loyaliteitsprogramma’s. Zowel tussen 

de verschillende leeftijdscategorieën als tussen de verschillende inkomenscategorieën 

werden geen significante verschillen gevonden.  

 
Tabel 5.2: Geslacht & deelname loyaliteitsprogramma’s: t-test 

 Man   Vrouw  T-test  

Mean N SD Mean N SD F Sig. 

3,53 87 1,15 3,82 195 0,97 9,736 0,031 
 

Voor de verschillende opleidingscategorieën worden door Anova één of meerdere 

significante verschillen gevonden (zie tabel 5.3). De ‘Scheffe Post Hoc’ test toont deze 

echter niet. Als controle werd een Kruskal-Wallis test uitgevoerd omdat deze geen 

rekening houdt met voorwaarden rond normaliteit en varianties. Ook in deze test komen 

één of meerdere significante verschillen uit. Met Kruskal-Wallis kunnen we echter niet 

nagaan tussen welke groepen die verschillen zitten. 
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Tabel 5.3: Opleiding en deelname loyaliteitsprogramma’s: Anova 

 Mean N 

Geen 4,00 3 

Lagere school 3,25 12 

Lager secundair onderwijs 3,37 19 

Lager beroepsonderwijs 3,70 10 

Hoger secundair onderwijs 3,95 59 

Hoger beroepsonderwijs 4,00 16 

Hoger niet-universitair onderwijs 3,57 115 

Hoger universitair onderwijs 3,84 37 

Postuniversitair onderwijs 4,56 9 

Anova F 2,323 

 Sig 0,020 

 

Het grootste deel van de respondenten neemt dus op regelmatige basis deel aan 

loyaliteitsprogramma’s. Ook werd hen gevraagd van welke programma’s ze dan gebruik 

maken (zie grafiek 5.4). Drie types konden worden aangekruist en ook werd de 

mogelijkheid voorzien om nog andere types op te schrijven. Uit de antwoorden blijkt dat 

bijna 70% gebruik maakt van kortingsbons. Wat betreft spaarsystemen via punten zien 

we dat ongeveer de helft aan dergelijk programma deelneemt. Bijna 90% laat weten dat 

ze geen gebruik maken van een betaal- of kredietkaart. We kunnen dan ook concluderen 

dat deze laatste bij de ondervraagde steekproef het minste populair is.  

 

Grafiek 5.4: Gebruik programma's
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Via Chi² werd onderzocht of er voor de verschillende types een significante samenhang 

was tussen leeftijd en het gebruik van een programma. Omdat de ‘expected count’ 

echter te laag was, werd het aantal categorieën gereduceerd tot 5. Er werd echter geen 

significante samenhang gevonden. Ook voor geslacht en de inkomenscategorieën toonde 

Chi² geen significante samenhang. 
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Een gelijk tendens zien we in de antwoorden op de vraag in welke mate onze 

respondenten aangesproken werden door een aantal loyaliteitsprogramma’s (zie grafiek 

5.5). Er werd gevraagd op een vijfpunten Likert schaal van ‘Helemaal niet’ tot ‘Zeer veel’ 

aan te geven in hoeverre de drie bovenstaande programma’s aantrekkelijk werden 

gevonden. Ook hier zien we dat meer dan 50% van de respondenten veel tot zeer veel 

aangesproken wordt door onmiddellijke voordelen zoals kortingsbons. Voor 

spaarsystemen met punten antwoordt het grootste deel van ‘neutraal’ tot ‘veel’. Betaal- 

of kredietkaarten zijn echter veel minder aantrekkelijk. Bijna 70% antwoordt dat een 

dergelijk programma hen helemaal niet aanspreekt.  

 

Grafiek 5.5: Aantrekkelijkheid programma's
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Voor deze variabelen werden geen significante verschillen gevonden tussen mannen en 

vrouwen. Voor de leeftijdscategorieën werd via ANOVA voor het type 

‘betaal/kredietkaart’, een significant verschil gevonden tussen de jongste categorie (0-

25j) en de overige categorieën behalve de oudste (76j en ouder) (zie tabel 5.4). De 

jongste categorie heeft immers een gemiddelde van 3,13 terwijl de gemiddelden van de 

andere groepen rond 1,50 draaien. Met de ingezamelde data kunnen we echter geen 

gestaafde redenen geven waarom dit het geval is. Een mogelijke verklaring zou kunnen 

zijn dat jonge volwassenen vaak een lager inkomen hebben. Dit zou een reden kunnen 

zijn waarom sommige jonge volwassenen ervoor kiezen om in de supermarkt op krediet 

te kopen. Verder onderzoek kan hierop een antwoord geven. 

 

Ook voor het type ‘onmiddellijke voordelen’ gaf Anova voor het totale model aan dat er 

significante verschillen waren tussen de leeftijdscategorieën (zie ook tabel 5.4). Wanneer 

we echter de ‘Scheffe Post hoc’ uitvoerden, werden geen significante verschillen 

gevonden tussen de categorieën. Om voorwaarden rond varianties en normaliteit uit te 

sluiten, werd als controle een Kruskal-Wallis test uitgevoerd. Deze test bevestigde het 

significante verschil maar stelt ons niet in staat aan te tonen waar het verschil zit. Tussen 
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de diverse inkomenscategorieën en opleidingsniveau’s werden geen significante 

verschillen gevonden.  

 

Tabel 5.4: Leeftijdscategorieën en aantrekkelijkheid type programma’s: Anova 

 0-25j 26-
35j 

36-
45j 

46-
55j 

56-
65j 

66-
75j 

>75 Anova  

 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean F Sig. 

Spaarsystemen 2,88 3,10 3,03 3,08 2,73 3,36 2,33 0,832 0.546 
Onmiddellijke voordelen 4,25 3,61 3,74 3,70 3,22 3,21 2,00 3,580 0,002 
Krediet/betaalkaarten 3,13 1,48 1,55 1,52 1,51 1,64 1,00 3,502 0,002 

 

Tenslotte kwam nog voor beide vragen over de types loyaliteitsprogramma’s in de 

antwoordoptie ‘andere’ regelmatig het gebruik van een voordeel- of kortingkaart terug. 

Het gaat hier telkens om respondenten die hoofdzakelijk winkelen in Colruyt. Deze 

supermarkt biedt inderdaad een kaart aan waarmee klanten op bepaalde producten 

korting kunnen krijgen. Ook kwam ‘directe korting aan de kassa’ enkele keren terug in de 

antwoorden. In dit geval gaat het dan eveneens om een rechtstreekse korting op 

bepaalde producten. 

 

5.3.3 Houding t.o.v. de vaste supermarkt 

In een volgend deel van de enquête legden we de respondenten een aantal kenmerken 

voor en werd hen gevraagd in welke mate ze deze associeerden met hun vaste 

supermarkt (zie grafiek 5.6). Voor de antwoorden werd per kenmerk gebruik gemaakt 

van een vijfpunten Likert schaal van ‘Helemaal niet’ tot ‘Zeer veel’.  

 

We zien dat meer dan 85% van de respondenten hun supermarkt veel tot zeer veel 

associeert met ‘kwaliteit’. Voor alle kenmerken wordt door de meeste respondenten 

geantwoord met ‘veel’. Voor het kenmerk ‘aangenaam winkelen’ valt echter op dat meer 

dan 30% hun supermarkt slechts ‘neutraal’ vindt. 3,2% antwoordt zelfs met ‘helemaal 

niet’ terwijl dat voor de andere eigenschappen telkens slechts rond de 1% ligt. We 

kunnen dus stellen dat een substantiële groep niet naar hun vaste supermarkt gaat 

omdat het aangenaam winkelen is. Kwaliteit lijkt de belangrijkste eigenschap te zijn. 
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Grafiek 5.6: Associatie kenmerken met 
supermarkt

0
10
20
30
40
50
60
70

A
an

ge
na

am
w

in
ke

le
n

G
oe

de
se

rv
ic

e

K
w

al
ite

it

G
oe

dk
op

e
pr

ijz
en

K
la

nt
ge

ric
ht

pe
rs

on
ee

l

R
es

po
nd

en
te

n 
in

 % Helemaal niet

Weinig

Neutraal

Veel

Zeer veel

 

 

Er werden voor de antwoorden op deze vraag geen significante verschillen gevonden 

tussen mannen en vrouwen. Ook de verschillende leeftijd-, inkomens- en 

opleidingscategorieën tonen geen significante verschillen.  

 

5.3.4 Bezoek andere supermarkten 

Omdat ons onderzoek gaat over loyaliteit aan een bepaalde supermarkt werd gevraagd 

aan de respondenten of ze nog andere warenhuizen bezochten (zie grafiek 5.7). Uit de 

antwoorden bleek dat ongeveer 55% nog af en toe naar andere supermarkten gaat. 

19,2% gaat zeer weinig en bij 22,4% valt dit regelmatig voor. Minder dan 1% doet nooit 

inkopen in een andere supermarkt.  

 

Grafiek 5.7: Bezoek andere supermarkten
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Een T-test toonde geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen. Voor de 

verschillende leeftijdscategorieën toonde Anova voor het volledige model een significant 

verschil (zie tabel 5.5). Er werd gebruik gemaakt van de ‘Scheffe Post hoc’ test om na te 

gaan tussen welke groepen dat verschil zich bevond. Deze test gaf echter geen 

significante verschillen aan. Als controle voerden we een Kruskal-Wallis test uit. Deze 

bevestigde het significante verschil. Tussen welke groepen het verschil zit, weten we 



 66

echter niet. Wel kunnen we zien dat 26-35-jarigen gemiddeld meer naar andere 

supermarkten gaan. Tussen de diverse inkomens- en opleidingscategorieën werden geen 

significante verschillen gevonden. 

 

Tabel 5.5: Leeftijdscategorieën & bezoek andere supermarkten: Anova 

0-

25j 

 26-

35j 

 36-

45j 

 46-

55j 

 56-

65j 

 66-

75j 

 >75  Anova  

Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N F Sig. 

2,75 8 3,37 43 3,04 76 3,11 87 2,91 46 3,07 15 2,50 4 2,25 .039 

 

De resultaten tonen dus aan dat meer dan 70% van de respondenten af en toe tot 

regelmatig in een andere dan hun vaste supermarkt gaat winkelen. We peilden ook naar 

de redenen. We legden een aantal mogelijkheden voor en vroegen onze respondenten 

ook hier om aan te geven op een vijfpunten Likert schaal in welke mate ze voor elke 

reden naar een andere supermarkt gingen. Ook werd de mogelijkheid voorzien om 

andere redenen neer te schrijven.  

 

Als we kijken naar de gemiddelden voor de verschillende redenen scoort de reden ‘voor 

bepaalde producten’ het hoogst (zie bijlage 2). Met een score van 3,03 gaan onze 

respondenten gemiddeld dus vooral naar andere supermarkten voor bepaalde producten. 

 

Onderstaande grafiek 5.8 leert ons dat ongeveer 45% voor bepaalde producten ‘af en 

toe’ tot ‘regelmatig’ en voor speciale gelegenheden ‘af en toe’ een andere supermarkt 

bezoekt. De meeste respondenten (ongeveer 30%) gaan nooit naar een andere 

supermarkt omdat deze dichter bij huis ligt. Opvallend is dat meer dan 45% nooit naar 

een andere supermarkt gaat voor een bepaald loyaliteitsprogramma. Slechts een kleine 

10% gaat regelmatig tot veel om die reden ergens anders winkelen. Er werden geen 

significante verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen voor wat betreft de 

redenen voor het bezoeken van een andere dan hun vaste supermarkt. 
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Grafiek 5.8: Redenen bezoek andere supermarkt
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Andere veelvoorkomende redenen die mensen gaven voor het bezoek aan een ander 

warenhuis waren onder andere ‘een supermarkt op de weg naar huis’, ‘voor vergeten 

producten of onverwachte aankopen’, ‘andere openingsuren’, etc.  

 

Anova toonde een significant verschil tussen de twee hoogste inkomenscategorieën voor 

de reden ‘kortere afstand’ (zie tabel 5.6). Het gemiddelde van de hoogste 

inkomenscategorie is aanzienlijk lager in vergelijking met al de andere categorieën maar 

enkel het verschil met de op één na hoogste is significant. Een mogelijke verklaring zou 

kunnen zijn dat mensen met hogere inkomens minder rekening houden met 

afstandskosten. Dit kan echter op basis van ons onderzoek niet met zekerheid gezegd 

worden. 

 

Tabel 5.6: Inkomenscategorie en reden ‘kortere afstand’: Anova 

>€3200  €2400 - 

€3200 

 €1600 - 

€2400 

 €1250 - 

€1600 

 <€1250  Anova  

Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N F Sig. 

2,29 111 2,95 63 2,74 39 2,68 25 3,10 10 3,307 .012 

 

Wat betreft de leeftijdscategorieën scoort de groep van 66-75j opvallend hoger dan de 

andere categorieën voor de reden ‘specifiek loyaliteitsprogramma’ (zie tabel 5.7). Er 

werd echter enkel een significant verschil gevonden met de eerste leeftijdscategorie (0-

25j). Het gemiddelde van deze laatste (1,25) ligt aanzienlijk lager dan die van de 

categorie 66-75j (2,92). Voor de andere redenen werden geen significante verschillen 

gevonden tussen de leeftijdscategorieën.  
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Tabel 5.7: Leeftijdscategorie & reden ‘specifiek loyaliteitsprogramma’: Anova 

0-

25j 

 26-

35j 

 36-

45j 

 46-

55j 

 56-

65j 

 66-

75j 

 >75  Anova  

Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N F Sig. 

1,25 8 2,00 41 1,85 74 1,86 80 2,07 45 2,92 13 2,25 4 2,96 .008 

 

Ook voor de verschillende opleidingscategorieën toont Anova een significant verschil voor 

wat betreft de reden ‘specifiek loyaliteitsprogramma’ (zie tabel 5.8). De ‘Scheffe Post hoc’ 

test toont echter geen significante verschillen tussen de categorieën. Een Kruskal-Wallis 

test bevestigt wel het significante verschil. Deze test werd uitgevoerd als controle 

aangezien deze geen rekening houdt met voorwaarden rond normaliteit en varianties. 

Voor de andere mogelijke redenen werden geen significante verschillen gevonden tussen 

de opleidingscategorieën. 

 

Tabel 5.8: Opleiding en reden ‘specifiek loyaliteitsprogramma’: Anova 

 Mean N 

Geen 3,00 3 

Lagere school 2,08 12 

Lager secundair onderwijs 1,73 15 

Lager beroepsonderwijs 2,78 9 

Hoger secundair onderwijs 1,98 57 

Hoger beroepsonderwijs 2,53 15 

Hoger niet-universitair onderwijs 1,84 110 

Hoger universitair onderwijs 1,69 35 

Postuniversitair onderwijs 1,75 8 

Anova F 2,411 

 Sig .016 

 

5.3.5 Gebruik loyaliteitsprogramma’s in andere supe rmarkten 

Het leek ons interessant te bekijken of mensen ook loyaliteitsprogramma’s in andere 

supermarkten gebruiken (zie grafiek 5.9). 26,7% van de respondenten zegt nooit gebruik 

te maken van een loyaliteitsprogramma in een ander warenhuis. Door 24,6% van de 

respondenten wordt zeer weinig gebruik gemaakt van een dergelijk programma en nog 

eens 24,6% zegt er af en toe gebruik van te maken. Slecht een kleine 25% doet dat 

regelmatig tot veel. 
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Grafiek 5.9: Gebruik programma's in andere 
supermarkten
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Een T-test toonde geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen voor het 

gebruik van loyaliteitsprogramma’s in andere supermarkten. Ook werden met Anova 

geen significante verschillen gevonden tussen de verschillende leeftijd-, inkomens- en 

opleidingscategorieën.  

 

We vroegen ons af in welke mate het antwoord op de vraag ‘Maakt u gebruik van een 

programma dat u voordelen geeft in uw supermarkt?’ verschilde van het antwoord op de 

vraag of ze ook in andere supermarkten gebruik maakten van dergelijke programma’s. 

We hebben dit in eerste instantie onderzicht door middel van de Wilcoxon-test. Uit deze 

test bleek dat de grootste groep respondenten significant minder gebruik maakt van 

loyaliteitsprogramma’s in andere supermarkten dan in de vaste supermarkt (185 versus 

25 mensen). 71 mensen antwoordden hetzelfde op beide vragen. Ook het gemiddelde 

voor het gebruik van dergelijke programma’s in de vaste supermarkt (3,71) is aanzienlijk 

hoger dan voor het gebruik ervan in andere supermarkten (2,51). 

 

In een tweede stap hebben we de antwoordcategorieën uit ‘Maakt u gebruik van een 

programma dat u voordelen geeft in uw supermarkt?’ beschouwd als onafhankelijke 

groepen. Door middel van ANOVA konden we op die manier bekijken of er tussen deze 

categorieën significante verschillen waren voor hun antwoord op de vraag of ze ook in 

andere supermarkten van loyaliteitsprogramma’s gebruik maakten. ANOVA liet inderdaad 

zien dat er een significant verschil was, meerbepaald tussen de categorie ‘zeer weinig’ en 

zowel ‘regelmatig’ als ‘zeer veel’ (zie tabel 5.9). De gemiddelden voor deze categorieën 

waren respectievelijk 1,80; 2,69 en 2,74. Mensen die dus op de eerste vraag ‘zeer 

weinig’ aanduidden, antwoordden ook lager op de vraag over programma’s in andere 

supermarkten. Mensen die ‘regelmatig’ of ‘zeer veel’ aangeduid hadden, nemen ook meer 

deel aan loyaliteitsprogramma’s elders. 
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Tabel 5.9: Gebruik programma’s in vaste versus andere supermarkt: Anova 

Nooit  Zeer 

weinig 

 Af en 

toe 

 Regel- 

matig 

 Veel  Anova  

Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N F Sig. 

1,63 8 1,80 35 2,44 54 2,69 116 2,74 68 5,677 .000 

 

5.3.6 Belangrijke eigenschappen van een supermarkt 

Om een beeld te krijgen van de eigenschappen die mensen belangrijk vinden in een 

supermarkt, hebben we een reeks mogelijkheden voorgelegd. Aan de respondenten werd 

gevraagd aan te duiden op een vijfpunten Likert schaal in welke mate ze de voorgelegde 

eigenschappen belangrijk vonden (zie bijlage 3). Kenmerken die heel belangrijk 

gevonden worden, zijn ‘parkeergelegenheid’ (71,9%), ‘beschikbaar personeel’ (48,9%) 

en ‘kwaliteitsvolle producten’ (56,4%). ‘Keuze uit verschillende merken’ (49,3%) en 

‘goedkope producten’ (45,0%) vindt men ‘eerder belangrijk’. Wat betreft informatie over 

(35,8%) en lidmaatschap aan (41,4%) loyaliteitsprogramma’s situeert de grootste groep 

zich in de neutrale zone. Ook bij degustaties (33,9%) is dit zo en bij ‘andere services 

(ontwikkeling van foto’s, postpunt,…)’ zijn de respondenten hoofdzakelijk verdeeld van 

‘neutraal’ tot ‘niet belangrijk’. 

 

Als we de antwoorden van mannen en vrouwen vergelijken voor deze vragen zien we 

significante verschillen voor ‘parkeergelegenheid’, ‘reclame aan huis’, ‘informatie over 

loyaliteitsprogramma’s’, ‘lidmaatschap aan loyaliteitsprogramma’s’, ‘goedkope 

producten’, ‘kwaliteitsvolle producten’, ‘mogelijkheid tot het kopen van huismerken’ en 

‘degustaties’. Vrouwen scoren gemiddeld hoger op al deze kenmerken. 
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5.4 Samengestelde variabelen 

5.4.1 Inleiding 

In dit deel zullen we stil staan bij de concepten die gebruikt werden in het onderzoek. 

Alvorens we echter de scores van de respondenten bekijken, bekijken we per concept 

eerst de interne consistentie van de schalen. Aan de hand van de geraadpleegde 

literatuur zijn wij tot enkele dimensies gekomen die gemeten worden door een reeks 

items. De schalen om deze dimensies te meten werden dus voor een groot deel 

gebaseerd op eerdere onderzoeken. 

 

Door het gebruik van factoranalyse hebben we nagegaan of de items in de enquête 

inderdaad die constructen meten en of er eventueel binnen die vastgelegde dimensies, 

nog verschillende constructen konden onderscheiden worden. Het doel van een 

factoranalyse is immers “to define the underlying structure among the variables in the 

analysis” (Hair et al., 2006, p. 104). Men gaat dus na of bepaalde variabelen een 

onderliggende dimensie meten. Items die sterk met elkaar correleren, kan men op die 

manier aanduiden als factors (Hair et al., 2006). 

 

Indien de factoranalyse aangaf dat een reeks items een bepaalde dimensie meten, 

hebben we nagegaan in hoeverre deze schalen betrouwbaar waren. Hiervoor hebben we 

gebruik gemaakt van Cronbach’s Alpha. Deze coëfficiënt beoordeelt de samenhang en 

standvastigheid van de volledige schaal en heeft een waarde tussen 0 en 1. Een schaal 

wordt als betrouwbaar beschouwd als Cronbach’s Alpha een waarde heeft tussen 0.60 en 

0.70. Hoe hoger de waarde, hoe beter de items de onderliggende dimensie beschrijven 

(Hair et al., 2006). 

 

5.4.2 Houding t.o.v. de kwaliteit van de geleverde service 

De schaal voor het meten van de ‘Service Quality’ werd gebaseerd op de schalen die 

gebruikt werden door enerzijds Harris & Goode (2004), die hun schaal haalden uit een 

artikel van Cronin en Taylor (1992) en anderzijds Gallarza & Saura (2006) die een schaal 

gebruikten van Cronin et al. (2000) Dit concept werd gemeten aan de hand van vijf 

items. Uit de factoranalyse (zie tabel 5.10 en bijlage 4) blijkt dat de schaal om de 

‘Service Quality’ te meten intern consistent is. Alle factorladingen hebben een waarde 

boven 0,70 zodat we kunnen stellen dat de items representatief zijn voor het construct. 

Daarnaast kunnen we ook zien dat de schaal om deze dimensie te meten een hoge 

betrouwbaarheid heeft. Cronbach’s Alpha heeft immers een waarde van 0,864. Uit deze 



 72

hoge Cronbach’s Alpha in combinatie met de hoge factorladingen kunnen we besluiten 

dat de vijf items het onderliggende construct ‘Service Quality’ op een betrouwbare 

manier meten. 

 

Tabel 5.10: Factoranalyse ‘Service Quality’  

Mijn vaste supermarkt doet voldoende inspanningen om tegemoet te 

komen aan de wensen van de klanten. 

0,803 

Mijn vaste supermarkt geeft voldoende individuele aandacht aan klanten. 0,832 

Als ik klachten heb, kan ik daarmee terecht in mijn vaste supermarkt. 0,797 

Ik ben tevreden over de service die ik krijg in mijn vaste supermarkt. 0,865 

Ik ben tevreden over de sfeer in mijn vaste supermarkt. 0,738 

Total variance Explained 65,307 % 

Cronbach’s Alpha 0,864 

 

Om na te gaan hoe de respondenten op deze variabele scoren, worden de scores van de 

items opgeteld en gedeeld door het aantal items. Uiteindelijk vinden we voor alle 

respondenten op de variabele ‘service quality’ een gemiddelde score van 4,03. Wetende 

dat de maximumscore die men kon geven op de items vijf was, kunnen we dus stellen 

dat de kwaliteit van de geleverde service door de meeste respondenten hoog ingeschat 

wordt.  

 

Er werd aan de hand van een T-test (zie tabel 5.11) een significant verschil gevonden 

tussen mannen en vrouwen voor hun antwoorden. Met een gemiddelde van 3,82 

antwoorden mannen, hoewel het verschil echter klein is, significant lager dan vrouwen 

(4,13). Vrouwen schatten de kwaliteit van de service in hun vaste supermarkt dus hoger 

in. 

 

Tabel 5.11: Geslacht & ‘Service Quality’: T-test 

 Man   Vrouw  T-test 

Mean N SD Mean N SD Sig. 

3,82 87 0,70 4,13 191 0,66 .001 

 

Een Anova variantieanalyse (zie tabel 5.12) geeft aan dat er significante verschillen 

bestaan tussen één of meerdere leeftijdscategorieën. Bij het uitvoeren van de ‘Scheffe 

Post hoc’ test worden deze echter niet weergegeven. Ook voor de verschillende 

opleidingscategorieën is dit het geval (zie tabel 5.13). Er werd ter controle voor zowel de 

leeftijdscategorieën als de opleidingscategorieën een Kruskal Wallis test uitgevoerd. Voor 
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beide variabelen werden de significante verschillen bevestigd. We kunnen echter niet zien 

waar de verschillen zich bevinden. Tenslotte werden voor de diverse 

inkomenscategorieën geen significante verschillen gevonden.  

 

Tabel 5.12: Leeftijdscategorieën & ‘Service Quality’: Anova 

0-

25j 

 26-

35j 

 36-

45j 

 46-

55j 

 56-

65j 

 66-

75j 

 >75  Anova  

Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N F Sig. 

3,60 8 3,91 44 3,91 76 4,10 86 4,28 44 4,19 14 4,20 4 2,50 .023 

 

 

Tabel 5.13: Opleiding en ‘Service Quality’: Anova 

 Mean N 

Geen 5,00 3 

Lagere school 4,24 11 

Lager secundair onderwijs 4,23 19 

Lager beroepsonderwijs 4,38 10 

Hoger secundair onderwijs 4,10 59 

Hoger beroepsonderwijs 4,06 16 

Hoger niet-universitair onderwijs 3,94 114 

Hoger universitair onderwijs 3,86 36 

Postuniversitair onderwijs 4,11 9 

Anova F 2,126 

 Sig 0,034 

 

5.4.3 Vertrouwen in de vaste supermarkt 

In de enquête werd ook gepeild naar het vertrouwen van de respondenten in hun vaste 

supermarkt. De items werden gebaseerd op de schaal die gebruikt werd door Harris & 

Goode (2004). Zij namen deze over van Hess (1995). Oorspronkelijk werd dit construct 

gemeten door vijf items. Na een factoranalyse bleek echter dat één item een te lage 

factorlading (0,520) had. Het item werd verwijderd omdat zo ook de betrouwbaarheid 

van de schaal groter werd. De overblijvende items werden opnieuw aan een 

factoranalyse onderworpen (zie tabel 5.14 en bijlage 5). 

 

De tweede factoranalyse leert ons dat deze items representatief zijn voor het meten van 

het construct ‘vertrouwen in de supermarkt’. Hoewel het laatste item onder 0,70 zakt, 

hebben we toch besloten om deze in de schaal te laten zodat we voldoende items 

overhouden. Bovendien toont Cronbach’s Alpha met een waarde van 0,716 dat deze 
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schaal betrouwbaar is. Ook dit construct wordt dus op een betrouwbare manier gemeten 

door de bovenstaande items. 

 

Tabel 5.14: Factoranalyse ‘Trust’  

Mijn vaste supermarkt hecht sterk belang aan het feit of ik tevreden ben of 

niet. 

0,789 

Mijn vaste supermarkt is volledig betrouwbaar. 0,788 

Ik heb het gevoel dat ik weet wat ik kan verwachten van mijn vaste 

supermarkt. 

0,758 

Supermarkten gebruiken loyaliteits-programma’s in de eerste plaats om 

voordelen te kunnen bieden aan hun klanten en niet om zelf voordelen te 

behalen. 

0,641 

Total variance Explained 55,706% 

Cronbach’s Alpha 0,716 

 

Net zoals bij de vorige samengestelde variabele worden de scores op de items opgeteld 

en gedeeld door het aantal items. Er werd voor de volledige steekproef een gemiddelde 

score gevonden van 3,64 voor wat betreft het vertrouwen in de vaste supermarkt. We 

kunnen dus stellen dat er bij de meeste respondenten sprake is van een zeker 

vertrouwen in de supermarkt, maar dat dit vertrouwen zeker niet maximaal is.  

 

Ook hier vinden we een significant verschil tussen mannen en vrouwen (zie tabel 5.15). 

Het gemiddelde bij de mannen (3,43) ligt significant lager dan dat van de vrouwen 

(3,73). We kunnen dus concluderen dat vrouwen een groter vertrouwen hebben in hun 

vaste supermarkt dan mannen. 

 

Tabel 5.15: Geslacht & ‘Trust’: t-test 

 Man   Vrouw  T-test 

Mean N SD Mean N SD Sig. 

3,43 84 0,63 3,73 190 0,70 .001 

 

Als we kijken naar de leeftijdscategorieën toont Anova ons, net zoals bij de vorige 

variabele, een significant verschil tussen één of meerdere categorieën (zie tabel 5.16). 

De ‘Scheffe Post hoc’ test geeft echter geen significante verschillen aan. Ook als we de 

verschillende opleidingscategorieën vergelijken is dat het geval (zie tabel 5.17). Voor 

beide variabelen werd dan ook ter controle een Kruskal-Wallis test uitgevoerd. Er bleken 



 75

inderdaad significante verschillen te bestaan tussen bepaalde categorieën. Waar die 

verschillen zitten, kunnen we niet te weten komen via Kruskal-Wallis. 

 

Tabel 5.16: Leeftijdscategorieën & ‘trust’: Anova 

0-

25j 

 26-

35j 

 36-

45j 

 46-

55j 

 56-

65j 

 66-

75j 

 >75  Anova  

Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N F Sig. 

3,50 8 3,52 42 3,51 75 3,60 84 3,94 45 3,91 14 4,06 4 2,89 .010 

 

 

Tabel 5.17: Opleiding en ‘Trust’: Anova 

 Mean N 

Geen 5,00 3 

Lagere school 3,85 12 

Lager secundair onderwijs 3,84 19 

Lager beroepsonderwijs 4,08 10 

Hoger secundair onderwijs 3,65 54 

Hoger beroepsonderwijs 3,72 16 

Hoger niet-universitair onderwijs 3,54 112 

Hoger universitair onderwijs 3,44 37 

Postuniversitair onderwijs 3,58 9 

Anova F 3,247 

 Sig 0,002 

 

Voor de verschillende inkomenscategorieën vinden we een significant verschil tussen 

categorie €1600-€2400 en categorie €1250-€1600 (zie tabel 5.18). Het gemiddelde van 

de eerste (3,45) ligt aanzienlijk lager dan dat van de tweede (4,02). Als we de 

gemiddelden van de andere groepen bekijken, merken we op dat de twee hoogste weinig 

verschillen van de categorie €1600-€2400 en dat de laagste in de buurt ligt van de 

categorie €1250-€1600. We zouden kunnen concluderen dat het vertrouwen van de 

lagere inkomensklassen in hun vaste supermarkt groter is dan dat van de hogere 

inkomens. Dit kan echter niet met zekerheid gezegd worden aangezien er enkel een 

significant verschil gevonden wordt tussen de groepen €1600-€2400 en €1250-€1600. 
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Tabel 5.18: Inkomenscategorieën en ‘Trust’: Anova 

>€3200  €2400 - 

€3200 

 €1600 - 

€2400 

 €1250 - 

€1600 

 <€1250  Anova  

Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N F Sig. 

3,58 113 3,56 63 3,45 37 4,02 27 4,14 9 4,579 .001 

 

5.4.4 Tevredenheid over de vaste supermarkt 

Naast de ‘service quality’ en ‘vertrouwen in de supermarkt’ werd ook gevraagd naar de 

tevredenheid over de supermarkt. Deze variabele ‘satisfaction’ werd gemeten door 

middel van vier items die in grote mate door ons zelf opgesteld werden. Er werd wel 

inspiratie gehaald uit onderzoeken van enerzijds Lin & Wang (2006), die hun schaal 

overnamen van Palvia (1996) en anderzijds Harris & Goode (2004) die een schaal 

gebruikten van Cronin et al. (2000). De factoranalyse (zie tabel 5.19 en bijlage 6) laat 

zien dat ook deze variabele op een betrouwbare manier door de items gemeten wordt. 

De vier items hebben immers een factorlading boven 0,70 en de waarde van Cronbach’s 

Alpha bedraagt voor deze schaal 0,733. De items zijn dus representatief voor het 

construct. 

 

Tabel 5.19: Factoranalyse ‘Satisfaction  

Ik krijg voldoende voordelen in mijn vaste supermarkt. 0.758 

Ik vind dat mijn vaste supermarkt voldoende contact met me opneemt. 0.720 

Ik ga graag winkelen in mijn vaste supermarkt. 0.749 

Mijn vaste supermarkt associeer ik met aangenaam winkelen. 0.762 

Total variance Explained 55,879 % 

Cronbach’s Alpha 0,733 

 

Ook voor deze variabele worden de scores op de items opgeteld en gedeeld door het 

aantal items. Gemiddeld antwoorden de respondenten met een score van 3,99. Een 

dergelijke gemiddelde score geeft aan dat de meeste respondenten eerder tevreden zijn 

over hun vaste supermarkt. Net zoals bij de reeds besproken variabelen, is er ook hier 

sprake van een significant verschil volgens geslacht (zie tabel 5.20). Opnieuw scoren 

vrouwen (4,08) gemiddeld hoger dan mannen (3,78). Zowel mannen als vrouwen neigen 

meer naar tevreden dan ontevreden over hun vaste supermarkt, maar bij vrouwen lijkt 

dat nog iets meer uitgesproken. 
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Tabel 5.20: Geslacht & ‘Satisfaction’: t-test 

 Man   Vrouw  T-test 

Mean N SD Mean N SD Sig. 

3,78 84 0,65 4,08 193 0,69 .001 

 

Voor wat betreft de verschillende leeftijdsgroepen wordt met behulp van Anova een 

significant verschil gevonden tussen categorie 3 (36-45j) en 5 (56-65j) (zie tabel 5.21). 

De 36 tot 45-jarigen lijken minder tevreden over hun vaste supermarkt dan de 56 tot 65-

jarigen. Het gemiddelde van de eerste bedraagt 3,79 zodat deze groep zich situeert 

tussen ‘neutraal’ en ‘eerder tevreden’. De 56 tot 65-jarigen hebben een gemiddelde van 

4,27 en situeren zich dus tussen ‘eerder tevreden’ en ‘heel tevreden’. Als we de andere 

leeftijdsgroepen bekijken, merken we op dat deze tendens zich daar gedeeltelijk verder 

zet. De oudere categorieën, met uitzondering van de oudste (76 en ouder), lijken meer 

tevreden over hun supermarkt dan de jongere. Toch werd enkel een significant verschil 

gevonden tussen de 36-45-jarigen en de 56-65-jarigen.  

 

Tabel 5.21: Leeftijdscategorieën & ‘Satisfaction’: Anova 

0-

25j 

 26-

35j 

 36-

45j 

 46-

55j 

 56-

65j 

 66-

75j 

 >75  Anova  

Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N F Sig. 

3,56 8 3,89 42 3,79 74 4,05 86 4,27 46 4,27 15 3,75 4 3,68 .002 

 

 

Tabel 5.22: Opleiding en ‘Satisfaction’: Anova 

 Mean N 

Geen 5,00 3 

Lagere school 4,31 12 

Lager secundair onderwijs 4,20 19 

Lager beroepsonderwijs 4,13 10 

Hoger secundair onderwijs 4,00 58 

Hoger beroepsonderwijs 4,23 15 

Hoger niet-universitair onderwijs 3,85 115 

Hoger universitair onderwijs 3,91 35 

Postuniversitair onderwijs 4,09 8 

Anova F 2,355 

 Sig 0,018 

 

Voor de opleidingscategorieën wordt door Anova een significant verschil aangegeven (zie 

tabel 5.22) maar opnieuw wordt dat niet bevestigd door de ‘Scheffe Post hoc’ test. Zoals 
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reeds enkele keren gedaan werd, hebben we ook hier een Kruskal-Wallis test uitgevoerd 

om te zoeken naar significante verschillen. De test toont eveneens aan dat er een 

significant verschil is tussen één of meerdere categorieën. Voor de inkomenscategorieën 

worden geen significante verschillen gevonden. 

 

5.4.5 Houding t.o.v. loyaliteitsprogramma’s 

Een volgende samengestelde variabele in ons onderzoek is ‘de houding t.o.v. 

loyaliteitsprogramma’s’. Het gaat hier slechts om twee items. Deze items zijn niet 

afkomstig uit eerdere onderzoeken. Ze werden door ons zelf opgesteld op basis van de 

inzichten die we haalden uit de geraadpleegde literatuur. Met deze items wilden we 

vooral kijken of mensen loyaliteitsprogramma’s associeerden met een verbondenheid aan 

de supermarkt.  

 

Tabel 5.23: Factoranalyse ‘Houding t.o.v. loyaliteitsprogramma’s’  

Door loyaliteitsprogramma’s ben ik minder geneigd om naar een andere 

supermarkt te gaan. 

0.892 

Door deel te nemen aan loyaliteits-programma’s voel ik mij verbonden met 

de supermarkt. 

0.892 

Total variance Explained 79.634 % 

Cronbach’s Alpha 0,744 

 

Uit de factoranalyse (zie tabel 5.23 en bijlage 7) kunnen we besluiten dat de 

factorladingen zeker hoog genoeg zijn om te kunnen spreken van representatieve items. 

Met een Cronbach’s Alpha van 0,744 is er ook voor deze variabele sprake van een 

betrouwbare schaal. 

 

Nadat de scores op de items opgeteld en gedeeld werden door het aantal items, werd er 

onderzocht hoe de respondenten gemiddeld geantwoord hadden. De gemiddelde score 

voor ‘houding t.o.v. loyaliteitsprogramma’s’ is 2,93. Met deze variabele wilden we vooral 

nagaan in welke mate de respondenten zich verbonden voelden met hun supermarkt 

door deel te nemen aan loyaliteitsprogramma’s. Uit de gemiddelde score blijkt dat onze 

respondenten zich eerder verbonden voelen met hun supermarkt als ze gebruik maken 

van dergelijke programma’s. Voor deze variabele werden geen significante verschillen 

gevonden tussen enerzijds mannen en vrouwen en anderzijds de leeftijdscategorieën. 

 

Voor de verschillende inkomenscategorieën daarentegen worden met behulp van Anova  

(zie tabel 5.24) en de ‘Scheffe Post hoc’ test significante verschillen gevonden tussen de 
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hoogste categorie (>€3200) en enerzijds de categorie €1250-€1600 en anderzijds de 

categorie <€1250. De hoogste categorie (2,66) scoort gemiddeld aanzienlijk lager dan de 

twee andere (3,52 en 3,83). Er kan dus geconcludeerd worden dat de hoogste 

inkomensklasse zich situeert tussen ‘eerder niet verbonden’ en ‘neutraal’. De twee 

laagste categorieën voelen zich eerder wel verbonden met hun vaste supermarkt 

wanneer ze gebruik maken van loyaliteitsprogramma’s. 

 

Tabel 5.24: Inkomenscategorieën en ‘Houding t.o.v. loyaliteitsprogramma’s’: Anova 

>€3200  €2400 - 

€3200 

 €1600 - 

€2400 

 €1250 - 

€1600 

 <€1250  Anova  

Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N F Sig. 

2,66 113 2,82 64 2,85 39 3,52 27 3,83 9 5,326 .000 

 

Ook tussen de verschillende opleidingen werd een significant verschil gevonden door 

Anova (zie tabel 5.25). De ‘Scheffe Post hoc’ test toont deze verschillen echter niet zodat 

ter controle opnieuw een Kruskal-Wallis test uitgevoerd werd. De test bevestigt een 

significant verschil maar toont niet waar het zich bevindt. 

 

Tabel 5.25: Opleiding en ‘Houding t.o.v. programma’s’: Anova 

 Mean N 

Geen 4,67 3 

Lagere school 3,46 12 

Lager secundair onderwijs 3,39 19 

Lager beroepsonderwijs 3,15 10 

Hoger secundair onderwijs 3,03 58 

Hoger beroepsonderwijs 3,73 15 

Hoger niet-universitair onderwijs 2,71 113 

Hoger universitair onderwijs 2,61 37 

Postuniversitair onderwijs 2,33 9 

Anova F 4,359 

 Sig 0,000 
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5.4.6 Loyaliteit t.o.v. de vaste supermarkt 

Het laatste concept dat gemeten werd in onze enquête is ‘loyaliteit t.o.v. de supermarkt’. 

Oorspronkelijk werd deze variabele gemeten aan de hand van vier items. Deze waren 

voor een deel gebaseerd op een onderzoek van Harris & Goode (2004) die de schalen 

voor het meten van loyaliteit overnamen van Oliver (1997) en anderzijds de schaal 

gebruikt door Lin & Wang (2006) die ze overnamen van Pritchard et al. (1999).  

 

Tabel 5.26: Factoranalyse ‘Loyaliteit t.o.v. de vaste supermarkt’  

Als er een nieuwe supermarkt van een andere keten dichter bij huis zou 

komen, zou ik nog steeds naar mijn vaste supermarkt blijven gaan. 

0,738 

Mijn vaste supermarkt doet het beter in het tegemoet komen aan de 

wensen van klanten dan andere supermarkten. 

0,737 

Als ik meer voordelen kan halen via een programma in een andere 

supermarkt zal ik toch bij mijn vaste supermarkt blijven. 

0,699 

Total variance Explained 52,533% 

Cronbach’s Alpha 0,535 

 

Een eerste factoranalyse toonde echter dat één van deze items een te lage factorscore 

(0,511) had. Ook de totale betrouwbaarheid (alpha = 0,536) van de schaal was eerder 

laag. Er werd dan ook besloten om het item te verwijderen. Na een tweede factoranalyse 

(zie tabel 5.26 en bijlage 8) bleek echter, ondanks een lichte stijging, dat de 

betrouwbaarheid laag bleef. Cronbach’s Alpha was immers maar 0,535. Toch werd deze 

variabele gebruikt in de volgende analyses. Er moet echter wel rekening gehouden 

worden met de geringe betrouwbaarheid van de schaal. Wat betreft de factorscores 

kunnen we stellen dat deze hoog genoeg zijn en dat de items dus representatief zijn voor 

het construct.  

 

Tabel 5.27: Leeftijdscategorieën & ‘Loyalty’: Anova 

0-

25j 

 26-

35j 

 36-

45j 

 46-

55j 

 56-

65j 

 66-

75j 

 >75  Anova  

Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N F Sig. 

3,33 8 3,26 43 3,42 75 3,37 87 3,83 44 3,58 15 2,67 3 2,73 .014 

 

Zoals we ook bij de andere samengestelde variabelen gedaan hebben, werden de scores 

op de items opgeteld en gedeeld door het aantal items. We vonden voor onze 

respondenten een gemiddelde score van 3,45. We kunnen dus stellen dat men zich 

gemiddelde situeert tussen ‘neutraal’ en ‘eerder loyaal’. Wanneer we mannen en vrouwen 
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vergelijken door middel van een T-test, stellen we vast dat er geen significante 

verschillen gevonden worden.  

 

Tabel 5.28: Opleiding en ‘Loyalty’: Anova 

 Mean N 

Geen 4,33 3 

Lagere school 3,83 12 

Lager secundair onderwijs 3,81 19 

Lager beroepsonderwijs 3,70 10 

Hoger secundair onderwijs 3,32 57 

Hoger beroepsonderwijs 3,50 16 

Hoger niet-universitair onderwijs 3,33 112 

Hoger universitair onderwijs 3,37 37 

Postuniversitair onderwijs 3,78 9 

Anova F 2,032 

 Sig 0,043 

 

Voor de leeftijd- en opleidingscategorieën geeft Anova een significant verschil aan tussen 

één of meerdere groepen (zie tabel 5.27 en 5.28). Ook deze keer laat de ‘Scheffe Post 

hoc’ test deze echter niet zien. Om te controleren of het significante verschil dat Anova 

vindt effectief aanwezig is, werd een Kruskal-Wallis test uitgevoerd. Deze test gaf echter 

geen significante verschillen aan voor de opleidingscategorieën. Omdat Kruskal-Wallis 

gebruikt kan worden onafhankelijk van normaliteit of gelijke varianties, kunnen we 

stellen dat er waarschijnlijk inderdaad geen verschillen tussen de categorieën zijn. Voor 

wat betreft de leeftijdscategorieën wordt wel bevestigd dat er significante verschillen zijn 

tussen één of meerdere groepen. Kruskal-Wallis stelt ons echter niet in staat te zien waar 

het verschil zit. We kunnen wel zeggen dat de categorie 56-56j gemiddeld hoger scoort 

op loyaliteit. Tenslotte werden tussen de inkomensklassen geen significante verschillen 

gevonden.  
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5.5 Besluit: antwoord op de eerste onderzoeksvragen  

In dit hoofdstuk hebben we een reeks beschrijvende analyses gemaakt. In eerste 

instantie werd een beeld geschetst van de demografische kenmerken van de 

respondenten. Daaruit konden we afleiden dat enkele categorieën 

ondervertegenwoordigd waren in het onderzoek. Bij het trekken van conclusies moet 

daar dan ook rekening mee gehouden worden. 

 

In een volgend deel werd een aantal analyses gemaakt rond de supermarktkeuze van de 

respondenten en het gebruik van loyaliteitsprogramma’s. Er werd enerzijds gekeken naar  

de antwoorden van de volledige steekproef en anderzijds gezocht naar verschillen tussen 

mannen en vrouwen, leeftijd-, inkomens- en opleidingscategorieën. Afhankelijk van de 

variabele werden significante verschillen gevonden. In bepaalde gevallen werd door 

Anova een significant verschil aangegeven dat niet bevestigd werd in de ‘Scheffe Post 

Hoc’ test. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de voorwaarden rond normaliteit en 

gelijke varianties. Met een Kruskal-Wallis test werden de aangegeven significante 

verschillen gecontroleerd. 

 

Vervolgens werd stilgestaan bij de verschillende concepten uit ons onderzoek. Door 

middel van factoranalyse werden de verschillende schalen getest op interne consistentie 

en met Cronbach’s Alpha werd de betrouwbaarheid gemeten. Items die niet voldeden aan 

de voorwaarden werden uit de schaal verwijderd. Ook hier analyseerden we de 

antwoorden van de respondenten en werd er gezocht naar verschillen tussen alle 

mogelijke groepen. 

 

De verschillende beschrijvende analyses die we in dit hoofdstuk gedaan hebben, kunnen 

reeds een antwoord bieden op enkele van de gestelde onderzoeksvragen. Deze vragen 

worden hierna behandeld. 

 

5.5.1 Onderzoeksvraag 1  

“Kunnen we stellen dat mensen loyaal zijn aan een bepaalde supermarkt?” 

 

In dit hoofdstuk werden een reeks concepten behandeld die gebruikt werden in dit 

onderzoek. Eén van die concepten was ‘loyaliteit aan de supermarkt’ (zie 5.4.6). De 

stellingen die gebruikt werden om dat concept te meten, peilden naar het feit of mensen 

hun vaste supermarkt verkozen boven andere supermarkten. Voor de volledige 

steekproef werd een gemiddelde score van 3,45 gevonden (zie bijlage 9). We kunnen dus 
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stellen dat de respondenten zich gemiddeld tussen ‘neutraal’ en ‘eerder loyaal’ situeren. 

Onze respondenten zijn dus niet echt loyaal te noemen aan hun supermarkt. Er werden 

ook geen significante verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen, tussen de 

opleidingscategorieën en tussen de inkomensklassen. Er bleken wel één of meerdere 

significante verschillen te zijn tussen de leeftijdscategorieën. De analyses toonden echter 

niet aan waar deze zich bevonden. Hoewel de categorie 56-65j gemiddeld het hoogste 

scoort, situeren de gemiddelde scores per leeftijdscategorie zich ook tussen 3 en 4 zodat 

we niet kunnen stellen dat een bepaalde categorie eruit sprong voor wat betreft loyaliteit.  

 

Verder bleek uit de analyses dat 75% van de respondenten af en toe tot regelmatig naar 

andere supermarkten gaat (zie 5.3.4 en bijlage 10). Er waren geen significante 

verschillen tussen mannen en vrouwen. Dit geldt ook voor de diploma- en 

inkomenscategorieën. Anova en Kruskal-Wallis gaven een significant verschil tussen de 

leeftijdscategorieën maar lieten niet zien waar. Gemiddeld scoort de categorie 26-35j wel 

het hoogst. Het onderzoek van East et al. (1998) wordt hier dus niet bevestigd. Zij 

stelden immers dat vooral de categorie ouder dan 65 jaar meer andere winkels zou 

bezoeken aangezien het voor hen een vorm van ontspanning zou zijn. Ook hun stelling 

dat de middenklasse- inkomens loyaler zijn, kunnen wij niet ondersteunen. Er wordt 

immers geen significant verschil gevonden tussen de categorieën. De reden voor bezoek 

van een andere supermarkt die gemiddeld het hoogst scoorde, was ‘voor bepaalde 

producten’. 

 

Uit het bovenstaande kunnen we concluderen dat er bij onze respondenten geen sprake 

is van exclusieve loyaliteit. Dit komt overeen met wat in de literatuur verondersteld 

werd. Knox & Denison (2000) meenden dat volledige loyaliteit voor een supermarkt niet 

haalbaar is . Dowling & Uncles (1997) stelden in dat opzicht dat mensen volgens een 

bepaalde ratio andere winkels bezoeken en dat er dus eigenlijk sprake is van 

“polygamous loyalty”. De meeste mensen hebben wel een vaste supermarkt maar gaan 

toch nog af en toe tot regelmatig naar andere supermarkten. Uit onze resultaten blijkt 

dat onze respondenten hoofdzakelijk andere supermarkten bezoeken voor het kopen van 

bepaalde producten.  

 

5.5.2 Onderzoeksvraag 2  

“In welke mate maken mensen gebruik van loyaliteitsprogramma in 

supermarkten en voor welk type hebben klanten een voorkeur?” 
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Uit de resultaten bleek dat ongeveer 65% van de respondenten regelmatig tot zeer veel 

gebruik maakt van een loyaliteitsprogramma (zie bijlage 11). Slechts ongeveer 15% 

gebruikt dergelijke programma’s zeer weinig tot nooit. Interessant is dat vrouwen 

significant meer gebruik maken van dergelijke programma’s. 

 

Wat betreft de types van loyaliteitsprogramma’s zien we dat men in grote mate gebruik 

maakt van kortingsbons. Het gaat hier om bijna 70% van de respondenten. Als we kijken 

naar spaarsystemen met punten (programma’s met een voordeel op lange termijn) dan 

zien we dat de respondenten ongeveer 50/50 verdeeld zijn. Betaal- en kredietkaarten 

worden maar door ongeveer 10% gebruikt (bijlage 11).  

 

Deze vaststelling wordt bevestigd door de vraag waarin expliciet gepeild werd naar het 

type programma dat de respondenten prefereren. Meer dan 70% antwoordt dat ze 

helemaal geen voorkeur heeft voor betaal- en kredietkaarten. Voor programma’s met 

een onmiddellijk voordeel heeft meer dan 50% een grote voorkeur. Programma’s met 

voordeel op langere termijn situeren zich daar ergens tussen. Opmerkelijk is wel dat de 

leeftijdscategorie tot 25 jaar een significant hogere voorkeur had voor kredietkaarten 

(bijlage 11). 

 

We kunnen dus stellen dat mensen, en vrouwen meer dan mannen, in belangrijke mate 

gebruik maken van loyaliteitsprogramma’s. Programma’s die een direct voordeel 

opleveren, genieten over het algemeen de voorkeur. Alleen de jongere leeftijdscategorie 

wordt in hogere mate aangesproken door betaal- en kredietkaarten. De populariteit van 

kortingsbons werd ook in de literatuur aangehaald door West (2005). Ook Dowling & 

Uncles (1997) stelden dat vanuit het standpunt van de klant directe voordelen de 

voorkeur genieten. Leenheer et al. (2007) meenden dat klanten een voorkeur hadden 

voor programma’s met uitgestelde beloningen maar dat wordt dus niet bevestigd door 

onze resultaten. 
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6. Analyse van de overige onderzoeksvragen 

6.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk hebben we de beschrijvende analyses behandeld. Aan het einde 

waren we, op basis van die analyses, reeds in staat om op twee onderzoeksvragen een 

antwoord te bieden. In dit hoofdstuk zullen we een antwoord proberen formuleren op de 

andere onderzoeksvragen die gesteld werden als aanleiding voor dit onderzoek.  

 

In eerste instantie wordt aandacht geschonken aan de onderzoeksvraag over het verband 

tussen de kwaliteit van de geleverde service, het vertrouwen in de supermarkt, de 

tevredenheid over de supermarkt, de houding ten opzichte van loyaliteitsprogramma’s en 

tenslotte de loyaliteit ten opzichte van de vaste supermarkt. Deze vraag zal beantwoord 

worden door middel van correlatie- en regressieanalyse. 

 

De laatste vraag die behandeld zal worden, peilt naar de effectiviteit van 

loyaliteitsprogramma’s. In welke mate zijn dergelijke programma’s doeltreffend in de 

retentie van klanten? Ook deze onderzoeksvraag zal beantwoord worden met behulp van 

correlatie- en regressieanalyse. 
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6.2 Onderzoeksvraag 3 

“Welk verband bestaat er tussen ‘service quality’, ‘trust’, ‘satisfaction’, ‘houding 

t.o.v. loyaliteitsprogramma’s’ & ‘loyalty’?” 

 

‘Service Quality’, ‘Trust’ & ‘Satisfaction’  

Om de verbanden tussen deze samengestelde variabelen te onderzoeken, werd in eerste 

instantie gebruikt gemaakt van de ‘Pearson’ correlatie (zie tabel 6.1). Deze laat in de 

eerste plaats een significante correlatie zien tussen ‘Service Quality’ en ‘Trust’. De 

correlatiecoëfficiënt heeft een waarde van 0,775. Omdat deze hoger is dan 0,70 kunnen 

we stellen dat we te maken hebben met sterk verband tussen beide variabelen. Het gaat 

om een positieve correlatie zodat besloten kan worden dat mensen die de kwaliteit van 

de geleverde service hoog inschatten, ook een groter vertrouwen hebben in hun 

supermarkt.  

 

Een tweede significante correlatie die we kunnen waarnemen is die tussen ‘Trust’ en 

‘Satisfaction’. Ook in dit geval gaat het om een sterke samenhang. De 

correlatiecoëfficiënt bedraagt immers 0,716. Het gaat opnieuw om een positieve 

correlatie. Hieruit kunnen we dus concluderen dat mensen die een groter vertrouwen 

hebben in hun vaste supermarkt, er ook meer tevreden over zijn. 

 

Tabel 6.1: ‘Service Quality’, ‘Trust’ & ‘Satisfaction’: Correlaties 

  Service Quality Trust Satisfaction 

Pearson 

Correlation 
1 ,775(**) ,783(**) 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

Service Quality 

N 283 274 277 

Pearson 

Correlation 
,775(**) 1 ,716(**) 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

Trust 

N 274 278 273 

Pearson 

Correlation 
,783(**) ,716(**) 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

Satisfaction 

N 277 273 281 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Ook de variabele ‘Service Quality’ correleert positief met ‘Satisfaction’. Met een 

correlatiecoëfficiënt van 0,783 kunnen we stellen dat er sprake is van een sterke 
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samenhang. Zo kunnen we stellen dat de tevredenheid over de supermarkt hoger zal 

zijn, als men ook de kwaliteit van de service hoog inschat.  

 

‘Satisfaction’, ‘Trust’ & ‘Loyalty’  

Omdat het vooropgestelde model een verband verondersteld tussen ‘Satisfaction’, ‘Trust’ 

en ‘Loyalty’ werden ook voor deze variabelen de correlaties onderzocht (zie tabel 6.2). 

De correlatie (0,716) tussen ‘Satisfaction’ en ‘Trust’ werd hierboven reeds besproken. 

Tussen ‘Trust’ en ‘Loyalty’ werd eveneens een significante correlatie (0,514) gevonden. 

We kunnen spreken van een duidelijk positief verband. Respondenten zullen dus loyaler 

zijn wanneer het vertrouwen in de supermarkt hoog is. 

 

Als we de correlatie bekijken tussen ‘Satisfaction’ en ‘Loyalty’ zien we dat ook hier sprake 

is van een significante positieve samenhang. De correlatiecoëfficiënt heeft een waarde 

van 0,546. We hebben met andere woorden ook hier te maken met een duidelijk 

verband. Hieruit kunnen we afleiden dat mensen die meer tevreden zijn, loyaler zullen 

zijn ten opzichte van hun vaste supermarkt. 

 

Tabel 6.2: ‘Satisfaction’, ‘Loyalty’ & ‘Trust’: Correlaties 

    Satisfaction Loyalty Trust 

Satisfaction Pearson 

Correlation 
1 ,546(**) ,716(**) 

  Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 

  N 281 276 273 

Loyalty Pearson 

Correlation 
,546(**) 1 ,514(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000   ,000 

  N 276 282 274 

Trust Pearson 

Correlation 
,716(**) ,514(**) 1 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000   

  N 273 274 278 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

‘Houding t.o.v. loyaliteitsprogramma’s’, ‘Trust’ & ‘Loyalty’  

Er werd echter door ons nog een extra variabele toegevoegd aan het model, namelijk: 

‘houding t.o.v. loyaliteitsprogramma’s (attloyprog). Op die manier wilden we 

onderzoeken of er een verband bestaat tussen de houding van mensen ten opzichte van 

loyaliteitsprogramma’s, de loyaliteit aan en het vertrouwen in de supermarkt. Om dat 

verband na te gaan, werd ook voor deze variabelen de correlatiecoëfficiënt berekend (zie 

tabel 6.3). De correlatie tussen ‘trust’ en ‘loyalty’ werd reeds besproken. Tussen ‘loyalty’ 
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en ‘attloyprog’ is sprake van een duidelijk significant positief verband (0,405). Hoe meer 

mensen zich verbonden voelen met hun supermarkt door deel te nemen aan 

loyaliteitsprogramma’s, hoe hoger de loyaliteit zal worden ten opzichte van hun 

supermarkt. Ook tussen ‘attloyprog’ en ‘trust’ is er een significante positieve correlatie 

(0.566). Hoe meer mensen zich verbonden voelen met hun supermarkt door deel te 

nemen aan loyaliteitsprogramma’s, hoe groter het vertrouwen zal zijn. 

 

Tabel 6.3: ‘Houding tov loyaliteitsprogramma’s’, ‘Trust’ & ‘Loyalty’: Correlaties 

    Loyalty attloyprog Trust 

Loyalty Pearson 

Correlation 
1 ,405(**) ,514(**) 

  Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 

  N 282 279 274 

Attloyprog Pearson 

Correlation 
,405(**) 1 ,566(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000   ,000 

  N 279 282 276 

Trust Pearson 

Correlation 
,514(**) ,566(**) 1 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000   

  N 274 276 278 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Overall Model’  

Hierboven werd gebruik gemaakt van correlatieanalyse om de samenhang tussen de 

verschillende concepten na te gaan. Het gaat hier echter om statistische verbanden. Om 

te toetsen of er ook een causale relatie bestaat tussen de variabelen, voerden we een 

lineaire regressieanalyse uit. In totaal worden drie regressieanalyses uitgevoerd met als 

afhankelijke variabele ‘vertrouwen in de vaste supermarkt’, ‘tevredenheid over de vaste 

supermarkt’ en ‘loyaliteit ten opzichte van de vaste supermarkt’ (zie bijlage 12). Deze 

laatste variabele is ook de afhankelijke variabele van het volledige model.  

 

‘Service Quality’, ‘Trust’ & ‘Houding t.o.v. loyaliteitsprogramma’s’  

In het model wordt een relatie verondersteld tussen de kwaliteit van de service, ‘houding 

t.o.v. loyaliteitsprogramma’s en het vertrouwen in de supermarkt. Uit de 

regressieanalyse blijkt dat de twee eerste 69% van de variantie in het vertrouwen in de 

supermarkt verklaren. Met een significantie van 0,000 kunnen we stellen dat de inbreng 

van de predictors significant is.  

 



 89

‘Service Quality’, ‘Trust’ & ‘Satisfaction’ 

Verder veronderstelt het model een relatie tussen enerzijds ‘Service Quality’ en 

‘Satisfaction’ en anderzijds ‘Trust’ en ‘Satisfaction’. Ook hier werd een regressieanalyse 

uitgevoerd met ‘Satisfaction’ als afhankelijke variabele. 64,3% van de variantie in de 

tevredenheid over de vaste supermarkt wordt verklaard door deze twee variabelen. Beide 

voorspellers hebben een significante inbreng in het model. Bovendien hebben beide 

variabelen een VIF-waarde van minder dan 4 zodat we kunnen stellen dat de correlatie 

aanvaardbaar is.  

 

‘Satisfaction’, ‘Trust’, ‘Houding t.o.v. loyaliteitsprogramma’s’ & ‘Loyalty’  

Om al de scores voor de relaties tussen de verschillende variabelen in het model te 

kennen, moeten we nog het verband kennen tussen enerzijds ‘Loyalty’ en anderzijds 

‘Houding t.o.v. loyaliteitsprogramma’s’, ‘Trust’ en ‘Satisfaction’. De regressieanalyse 

toont dat 33% van de variantie in loyaliteit t.o.v. de supermarkt verklaard wordt door 

deze variabelen. De bijdrage is voor al deze variabelen significant, maar de variabele 

‘houding t.o.v. loyaliteitsprogramma’s’ bevindt zich net op het significantieniveau (0,05). 

Er is geen sprake van te hoge multicollineariteit tussen de predictoren (VIF<4).  

 

Besluit: Volledige model  

Op basis van de drie bovenstaande regressieanalyses kunnen we het volledige model 

samenstellen. Via de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten wordt de grootte en de 

richting van het effect van de verschillende variabelen weergegeven. 

 

 

Figuur 6.1: Conceptueel model rond drivers van ‘loyalty’ met gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten 

LoyaltyTrustService Quality

Houding loyal. 
prog.

Satisfaction

0,314

0,660

0,121

0,316

0,219

0,269

0,575
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Uit het bovenstaande model (figuur 6.1) kunnen we afleiden dat het belangrijkste 

concept voor het voorspellen van ‘loyaliteit’ ‘satisfaction’ is. Hoe meer men dus tevreden 

is, hoe hoger de loyaliteit zal zijn. Ook zien we dat zowel ‘vertrouwen’ als ‘houding t.o.v. 

loyaliteitsprogramma’s’ goede voorspellers zijn van loyaliteit. Hoe meer vertrouwen men 

heeft in de winkel en hoe meer men van oordeel is dat men zich verbindt aan de 

supermarkt door loyaliteitsprogramma’s, hoe loyaler men zal zijn aan de winkel. ‘Houding 

t.o.v. van loyaliteitsprogramma’s’ blijkt echter de minst bepalende factor te zijn.  

 

Verder kunnen we stellen dat ‘tevredenheid over de winkel’ in belangrijke mate verklaard 

wordt door hoe hoog men de kwaliteit van de service inschat. Ook ‘vertrouwen in de 

winkel’ voorspelt, maar dan in mindere mate, de tevredenheid over de winkel. Tenslotte 

kunnen we zien dat ‘vertrouwen’ in belangrijke mate verklaard wordt door hoe hoog men 

de kwaliteit van de service inschat en door de mate waarin men zich verbonden voelt 

met de supermarkt door deelname aan loyaliteitsprogramma’s. 
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6.3 Onderzoeksvraag 4 

“Zijn loyaliteitsprogramma’s van supermarkten effectief?” 

 

Om een antwoord te bieden op deze vraag werd opnieuw een correlatiematrix (zie tabel 

6.4) opgesteld. In de matrix onderzochten we in eerste instantie de correlatie tussen de 

variabele “Maakt u gebruik van een programma dat u voordelen geeft in uw 

supermarkt?” en de variabele “Gaat u soms nog naar andere supermarkten?”. 

 

We kunnen zien dat een significante negatieve correlatie gevonden werd met de 

variabele “Gaat u soms nog naar andere supermarkten?”. Wanneer de respondenten 

gebruik maken van een loyaliteitsprogramma in hun vaste supermarkt, zullen ze minder 

naar andere supermarkten gaan. We moeten er echter op wijzen dat de samenhang 

tussen de variabelen eerder laag is (-0,125). Maar toch is deze significant. Als we beide 

variabelen in een enkelvoudige regressieanalyse invoeren dan zien we dat  de variabele 

“Maakt u gebruik van een programma dat u voordelen geeft in uw supermarkt?” slechts 

1,6% van de variantie in “Gaat u soms nog naar andere supermarkten?”verklaart (zie 

bijlage 14). De predictor heeft echter wel een significante bijdrage met een negatieve 

regressiecoëfficiënt. Ook hieruit kunnen we dus afleiden dat mensen die gebruik maken 

van een loyaliteitsprogramma in hun vaste supermarkt, minder naar andere 

supermarkten zullen gaan. 

 

Tabel 6.4: “Maakt u gebruik van een programma dat u voordelen geeft in uw supermarkt?”: Correlaties 

  

Gaat u soms 

nog naar 

andere 

super-

markten? Satisfaction Loyalty Trust 

Service 

quality 

Houding 

tov loy. 

program. 

Pearson 

Correlation 
-,125(*) ,228(**) ,074 ,179(**) ,096 ,241(**) 

Sig. (2-

tailed) 
,034 ,000 ,214 ,003 ,108 ,000 

N 286 281 282 278 283 282 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Ook werd de samenhang van de variabele “Maakt u gebruik van een programma dat u 

voordelen geeft in uw supermarkt?” met de samengestelde variabelen onderzocht (tabel 

6.4). In eerste instantie werd enkel gekeken naar de correlatie met ‘loyalty’ maar deze 

bleek echter niet significant te zijn. Om na te gaan of er sprake is van een indirect 
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verband, werden ook de correlatie met ‘Satisfaction’, ‘Trust’ en ‘Houding t.o.v. 

loyaliteitsprogramma’s’ onderzocht. Deze zijn significant positief. Mensen die gebruik 

maken van loyaliteitsprogramma’s zijn meer tevreden over hun supermarkt (0,228), 

hebben er een groter vertrouwen in (0,179) en hebben een positieve houding ten 

opzichte van die programma’s (0,241). Ook deze verbanden zijn eerder laag maar ook 

hier weer significant. 

 

Omdat de correlatieanalyse aantoont dat er een samenhang is tussen deze variabelen 

werden ze opgenomen in een regressieanalyse om na te gaan of er ook effectief sprake is 

van causaliteit (zie bijlage 13). Rekening houdend met de resultaten in het antwoord op 

de vorige onderzoeksvraag, komen we tot onderstaand model (figuur 6.2).  

 

 

Figuur 6.2: Conceptueel model rond gebruik van programma’s en loyaliteit met gestandaardiseerde 

regressiecoëfficiënten 

LoyaltyTrustGebruik loyal. 
prog.

Houding loyal. 
prog.

Satisfaction

0,179

0,121

0,316

0,219

0,228

0,241

 

 

 

Uit de regressieanalyse blijkt dat ‘het gebruik van loyaliteitsprogramma’s’ een 

significante predictor is voor zowel ‘houding t.o.v. loyaliteitsprogramma’s’, ‘trust’ en 

‘satisfaction’. De verklaarde variantie is echter voor elk van deze variabelen eerder klein. 

Ze worden dus in grotere mate verklaard door andere variabelen. Uit de regressieanalyse 

in het antwoord op de vorige onderzoeksvraag kunnen we voor ‘trust’ en ‘satisfaction’ 

zeggen dat deze voor een groot deel verklaard worden door ‘service quality’. Als we 

kijken naar de direct relatie tussen ‘gebruik van loyaliteitsprogramma’s’ en ‘loyalty’ dan 

stellen we vast dat de eerste geen significante predictor is. 

 

We moeten dus concluderen dat in ons onderzoek het gebruik van loyaliteitsprogramma’s 

geen directe invloed heeft op de loyaliteit zoals gemeten in het concept ‘loyalty’. Het 
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heeft daarentegen wel een invloed op de houding t.o.v. loyaliteitsprogramma’s, het 

vertrouwen in de vaste supermarkt en de tevredenheid over de vaste supermarkt. 

Aangezien deze variabelen significante predictors zijn van loyaliteit, is er dus sprake van 

een indirect invloed van ‘gebruik van programma’s’ op loyaliteit. 

 

Als antwoord op onze onderzoeksvraag kunnen we concluderen dat 

loyaliteitsprogramma’s in zekere mate doeltreffend kunnen zijn. Uit de antwoorden blijkt 

immers dat hoe meer men gebruik maakt van een dergelijk programma, hoe minder men 

naar andere supermarkten gaat. Tenslotte zijn mensen die gebruik maken van 

loyaliteitsprogramma’s meer tevreden, hebben ze een groter vertrouwen, en zijn ze meer 

van oordeel dat ze door loyaliteitsprogramma’s een verbondenheid hebben met de 

supermarkt. Deze variabelen hebben op hun beurt een positieve invloed op loyaliteit. 
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6.4 Besluit 

In dit laatste hoofdstuk werden de onderzoeksvragen die nog niet beantwoord konden 

worden door middel van de beschrijvende analyses, behandeld. We maakten hierbij 

gebruik van correlatie- en regressie analyse.  

 

We vonden dat hoe hoger het vertrouwen in de supermarkt, de tevredenheid over de 

supermarkt en de mate waarin men van oordeel is dat loyaliteitsprogramma’s een zekere 

verbondenheid creëren, hoe hoger de loyaliteit zal zijn. Verder konden we vaststellen dat 

hoe hoger men de kwaliteit van de service inschat en hoe hoger het vertrouwen in de 

supermarkt is, hoe hoger de tevredenheid over de supermarkt zal zijn. Tenslotte laat het 

model zien dat het vertrouwen hoog zal zijn, naarmate men de kwaliteit van de service 

hoog inschat en zich verbonden voelt met de supermarkt door loyaliteitsprogramma. Het 

onderzoek van Harris & Goode (2004), waarop ons model deels gebaseerd is, wordt voor 

bepaalde variabelen dan ook bevestigd. Ook zij vonden de directe invloed van enkele van 

bovenstaande variabelen op loyaliteit en de centrale rol die vertrouwen speelt in het 

opbouwen van ervan. Deze centrale rol werd ook aangetoond in het deel over de opbouw 

van relaties (Nelson-Jones, 1990 ; Wieselquist et al., 1999).  

 

De laatste onderzoeksvraag peilde naar de effectiviteit van loyaliteitsprogramma’s. Uit de 

analyses moeten we concluderen dat deze programma’s weldegelijk een invloed kunnen 

hebben. In eerste instantie bleek dat hoe vaker mensen er gebruik van maken, hoe 

minder ze naar andere supermarkten gaan. Er werd ook gekeken naar de relatie met het 

concept ‘loyalty’. Dit concept mat in welke mate mensen hun supermarkt boven andere 

supermarkten verkiezen en in welke mate ze vinden dat hun supermarkt het beter doet. 

Uit de resultaten bleek dat er geen significante invloed was van ‘het gebruik van 

loyaliteitsprogramma’s’ op dit concept. Wel konden we een significante positieve invloed 

vaststellen op de tevredenheid over de supermarkt, het vertrouwen erin en de houding 

t.o.v. loyaliteitsprogramma’s.’ Deze hebben op hun beurt een significante positieve 

invloed op ‘loyalty’ zodat er wel sprake is van een indirect positief verband.  

 

In de literatuur konden we echter moeilijk conclusies trekken over de effectiviteit van 

programma’s. Wel bleek dat heel wat programma niet de verwachte voordelen opleveren 

(Berman, 2006; Messenger, 2004). Onze resultaten tonen dat er wel een positieve 

invloed van uitgaat op loyaliteit aan de winkel.  
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Algemeen besluit 

Met deze masterproef werd aan de hand van een onderzoek getracht inzichten te 

verwerven met betrekking tot de inspanningen die supermarkten doen in het kader van 

klantenretentie. In een marktsituatie met alsmaar meer concurrentie is het ook voor hen 

immers belangrijk hun klanten op een zo goed mogelijke manier te bedienen teneinde te 

voorkomen dat ze overstappen naar de concurrentie. 

 

Wij stelden ons de vraag of loyaliteitsprogramma’s in het kader van het CRM-beleid van 

supermarkten bijdragen tot de verbetering van klantrelaties. Meerbepaald wilden we te 

weten komen of mensen loyaal zijn aan hun supermarkt en of loyaliteitsprogramma’s 

doeltreffend zijn in het stimuleren daarvan. Uit de literatuur bleek immers dat er geen 

eensgezindheid bestaat over enerzijds de doeltreffendheid van dergelijke programma’s 

en anderzijds de vraag voor welk type klanten een voorkeur hebben.  

 

Om tot de data te komen die ons moesten in staat stellen een antwoord te bieden op 

bovenstaande vragen werd gebruik gemaakt van een survey-onderzoek waarbij de 

enquête via een sneeuwbalmethode verspreid werd bij klanten van drie 

supermarktketens namelijk Carrefour, Delhaize en Colruyt. In totaal werden 294 

vragenlijsten gebruikt voor de analyses.  

 

We vonden dat de meeste respondenten eerder neutraal scoren voor wat betreft 

loyaliteit. Ook bleek dat 75% ‘af en toe’ tot regelmatig naar andere supermarkten gaat. 

Hieruit kunnen we afleiden dat mensen niet loyaal zijn aan één bepaalde supermarkt. Dit 

komt overeen met wat in de literatuur verondersteld werd. Een tweede vaststelling was 

dat er wel in grote mate gebruik gemaakt wordt van loyaliteitsprogramma’s. Opmerkelijk 

was dat de scores voor vrouwen hier hoger liggen dan voor mannen. Slechts ongeveer 

15% van de respondenten gaf aan ‘zeer weinig’ tot ‘nooit’ deze programma’s te 

gebruiken. Het type dat de voorkeur geniet van de klant, is dat met de ‘onmiddellijke 

voordelen’, zoals kortingsbons. De populariteit van deze kortingsbons werd eveneens 

door enkele auteurs verondersteld, hoewel anderen meenden dat beloningen op lange 

termijn de voorkeur genieten. Tenslotte blijkt uit de resultaten dat krediet- of 

betaalkaarten het minst populair zijn.  

 

We konden eveneens vaststellen dat loyaliteitsprogramma’s van de supermarkten 

doeltreffend kunnen zijn. Ondanks het feit dat mensen toch nog naar andere 

supermarkten gaan, slagen dergelijke programma’s er toch in om de relatie met de klant 

te versterken. Tenslotte konden we concluderen dat de kwaliteit van de service, het 
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vertrouwen in en de tevredenheid over, en de houding t.o.v. loyaliteitsprogramma’s een 

positieve (directe of indirecte) invloed hebben op loyaliteit.  

 

Tot slot geven wij op basis van onze resultaten nog enkele aanbevelingen voor het CRM-

beleid van supermarkten. Zowel uit de literatuur als uit ons onderzoek blijkt dat 

Customer Relationship Management van groot belang is. Loyaliteitsprogramma’s kunnen 

ongetwijfeld nuttig zijn voor het verbeteren van de klantenrelatie. Men moet er zich wel 

voor  behoeden enerzijds de verwachtingen niet te hoog te leggen en anderzijds de 

effecten niet te overschatten. Mensen worden immers niet snel loyaal aan één bepaalde 

supermarkt.  

 

Het type programma dat het best kan gebruikt worden, is dat waar een onmiddellijk 

voordeel gegeven wordt aan de klant, zoals kortingsbons. Deze genieten immers de 

voorkeur. Uit de resultaten blijkt ook dat vrouwen meer gebruik maken van 

loyaliteitsprogramma’s. Men zou zich dus kunnen richten tot deze doelgroep voor het 

communiceren van de voordelen ervan. Tot slot kunnen supermarkten nog een andere 

manier hanteren om de loyaliteit te stimuleren, namelijk het verhogen van de kwaliteit 

van de service zodat het vertrouwen en de tevredenheid van klanten toeneemt. Deze 

factoren hebben immers een positieve invloed op loyaliteit.  
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8. Bijlagen 

Bijlage 1: Enquête 

Geachte, 

 

In het kader van mijn masterproef aan de Ugent voer ik een onderzoek naar de keuze 

van en loyaliteit aan supermarkten en specifieker de effectiviteit van 

loyaliteitsprogramma’s*. Omdat ons onderzoek zich enkel toespitst op de ketens 

Carrefour, Delhaize & Colruyt, vragen wij deze enquête enkel in te vullen indien u de 

meeste van uw aankopen in één van deze ketens doet. Deze vragenlijst is volstrekt 

anoniem en vraagt ongeveer 10 minuten van uw tijd. In het eerste deel van deze 

enquête vragen wij hoofdzakelijk naar de keuze van supermarkten en deelname aan 

loyaliteitsprogramma’s. Vervolgens wordt gepeild naar respectievelijk uw attitude ten 

opzichte van uw vaste supermarkt en uw attitude ten opzichte van 

loyaliteitsprogramma’s. Om af te sluiten vragen wij u aan te duiden welke eigenschappen 

u belangrijk vindt in een supermarkt.  

 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Maarten Van Hecke 

 

*Definitie loyaliteitsprogramma: Een loyaliteitsprogramma is een initiatief waarmee 

klanten voordelen kunnen behalen. Voorbeelden hiervan in supermarkten zijn: 

- Klantenkaart waarmee punten gespaard worden die later kunnen ingeruild 

worden voor een product of een korting. 

- Kortingsbons aangeboden door de supermarkten 

- Kredietkaarten 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Keuze van de supermarkt & winkelgedrag 

 

Vraag 1. Bij welke van volgende supermarkten doet u de meeste van uw aankopen? 

(slechts 1 antwoord) 

 

□ Carrefour 

□ Delhaize 

□ Colruyt 
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Vraag 2. Hoe lang doet u al in deze keten de meeste van uw aankopen? (slechts 1 

antwoord) 

 

□ Minder dan 1 jaar 

□ Tussen 1 en 5 jaar 

□ Meer dan 5 jaar 
 

 

Vraag 3. Hoe vaak gaat u winkelen in die supermarkt? (Omcirkel uw antwoord) 

 

Nooit Zeer weinig Af en toe Regelmatig Zeer veel 

 

 

 

Vraag 4. Maakt u gebruik van een programma dat u voordelen geeft in uw supermarkt? 

(Omcirkel uw antwoord) 

 

Nooit Zeer weinig Af en toe Regelmatig Zeer veel 

 

 

 

Vraag 5. Aan welke van volgende programma’s die u voordelen geven in uw supermarkt 

neemt u deel? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 

□ Niet van toepassing (indien u ‘nooit’ antwoordde op vraag 4) 

□ Spaarsysteem via punten 

□ Korting via bons/… 

□ Betaal/kredietkaart 

□ Andere: (vul in) ……………………………… 
 

 

Vraag 6. Gaat u soms nog naar andere supermarkten? (Omcirkel uw antwoord) 

 

Nooit Zeer weinig Af en toe Regelmatig Zeer veel 
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Vraag 7. Waarom bezoekt u dan deze andere supermarkten? (Omcirkel telkens uw 

antwoord) 

 

� Voor speciale gelegenheden 

Nooit Zeer Weinig Af en toe Regelmatig Veel 

 

� Voor bepaalde producten 

Nooit Zeer Weinig Af en toe Regelmatig Veel 

 

� Kortere afstand 

Nooit Zeer Weinig Af en toe Regelmatig Veel 

 

� Promoties 

Nooit Zeer Weinig Af en toe Regelmatig Veel 

 

� Specifiek loyaliteitsprogramma 

Nooit Zeer Weinig Af en toe Regelmatig Veel 

 

� Zijn er andere redenen waarom u naar andere dan uw vaste supermarkt gaat? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Vraag 8. Maakt u ook in deze andere supermarkten gebruik van een programma dat u 

voordelen geeft (spaarkaarten, kortingsbons, kredietkaarten,…)? (Omcirkel uw antwoord) 

 

Nooit Zeer Weinig Af en toe Regelmatig Veel 

 

 

 



 104

Vraag 9. In welke mate spreken volgende types van loyaliteitsprogramma’s u aan? 

(Omcirkel per type uw antwoord) 

 

� Programma met spaarsysteem via punten (voordeel op langere termijn) 

Helemaal niet Weinig Neutraal Veel  Zeer veel 

 

� Programma dat een onmiddellijk voordeel biedt (o.a. supermarktgebonden 

kortingsbons) 

Helemaal niet Weinig Neutraal Veel  Zeer veel 

 

� Betaal/kredietkaart (=kaart die u een krediet verschaft dat maandelijks wordt 

afgerekend) 

Helemaal niet Weinig Neutraal Veel Zeer veel 

 

� Zijn er andere loyaliteitsprogramma’s waar u een voorkeur voor heeft? 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Vraag 10. In welke mate associeert u volgende kenmerken met de supermarkt waar u 

de meeste van uw aankopen doet? (Omcirkel per kenmerk uw antwoord) 

 

� Aangenaam winkelen 

Helemaal niet Weinig Neutraal Veel Zeer veel 

 

� Goede service 

Helemaal niet Weinig Neutraal Veel Zeer veel 

 

� Kwaliteit 

Helemaal niet Weinig Neutraal Veel Zeer veel 

 

� Goedkope prijzen 

Helemaal niet Weinig Neutraal Veel Zeer veel 

 

� Klantgericht personeel 

Helemaal niet Weinig Neutraal Veel Zeer veel 
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Vraag 11. Op welke manier krijgt u informatie van uw vaste supermarkt? (meerdere 

antwoorden mogelijk)? 

 

□ Reclamefolders 

□ Gerichte aanbiedingen 

□ Periodieke informatiebrochures 

□ Andere: (vul in)………………………… 

 

 

Attitude ten opzichte van vaste supermarkt 

In dit deel krijgt u een aantal stellingen die peilen naar uw houding ten opzichte van de 

supermarkt waar u de meeste van uw aankopen doet. Gelieve aan te duiden in welke 

mate u akkoord gaat. 

 

Stelling Niet 

akkoord 

Eerder 

niet 

akkoord 

Neutraal Eerder 

akkoord 

Akkoord 

Ik ga graag winkelen in mijn vaste 

supermarkt. 

     

Als er een nieuwe supermarkt van 

dezelfde keten dichter bij huis zou 

komen, zou ik nog bij mijn vaste 

supermarkt blijven gaan. 

     

Als een bepaald product niet in mijn 

supermarkt te verkrijgen is, zal ik 

eerder een alternatief product 

kopen dan naar een andere 

supermarkt te gaan. 

     

Mijn vaste supermarkt heb ik 

gekozen omdat deze het dichtst bij 

huis ligt. 

     

Ik ga naar mijn vaste supermarkt 

omdat ik er alles in één keer kan 

kopen. 

     

Mijn vaste supermarkt doet het 

beter in het tegemoet komen aan 

de wensen van klanten dan andere 

supermarkten. 
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Als er een nieuwe supermarkt van 

een andere keten dichter bij huis 

zou komen, zou ik nog steeds naar 

mijn vaste supermarkt blijven gaan. 

     

Mijn vaste supermarkt doet 

voldoende inspanningen om 

tegemoet te komen aan de wensen 

van de klanten. 

     

Mijn vaste supermarkt geeft 

voldoende individuele aandacht aan 

klanten. 

     

Mijn supermarkt hecht sterk belang 

aan het feit of ik tevreden ben of 

niet. 

     

Ik krijg voldoende voordelen (via 

spaarsystemen, kortingsbonnen,…) 

in mijn vaste supermarkt. 

     

Mijn vaste supermarkt associeer ik 

met aangenaam winkelen. 

     

Als ik klachten heb, kan ik daarmee 

terecht in mijn vaste supermarkt. 

     

Ik ben tevreden over de service die 

ik krijg in mijn vaste supermarkt. 

     

Mijn vaste supermarkt is volledig 

betrouwbaar. 

     

Ik vind dat mijn vaste supermarkt 

voldoende contact met me 

opneemt. 

     

Ik heb het gevoel dat ik weet wat ik 

kan verwachten van mijn vaste 

supermarkt. 

     

Ik ben tevreden over de sfeer in 

mijn vaste supermarkt. 
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Attitude ten opzichte van loyaliteitsprogramma’s  

Supermarkten bieden verschillende loyaliteitsprogramma’s aan zoals, klantenkaarten 

waarmee u punten kan sparen, kortingsbons, betaalkaarten die u een krediet geven dat 

maandelijks afgerekend wordt, etc. In dit deel peilen we naar hoe u denkt over dergelijke 

programma’s. Gelieve aan te duiden in welke mate u akkoord bent met volgende 

stellingen.  

 

 

Stelling Niet 

akkoord 

Eerder 

niet 

akkoord 

Neutraal Eerder 

akkoord 

Akkoord 

Ik ga steeds naar dezelfde 

supermarkt omdat deze regelmatig 

prijsvoordelen geeft (bijv. 

spaarpunten, kortingsbons,…). 

     

Door deel te nemen aan 

loyaliteitsprogramma’s voel ik mij 

verbonden met de supermarkt. 

     

Als ik meer voordelen kan halen via 

een programma in een andere 

supermarkt zal ik toch bij mij vaste 

supermarkt blijven. 

     

Ik ben bereid persoonlijke 

informatie te geven aan de 

supermarkt als mij dat voordelen of 

gerichte productaanbiedingen kan 

opleveren. 

     

Supermarkten gebruiken 

loyaliteitsprogramma’s in de eerste 

plaats om voordelen te kunnen 

bieden aan hun klanten en niet om 

zelf voordelen te behalen. 

     

Ik neem in meerdere supermarkten 

deel aan dergelijke programma’s 

zodat ik overal voordelen kan halen. 

     

Ik gebruik zoveel mogelijk 

kortingbons in de supermarkt om 

de kosten te drukken. 
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Door loyaliteitsprogramma’s ben ik 

minder geneigd om naar een 

andere supermarkt te gaan. 

     

Ik lees de magazines die ik ontvang 

van supermarkten. 

     

 

 

Hoe belangrijk vindt u volgende eigenschappen bij een 

supermarkt? 

 

 Niet 

belangrijk 

Eerder niet 

belangrijk 

Neutraal Eerder 

belangrijk 

Heel 

belangrijk 

Parkeergelegenheid      

Beschikbaar personeel      

Individuele aandacht in de 

supermarkt 

     

Reclame aan huis      

Informatie over 

loyaliteitsprogramma’s 

     

Lidmaatschap aan 

loyaliteitsprogramma 

     

Aantrekkelijk uitzicht van 

de supermarkt 

     

Keuze uit verschillende 

merken 

     

Goedkope producten      

Kwaliteitsvolle producten      

Mogelijkheid tot het kopen 

van huismerken 

(=producten van het merk 

van de supermarkt) 

     

Degustaties      

Andere services zoals het 

ontwikkelen van foto’s, 

postpunt,… 
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Personalia 

 

� Leeftijd: __ 

 

� Geslacht: M V 

 

� Aantal kinderen in het gezin:… 

� Hoogst behaalde diploma (slecht 1 antwoord mogelijk): 

□ Geen 
□ Lagere school  
□ Lager secundair onderwijs 
□ Lager beroepsonderwijs 
□ Hoger secundair onderwijs 
□ Hoger beroepsonderwijs 
□ Hoger niet-universitair onderwijs 
□ Hoger universitair onderwijs 
□ Postuniversitair onderwijs 

 

� Postcode: _ _ _ _ 

 

� Gezamenlijke inkomenscategorie van het gezin: 

□ > € 3.200 
□ € 2.400 - € 3.200 
□ € 1.600 - € 2.400 
□ € 1.250 - € 1.600 
□ < € 1.250 

 
 
 
 
 
Bedankt voor uw medewerking! 
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Bijlage 2: Redenen bezoek andere supermarkten 

Beschrijvende analyse voor de antwoorden op ‘redene n voor bezoek andere supermarkten’ 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Waarom bezoekt u dan 
deze supermarkten? 
Speciale gelegenheid 

276 1,00 5,00 2,5399 ,93529 

Waarom bezoekt u dan 
deze supermarkten? 
Bepaalde producten 

281 1,00 5,00 3,0285 ,97059 

Waarom bezoekt u dan 
deze supermarkten? 
Kortere afstand 

276 1,00 5,00 2,5616 1,30726 

Waarom bezoekt u dan 
deze supermarkten? 
Promoties 

280 1,00 5,00 2,5679 1,08873 

Waarom bezoekt u dan 
deze supermarkten? 
Specifiek 
loyaliteitsprogramma 

271 1,00 5,00 1,9520 1,04417 

Valid N (listwise) 262         
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Bijlage 3: Belangrijke eigenschappen van supermarkten 

Eigenschappen Niet 

belangrijk 

Eerder niet 

belangrijk 

Neutraal Eerder 

belangrijk 

Heel 

belangrijk 

Parkeergelegenheid 2,1% 0,7% 3,2% 22,1% 71,9% 

Beschikbaar personeel 1,1% 1,4% 9,9% 38,7% 48,9% 

Individuele aandacht 2,1% 12,0% 33,9% 30,7% 21,2% 

Reclame aan huis 9,1% 15,4% 30,5% 29,8% 15,1% 

Informatie over 

loyaliteitsprogramma’s  

6,3% 12,3% 35,8% 31,9% 13,7% 

Lidmaatschap aan 

loyaliteitsprogramma’s 

9,8% 17,5% 41,4% 21,4% 9,8% 

Aantrekkelijk uitzicht van 

de supermarkt 

6,7% 13,1% 35,0% 30,4% 14,8% 

Keuze uit verschillende 

merken 

1,1% 2,8% 7,1% 49,3% 39,7% 

Goedkope producten 0,7% 3,2% 22,0% 45,0% 29,1% 

Kwaliteitsvolle producten 0,4% 0,4% 2,1% 40,7% 56,4% 

Mogelijkheid tot het kopen 

van huismerken 

1,8% 7,4% 27,6% 36,0% 27,2% 

Degustaties 14,4% 16,6% 33,9% 25,3% 9,7% 

Andere services zoals 

ontwikkelen van foto’s, 

postpunt,… 

23,7% 26,1% 24,7% 18,0% 7,4% 



 112

Bijlage 4: Factoranalyse en alpha ‘service quality’ 

 
 
Total Variance Explained 
 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 3,265 65,307 65,307 3,265 65,307 65,307 
2 ,576 11,516 76,823       
3 ,511 10,217 87,040       
4 ,366 7,316 94,356       
5 ,282 5,644 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 
 
 Component Matrix(a) 
 

Componen
t 

  1 
Ik ben tevreden over de 
service die ik krijg in mijn 
vaste supermarkt. 

,865 

Mijn vaste supermarkt 
geeft voldoende 
individuele aandacht aan 
klanten. 

,832 

Mijn vaste supermarkt 
doet voldoende 
inspanningen om 
tegemoet te komen aan 
de wensen van de 
klanten. 

,803 

Als ik klachten heb, kan 
ik daarmee terecht in 
mijn vaste supermarkt. 

,797 

Ik ben tevreden over de 
sfeer in mijn vaste 
supermarkt. 

,738 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
 
 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,864 5 
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Bijlage 5: Factoranalyse en alpha ‘trust’ 

Total Variance Explained 

 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 2,228 55,706 55,706 2,228 55,706 55,706 
2 ,769 19,218 74,924       
3 ,577 14,417 89,342       
4 ,426 10,658 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 
 
 Component Matrix(a) 
 

Componen
t 

  1 
Mijn vaste supermarkt is 
volledig betrouwbaar. ,789 

Ik heb het gevoel dat ik 
weet wat ik kan verwachten 
van mijn vaste supermarkt. ,788 

Mijn supermarkt hecht sterk 
belang aan het feit of ik 
tevreden ben of niet. 

,758 

Supermarkten gebruiken 
loyaliteitsprogramma's in 
de eerste plaats om 
voordelen te kunnen 
bieden aan hun klanten en 
niet om zelf voordelen te 
behalen. 

,641 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
 
 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,716 4 
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Bijlage 6: Factoranalyse en alpha ‘satisfaction’ 

Total Variance Explained 

 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 2,235 55,879 55,879 2,235 55,879 55,879 
2 ,749 18,725 74,604       
3 ,562 14,053 88,657       
4 ,454 11,343 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 
 
 Component Matrix(a) 
 

Componen
t 

  1 
Mijn supermarkt associeer 
ik met aangenaam 
winkelen. 

,762 

Ik krijg voldoende 
voordelen in mijn 
supermarkt. 

,758 

Ik ga graag winkelen in 
mijn vaste supermarkt. ,749 

Ik vind dat mijn vaste 
supermarkt voldoende 
contact met me opneemt. 

,720 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
 
 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,733 4 
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Bijlage 7: Factoranalyse en alpha ‘attloyprog’ 

Total Variance Explained 

 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 1,593 79,634 79,634 1,593 79,634 79,634 
2 ,407 20,366 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 
 
 Component Matrix(a) 
 

Componen
t 

  1 
Door 
loyaliteitsprogramma's 
ben ik minder geneigd om 
naar een andere 
supermarkt te gaan. 

,892 

Door deel te nemen aan 
loyaliteitsprogramma's 
voel ik mij verbonden met 
de supermarkt. 

,892 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
 
 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,744 2 
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Bijlage 8: Factoranalyse en alpha ‘loyalty’ 

Total Variance Explained 

 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 1,576 52,533 52,533 1,576 52,533 52,533 
2 ,741 24,713 77,246       
3 ,683 22,754 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 
 
 Component Matrix(a) 
 

Componen
t 

  1 
Als er een nieuwe 
supermarkt van een andere 
keten zou komen, zou ik 
nog steeds naar mijn vaste 
supermarkt blijven gaan. 

,738 

Mijn vaste supermarkt doet 
het beter in het tegemoet 
komen aan de wensen van 
klanten dan andere 
supermarkten. 

,737 

Als ik meer voordelen kan 
halen via een programma 
in een andere supermarkt 
zal ik toch bij mijn vaste 
supermarkt blijven. 

,699 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
 
 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,535 3 
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Bijlage 9: Descriptives concepten 

 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
servicequality 283 1,80 5,00 4,0290 ,68985 
Valid N (listwise) 283         

 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Trust 278 1,75 5,00 3,6403 ,68580 
Valid N (listwise) 278         

 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Satisfaction 281 2,00 5,00 3,9920 ,69093 
Valid N (listwise) 281         

 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
attloyprog 282 1,00 5,00 2,9344 1,12563 
Valid N (listwise) 282         

 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Loyalty 282 1,00 5,00 3,4468 ,83121 
Valid N (listwise) 282         
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Bijlage 10: Bezoek andere supermarkten 

 
Gaat u soms nog naar andere supermarkten? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Nooit 2 ,7 ,7 ,7 
Zeer weinig 55 19,2 19,2 19,9 
Af en toe 157 54,7 54,9 74,8 
Regelmatig 64 22,3 22,4 97,2 
Zeer veel 8 2,8 2,8 100,0 

Valid 

Total 286 99,7 100,0   
Missing 999,00 1 ,3     
Total 287 100,0     

 
 
 
 
 
 
 
 
ANOVA Leeftijdcategorie & Gaat u soms nog naar andere supermarkten?  

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 7,401 6 1,234 2,254 ,039 
Within Groups 148,864 272 ,547     
Total 156,265 278       

 
 
 
 
 
 
 
 
Kruskal-Wallis: Leeftijdcategorie & Gaat u soms nog  naar andere supermarkten? 

  

Gaat u soms 
nog naar 
andere 

supermarkten
? 

Chi-Square 13,766 
df 6 
Asymp. Sig. ,032 

Sig. ,031(a) 
Lower Bound ,028 

Monte Carlo 
Sig. 95% Confidence 

Interval Upper Bound ,034 

a  Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525. 
b  Kruskal Wallis Test 
c  Grouping Variable: lftcat 
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Bijlage 11: Gebruik loyaliteitsprogramma’s 

Maakt u gebruik van een programma dat u voordelen g eeft in uw supermarkt? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Nooit 8 2,8 2,8 2,8 
Zeer weinig 36 12,5 12,5 15,3 
Af en toe 56 19,5 19,5 34,8 
Regelmatig 119 41,5 41,5 76,3 
Zeer veel 68 23,7 23,7 100,0 

Valid 

Total 287 100,0 100,0   

 
 
 
 
Aan welk van volgende programma's neemt u deel? spa arsysteem 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Neen 143 49,8 49,8 49,8 
Ja 142 49,5 49,5 99,3 
999,00 2 ,7 ,7 100,0 

Valid 

Total 287 100,0 100,0   

 
Aan welk van volgende programma's neemt u deel? bon s 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Neen 90 31,4 31,4 31,4 
Ja 195 67,9 67,9 99,3 
999,00 2 ,7 ,7 100,0 

Valid 

Total 287 100,0 100,0   

 
Aan welk van volgende programma's neemt u deel? kre dietkaart 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Neen 254 88,5 88,5 88,5 
Ja 31 10,8 10,8 99,3 
999,00 2 ,7 ,7 100,0 

Valid 

Total 287 100,0 100,0   

 
 
 
In welke mate spreken volgende types van loyaliteit sprogramma's u aan? Spaarsysteem 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Helemaal niet 41 14,3 14,8 14,8 
Weinig 53 18,5 19,1 33,9 
Neutraal 74 25,8 26,7 60,6 
Veel 80 27,9 28,9 89,5 
Zeer veel 29 10,1 10,5 100,0 

Valid 

Total 277 96,5 100,0   
Missing 999,00 10 3,5     
Total 287 100,0     
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In welke mate spreken volgende types van loyaliteit sprogramma's u aan? Onmiddellijk voordeel 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Helemaal niet 11 3,8 3,9 3,9 
Weinig 34 11,8 12,1 16,0 
Neutraal 69 24,0 24,5 40,4 
Veel 116 40,4 41,1 81,6 
Zeer veel 52 18,1 18,4 100,0 

Valid 

Total 282 98,3 100,0   
Missing 999,00 5 1,7     
Total 287 100,0     

 
In welke mate spreken volgende types van loyaliteit sprogramma's u aan? Betaal/kredietkaart 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Helemaal niet 196 68,3 70,8 70,8 
Weinig 35 12,2 12,6 83,4 
Neutraal 23 8,0 8,3 91,7 
Veel 17 5,9 6,1 97,8 
Zeer veel 6 2,1 2,2 100,0 

Valid 

Total 277 96,5 100,0   
Missing 999,00 10 3,5     
Total 287 100,0     
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Bijlage 12: Regressie concepten 

Samenvatting regressieanalyse met afhankelijke varia bele ‘trust’ 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 ,831(a) ,690 ,688 ,38321 1,973 

a  Predictors: (Constant), servicequality, attloyprog 
b  Dependent Variable: Trust 
 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta  
1 (Constant) ,432 ,138   3,125 ,002 
  attloyprog ,191 ,022 ,314 8,580 ,000 
  servicequality ,655 ,036 ,660 18,015 ,000 

a  Dependent Variable: Trust 
 
 
 
 
 
 
 
Samenvatting regressieanalyse met afhankelijke varia bele ‘satisfaction’ 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 ,802(a) ,643 ,640 ,41249 1,999 

a  Predictors: (Constant), Trust, servicequality 
b  Dependent Variable: Satisfaction 
 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta  
1 (Constant) ,706 ,152   4,646 ,000 
  servicequality ,570 ,058 ,575 9,871 ,000 
  Trust ,270 ,058 ,269 4,622 ,000 

a  Dependent Variable: Satisfaction 
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Samenvatting regressieanalyse met afhankelijke varia bele ‘loyalty’ 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 ,575(a) ,330 ,323 ,68363 2,070 

a  Predictors: (Constant), Satisfaction, attloyprog, Trust 
b  Dependent Variable: Loyalty 
 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta  
1 (Constant) ,700 ,259   2,699 ,007 
  attloyprog ,089 ,045 ,121 1,963 ,051 
  Trust ,265 ,093 ,219 2,840 ,005 
  Satisfaction ,384 ,089 ,316 4,326 ,000 

a  Dependent Variable: Loyalty 
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Bijlage 13: Regressie deelname programma en concepten 

 
 
Samenvatting regressieanalyse met afhankelijke varia bele ‘attloyprog’ 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 ,241(a) ,058 ,055 1,09435 1,843 

a  Predictors: (Constant), Maakt u gebruik van een programma dat u voordelen geeft in uw supermarkt? 
b  Dependent Variable: attloyprog 
 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta  
1 (Constant) 1,970 ,241   8,174 ,000 
  Maakt u gebruik van 

een programma dat u 
voordelen geeft in uw 
supermarkt? 

,260 ,063 ,241 4,158 ,000 

a  Dependent Variable: attloyprog 
 
 
 
 
 
 
 
Samenvatting regressieanalyse met afhankelijke varia bele ‘trust’ 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 ,179(a) ,032 ,029 ,67593 1,934 

a  Predictors: (Constant), Maakt u gebruik van een programma dat u voordelen geeft in uw supermarkt? 
b  Dependent Variable: Trust 
 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta  
1 (Constant) 3,203 ,150   21,322 ,000 
  Maakt u gebruik van 

een programma dat u 
voordelen geeft in uw 
supermarkt? 

,118 ,039 ,179 3,025 ,003 

a  Dependent Variable: Trust 
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Samenvatting regressieanalyse met afhankelijke varia bele ‘satisfaction’ 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 ,228(a) ,052 ,049 ,67392 1,905 

a  Predictors: (Constant), Maakt u gebruik van een programma dat u voordelen geeft in uw supermarkt? 
b  Dependent Variable: Satisfaction 
 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta  
1 (Constant) 3,440 ,147   23,462 ,000 
  Maakt u gebruik van 

een programma dat u 
voordelen geeft in uw 
supermarkt? 

,149 ,038 ,228 3,913 ,000 

a  Dependent Variable: Satisfaction 
 
 
 
 
 
 
 
Samenvatting regressieanalyse met afhankelijke varia bele ‘loyalty’ 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 ,074(a) ,006 ,002 ,83040 2,110 

a  Predictors: (Constant), Maakt u gebruik van een programma dat u voordelen geeft in uw supermarkt? 
b  Dependent Variable: Loyalty 
 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta  
1 (Constant) 3,231 ,180   17,908 ,000 
  Maakt u gebruik van 

een programma dat u 
voordelen geeft in uw 
supermarkt? 

,058 ,047 ,074 1,246 ,214 

a  Dependent Variable: Loyalty 
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Bijlage 14: Regressie deelname programma en bezoek andere 

supermarkten 

 
Samenvatting regressieanalyse met afhankelijke varia bele ‘loyalty’ 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 ,125(a) ,016 ,012 ,73873 2,114 

a  Predictors: (Constant), Maakt u gebruik van een programma dat u voordelen geeft in uw supermarkt? 
b  Dependent Variable: Gaat u soms nog naar andere supermarkten? 
 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta  
1 (Constant) 3,402 ,160   21,198 ,000 
  Maakt u gebruik van 

een programma dat u 
voordelen geeft in uw 
supermarkt? 

-,089 ,042 -,125 -2,129 ,034 

a  Dependent Variable: Gaat u soms nog naar andere supermarkten? 
 
 


