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Observatie en registratie

Een andere manier van informatie verkrijgen

M Naast het doornemen van publicaties, doorzoeken
    van internet en het praten met mensen, is er nog een
    andere manier om informatie te verkrijgen:
    observeren (en registreren).

    Observeren = alle onderzoeksmethoden waarbij
    feitelijk gedrag wordt bestudeerd (en geregistreerd).
    Hierbij oefent de onderzoeker geen invloed uit op
    de resultaten, en komt veelal informatie vrij die niet
    of nauwelijks door middel van vragenlijsten kan
    worden verkregen.  
    Wel moet de privacy van de respondenten strikt
    bewaakt worden!
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Observatie en registratie

Een andere manier van informatie verkrijgen

M Manieren om te observeren:
    Observaties kunnen bij consumenten thuis plaats-
    vinden, op de verkooplocatie, en ook in speciaal
    ingerichte testcentra.  Dit gebeurt o.a.:

    F door mensen of automatisch, bijv. via poortjes,
        hoewel dan niet altijd wordt onderscheiden wie
        precies wordt geobserveerd;
    F in natuurlijke of kunstmatige situaties, bijv.
        aandachtsmeting van advertenties (via chip of in
        laboratorium-omgeving);
    F openlijk of verborgen (camera’s in winkels);
 >>
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Observatie en registratie

Een andere manier van informatie verkrijgen

M Manieren om te observeren:
    Verder vindt observatie plaats o.a.:

    F gestructureerd of ongestructureerd (’open - kijk
        maar wat er gebeurt’ of afgebakende opdracht);
    F direct of indirect (indirect d.m.v. pantrycheck of
        dustbincheck);
    F met of zonder medewerking respondent.
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Observatie en registratie

Een andere manier van informatie verkrijgen

M Manieren om te observeren:
    Ook op het internet wordt geobserveerd; o.a. teksten
    die door mensen bijv. via YouTube, Twitter e.d.
    worden verspreid, kunnen worden geanalyseerd.  

    Door middel van webscraping- en tekstanalyse-
    software kan al dit soort user generated content
    worden gescand op informatie die voor een bedrijf of
    product van belang kan zijn.
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Observatie en registratie

Voor- en nadelen van observatie

M Voordelen:
    F meer objectieve gegevens worden verzameld;
    F geen vertekening door subjectieve inbreng van
        respondent;
    F mogelijk meer nuttige gegevens verzameld dan
        van tevoren bedoeld was (bijv. mysteryshopper).

M Nadelen:
    F motieven van gedragingen respondenten zijn
        moeilijk te achterhalen d.m.v. observaties;
    F bij het trachten gedragingen vast te stellen, 
        kunnen vertekeningen onstaan bij observator.
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Observatie en registratie

Betrouwbaarheid van observaties

M Betrouwbaarheid bij observatie door 2 personen:
    Wanneer 2 personen onafhankelijk van elkaar
    mensen observeren, is het niet zo dat zij allebei de
    observaties op dezelfde wijze interpreteren.  Denk
    bijv. aan 2 recruiters die de geschiktheid van bijv.
    50 sollicitanten moeten beoordelen (ja / nee).
   
    Bij observatie is toepassing van Cohen’s kappa soms
    zinvol, een maat voor overeenstemming tussen 2
    beoordelaars (’interobservatorbetrouwbaarheid ’).
    Dit kan zijn op basis van het aantal observaties, of 
    op basis van de kans op overeenstemming.
   >> 
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Observatie en registratie

Betrouwbaarheid van observaties

M Toepassing Cohen’s kappa, voorbeeld:
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Observatie en registratie

Vormen van observatie

M Vormen van observatie, bij de consument:
    F surfgedrag / webmeteronderzoek: observatie
        over hoe vaak en hoe websites bezocht worden
        bijv. met inzet van cookies.  
        Bezoekers moeten hier wel toestemming voor
        geven, waardoor deze gegevens minder
        betrouwbaar zijn.
        Om cookies te omzeilen worden vaste online
        panels gehanteerd van deelnemers die vooraf
        hiermee hebben ingestemd;
 >>   
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Observatie en registratie

Vormen van observatie

M Vormen van observatie, bij de consument:
    F pantrycheck: registratie van aantal product-
        groepen bij de consument (aan de hand van
        verpakkingsvormen, merken, hoeveelheden, e.d.)
        om inzicht te verkrijgen in penetratie van bepaalde
        artikelen;

    F kijk(dichtheids)onderzoek: registratie d.m.v.
        elektronisch kastjes op tv-apparatuur om
        kijkgedrag bij ca. 1.250 huishoudens (2700
        panelleden) vast te stellen (SKO i.s.m. GfK);
    >>
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Observatie en registratie

Vormen van observatie

M Vormen van observatie, bij de consument:
    F scanningpanel: een groep geselecteerde huis-
        houdens scannen d.m.v. leespen dagelijks de
        gekochte artikelen (bureau GfK);

    F dustbincheck (’vulinisbakonderzoek’): registratie
        van hoeveelheid en typen verpakkingsmateriaal
        (dus producten) die mensen gebruiken;

    F participatieve observatie (etnografisch onderzoek):
        bij consument thuis, of met consument mee op
        pad, bestuderen hoe producten worden gebruikt;
 >>
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Observatie en registratie

Vormen van observatie

M Vormen van observatie, bij de consument:
    F RFID (radio frequency identification chips): om
        bijv. bewegingen van mensen na te gaan. In de
        logistiek wordt hier al langer mee gewerkt om
        goederenstroom te geleiden en te beheersen. 
        Met de komst van Smartphones, Google Glass, e.d.
        kunnen verplaatsingen van mensen (bijv. in
        winkels) met nog meer gemak worden nagegaan 
        (Wifitracking). 

        Ook kan geobserveerd worden d.m.v. wearable
        tech (horloges, armbanden, patches, e.d.) die via
        Wifi in verbinding staat met het internet.
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Observatie en registratie

Vormen van observatie

M Vormen van observatie, op verkooplocatie:
    F detaillistenpanel: registratie bij een vaste groep
        detaillisten inzake de verkoop van producten en
        artikelen in een bepaalde periode, meestal
        d.m.v. leespen of kassascan (bureau Nielsen);

    F mysteryshopper (mystery buyer, shopping lady):
        marktonderzoek vanuit o.a. producent of groot-
        handel, waarbij observator zich voordoet als klant;
   >>

14

Observatie en registratie

Vormen van observatie

M Vormen van observatie, op verkooplocatie:
    F cameragebruik: om bijv. winkelgedrag of reacties
        op nieuwe producten, winkelinrichting, e.d. te
        observeren en registreren;

    F testwinkel: voor het uitproberen van een nieuw
        product, een nieuwe winkelinrichting, een andere
        schapindeling, e.d., kunnen bestaande winkels als
        testwinkels worden aangewezen.
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Observatie en registratie

Vormen van observatie

M Vormen van observatie, in testcentrum:
    Met name voor het meten van attentiewaarde van
    een bepaalde verpakking of reclameboodschap. 
    Zo kan een proefpersoon enige tijd krijgen om een
    bepaalde verpakking uitvoerig te bekijken. 

    Vervolgens worden, bijv. d.m.v. dia’s, diverse
    productopstellingen getoond waarin het product of
    testverpakking is opgenomen.
    Gevolg: herkenningsmomenten, benodigde tijden
    daarvoor, enz. waaruit diverse conclusies kunnen
    worden getrokken. 
    Testcentra beschikken soms ook over testkeukens.
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Observatie en registratie

Technische hulpmiddelen bij observatie

M Observatietechnieken en neuromarketing:
    Naast verkeerstellers, elektronische poortjes,
    scanningsapparatuur, scanningscamera’s, e.d. zijn er
    tal van instrumenten die reacties van het lichaam
    kunnen meten en interpreteren.  Deze instrumenten
    helpen voorkomen dat mensen ‘sociaal wenselijke’ of
    ‘berekende’ antwoorden geven, terwijl hun gedrag
    anders is.

    De observatietechnieken die hiervoor worden ingezet
    houden verband met het vakgebied neuromarketing:
    marketing gebaseerd op onderzoek naar de invloed
    van de hersenwerking op het koopgedrag van de
    consument.
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Observatie en registratie

Technische hulpmiddelen bij observatie

M Neuromarketing, enkele aspecten:
    In de moderne psychologie wordt verondersteld dat
    onze hersenen in figuurlijke zin uit 3 delen bestaan:
    F het ‘nieuwe’ brein (neocortex): gericht op het
        rationele denken;
    F het limbisch brein: gericht op gevoelsmatig
        denken, en
    F het ‘oude’ brein (reptillum): gericht op overleven,
        voortplanting, primitieve levensfuncties. 

    Neuromarketing gaat ervan uit dat juist het ‘oude’ 
    -vlucht of vecht- brein de meeste beslissingen neemt,
    en richt zich op stimuli die dit brein aanspreken. 
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Observatie en registratie

Technische hulpmiddelen bij observatie

M Neuromarketing, enkele aspecten, vervolg:
    Volgens neuromarketeers zijn de belangrijkste 6
    stimuli:
    O egocentrische prikkels: alles draait om onszelf: mij.
        Boodschappen moeten daarom niet gericht zijn op
        kenmerken van een product of bedrijf, maar op de
        voordelen voor mij.  Dus niet: dit product is zuinig
        in gebruik!, maar: u bespaart hiermee tijd en geld!

    O contrast: voor/na, met/zonder, risicovol/veilig,
        snel/langzaam.  Denk bijv. aan dieetproducten met
        foto’s voor en na het gebruik ervan;
   >>
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Observatie en registratie

Technische hulpmiddelen bij observatie

M Neuromarketing, belangrijke stimuli, vervolg:
    O tastbare, begrijpelijke input: het ‘oude’ brein is
        minder ontvankelijk voor woorden en complex
        taalgebruik.  Dus niet: maximale business
        efficiëntie!, maar: verhoog uw omzet per bezoeker!

    O ’begin en einde’: het ‘oude’ brein onthoudt vooral
        het begin en het einde van een boodschap of
        presentatie.  Hierdoor is het slim om vóór of aan
        het einde van de boodschap de kernpunten te
        communiceren of nog eens te herhalen;
    >>
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Observatie en registratie

Technische hulpmiddelen bij observatie

M Neuromarketing, belangrijke stimuli, vervolg:
    O visuele prikkels: vooral van belang bij adverteren
        en op te vallen tussen alle ‘noise’ van
        concurrenten.  Voor het ‘oude’ brein maakt de
        eerste indruk het verschil:

...Heinz Hot
         Ketchup...
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Observatie en registratie

Technische hulpmiddelen bij observatie

M Neuromarketing, belangrijke stimuli, vervolg:
    O emotie-prikkels: het ‘oude’ brein reageert op
        verschillende emotie-prikkels, zoals angst, woede,
        blijheid, verdriet, enz.  Zo geniet Coca-Cola al vele
        jaren succes van hun reclames met de bekende
        tunes.
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Observatie en registratie

Technische hulpmiddelen bij observatie

M Kanttekeningen bij fenomeen neuromarketing:
    neuromarketing lijkt een prachtig nieuw verschijnsel,
    maar veel van de ‘nieuwe’ inzichten zijn al langer
    binnen de marketing bekend.  
    Volgens critici betreft dit weer een soort overwaai-
    ende hype waaraan vooral reclamebureau’s en
    marketing consultants leuk verdienen.

    Zie ook:  https://www.theguardian.com/science/2015/jun/
     28/vaughan-bell-neuroscience-marketing-advertising 
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Observatie en registratie

Technische hulpmiddelen bij observatie

M Observatietechnieken en -hulpmiddelen:
    F facereader: soft- en hardware voor het bepalen
        van gezichtsuitdrukkingen van proefpersonen die
        achter een laptop en webcam allerlei
        communicatie-uitingen op het scherm te zien
        krijgt.  De gezichtsuitdrukkingen worden
        vergeleken met referentie-uitdrukkingen (facial
        coding techniek);

    F eye tracking /eye-movement camera: registratie
        van oogbewegingen, ter bepaling hoe en hoe lang
        bijv. advertenties worden ‘gelezen’;
 >>
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Observatie en registratie

Technische hulpmiddelen bij observatie

M Observatietechnieken en -hulpmiddelen:
    F activatie van gebieden in de hersenen:
        d.m.v. elektrodes kunnen frequenties van hersen-
        golven worden gemeten.  Aan de hand van deze
        metingen kunnen activiteiten die plaatsvinden in
        de hersenen van de testpersoon worden
        geobserveerd.  
        Op deze wijze kan waargenomen worden hoe de
        hersenen reageren op bepaalde stimuli, zoals
        reclame-uitingen;
   >> 
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Observatie en registratie

Technische hulpmiddelen bij observatie

M Observatietechnieken en -hulpmiddelen:
    F electrodermal activity meting/ psychogalvano-
        meter: meting van veranderingen in elektrische
        weerstand in handpalmen met zwakke elektrische
        stroom. Veranderingen ontstaan door emoties van
        proefpersoon die bijv. bepaald beeldmateriaal
        wordt getoond;

    F pupilometrische camera: voor het observeren van
        pupilvergroting bij het kijken naar producten of
        reclameboodschappen;
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Observatie en registratie

Technische hulpmiddelen bij observatie

M Observatietechnieken en -hulpmiddelen:
    F tachistoscoop: apparaat waarmee beeldmateriaal
        (omtrent advertenties, verpakkingen, e.d.)
        gedurende zeer korte tijd getoond kan worden, dit
        ter bepaling van mate van herkenning en impact;

    F hoekmeter: apparaat, soort draaischijf, waarop
        object wordt bewogen voor bepaling onder welke
        hoek bijv. buitenreclame nog kan worden
        waargenomen;
  >>
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Observatie en registratie

Technische hulpmiddelen bij observatie

M Observatietechnieken en -hulpmiddelen:
    F meting van verschillen in responstijd: hierbij wordt
        de proefpersoon een stimulus via een computer
        voorgelegd (bijv. een reclame-uiting of een merk),
        waarna hij met een muisklik kan reageren. 
        Interpretatie van de resultaten betreft niet alleen
        de aard van respons, maar ook de tijd tussen het
        tonen van de stimulus en het geven van respons.
        Deze techniek kan vooral interessant zijn bij het
        meten van merkherkenning.

    F tenslotte: one-way screen: om bijv. winkelgedrag
        te observeren, of om groepsdiscussies te volgen.


