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Samenvatting 

 

Het doel van deze studie is om uit te wijzen of de aanwezigheid van sluiproutes en de 

aanwezigheid van bewegwijzering in de route van een retailomgeving de controle die 

klanten ervaren, de tevredenheid en het koopgedrag van klanten beïnvloedt. Daarnaast 

is onderzocht of de winkelmotieven van klanten hier nog invloed op uitoefenen. 

 

Keuze en bewegwijzering in de winkelroute van een retailsetting zijn twee 

omgevingsfactoren die nog weinig onderzocht zijn. Deze twee factoren vormen samen 

het aspect wayfinding. Winkelmotief is een ander aspect dat de emotionele staat van een 

consument beïnvloedt. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat taakgeoriënteerde en 

niet-taakgeoriënteerde consumenten anders reageren op stimuli in de omgeving. In dit 

onderzoek is een 2x2x2-onderzoeksdesign opgesteld met als onafhankelijke variabelen: 

routing (sluiproute vs. geen sluiproute), bewegwijzering (borden vs. geen borden) en 

winkelmotief (taakgeoriënteerde vs. niet-taakgeoriënteerd). 

 

De resultaten van dit onderzoek bieden niet voldoende bewijs voor alle hypothesen. De 

sluiproute en bewegwijzering hebben geen direct effect gehad op de ervaren controle of 

op de tevredenheid en het koopgedrag van de respondenten. Ook is er geen bewijs 

gevonden dat sluiproutes en bewegwijzering effect hebben op de tevredenheid en het 

koopgedrag van consumenten via de ervaren controle. Daarentegen toonde 

variantieanalyse aan dat bij aanwezigheid van enkel sluiproutes of sluiproutes in 

combinatie met bewegwijzering de ervaren controle van de niet-taakgeoriënteerde 

consument toenam. Een mogelijke verklaring voor het gebrek aan effect van de 

manipulaties kan gevonden worden in het feit dat respondenten die de winkelomgeving 

al vaker bezocht hadden, vaker taakgeoriënteerde klanten waren dan respondenten die 

de winkel nog nooit bezocht hadden. Hoewel taakgeoriënteerde consumenten meer 

behoefte hebben aan sluiproutes en bewegwijzering waren zij meer bekend met de 

winkel, waardoor deze behoefte afnam. Niet-taakgeoriënteerde consumenten hebben van 

nature een kleinere behoefte aan sluiproutes en bewegwijzering, maar waren vaker voor 

het eerst in de winkelomgeving waardoor bij hen significante verbanden gevonden zijn 

tussen de manipulaties en controle en tevredenheid. Kortom: Winkelmotieven hebben in 

combinatie met bekendheid met de winkel invloed op het effect van de aanwezigheid van 

sluiproutes en informatieborden op de controle die consumenten ervaren en de 

tevredenheid van consumenten. Een effect van sluiproutes en bewegwijzering op 

koopgedrag is niet bewezen. Ook is er geen bewijs gevonden dat sluiproutes en 

bewegwijzering effect hebben op de tevredenheid en het koopgedrag van consumenten 

via de ervaren controle. 
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Aanleiding 

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Loods 5 Holding BV, te Zaandam. Loods 

5 is een fabriekswinkelformule, waarin verschillende importeurs, groothandelaren en 

fabrikanten (deelnemers genoemd) hun producten aanbieden. Sinds 1999 is Loods 5 

gevestigd in een gerenoveerde fabriekshal van inmiddels circa 16.000 m². Sinds maart 

2007 is Loods 5 met 15.000 m2 ook gevestigd in Sliedrecht. Op beide locaties bestaat 

Loods 5 uit diverse gecompartimenteerde ruimten (units). In deze units bieden de 

deelnemers hun woonartikelen aan. Gestreefd wordt naar een goede samenstelling van 

meubelen, woonaccessoires, gifts, tuinartikelen, verlichting en aanverwante artikelen op 

gebied van interieur in diverse stijlen.  

 

Op dit moment is er in beide vestigingen één duidelijke route door de winkel, en worden 

klanten langs alle units geleid. Er zijn geen sluiproutes. De winkel is in beide vestigingen 

als volgt opgedeeld (zie bijlagen A en B): op de begane grond loopt de consument in de 

eerste gang langs units die een doorsnede weergeven van het soort producten en de 

stijlen die in de winkel te vinden zijn. De volgende gang wordt ook wel de “Kalverstraat” 

genoemd en heeft units met voornamelijk accessoires en hebbedingetjes. De volgende 

zes gangen hebben ieder een thema zoals badkamerproducten, keukenproducten en 

verlichting. Tenslotte komt de consument in de “last minute” met enerzijds vloeren en 

tegels en anderzijds units in etagère (taart) vorm met interieur- en kookboeken en 

andere aanverwante artikelen op gebied van interieur. Op de eerste etage heeft iedere 

gang nog duidelijker een apart thema. Daar zijn te vinden: kids, design, kasten, banken, 

tafels en stoelen. 

 

Iedere gang van de winkelroute heeft een letter (A – N) die correspondeert met de 

letters op de plattegrond die op enkele punten in de winkel bij een informatiepunt staat 

afgebeeld en die de klant mee kan nemen aan het begin van de winkelroute. Verder is er 

geen bewegwijzering in de winkel afgezien van een grote banner aan het begin van de 

route op de begane grond en de eerste etage met wat er op die verdieping te vinden is. 

Het is dus wel duidelijk wat er op een verdieping te vinden is maar niet wat er precies in 

iedere gang te vinden is. 

 

Loods 5 overdenkt op dit moment het doortrekken van het gangpad (gangpad M, zie 

bijlage B) op de eerste etage van de winkel in Sliedrecht zodat klanten zelf kunnen 

kiezen voor de uitgebreide route (alle productcategorieën langs) of voor een verkorte 

route (kiezen aan het begin van de gang of men die gang in wil gaan). 
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Hoofdstuk 1 – Inleiding 

 

 “Managers continually plan, build, change, and control an organization’s physical 

surroundings, but frequently the impact of a specific design or design change on ultimate 

users of the facility is not fully understood.”  

(Bitner, 1992 pag. 57). 

 

Managers erkennen het effect van omgevingsfactoren als kleur, geur en ruimtelijke 

indeling op de attitude en het gedrag van hun klanten maar omdat ze hun design keuzes 

weinig (wetenschappelijk) onderbouwen hebben zij weinig invloed op de richting van de 

effecten van omgevingsfactoren. Ze zouden de inrichting van hun retailsetting kunnen 

baseren op onderzoeken naar de effecten van onder andere kleur (Bellizzi, Crowley & 

Hasty, 1983), crowding (Eroglu & Machleit, 1990), presentatie van de producten (Spies, 

Hesse & Loesch, 1997) en geur (Spangenberg, Crowley & Henderson, 1996) op de 

attitude en het gedrag van consumenten. 

 

Een omgevingsfactor waar tot nu toe echter weinig aandacht aan is besteedt, is 

wayfinding. Onder wayfinding, ook wel navigeren genoemd (Montello, 2005 in: Omer & 

Goldblatt, 2007), vallen twee aspecten: routing en bewegwijzering. Beide aspecten zijn 

nog weinig besproken in onderzoeken naar omgevingsfactoren in de retailsetting.  

 

Hoewel in retail handboeken nu en dan tips worden gegeven over waar de route in een 

winkel aan moet voldoen – consumenten lopen liever rechtdoor dan in bochten, ze lopen 

liever tegen de klok in dan met de klok mee en ze zijn over het algemeen georiënteerd 

op de wanden (Spies, Hesse & Loesch, 1997) – is hier weinig wetenschappelijke 

onderbouwing voor te vinden. Met name het bieden van keuzes en alternatieven in de 

routing is een aspect dat door retailers als vanzelfsprekend prettig wordt aangenomen 

voor consumenten, maar waarvan de invloed op de consument nooit onderzocht is. Het is 

daarom belangrijk de omgevingsfactor routing onder de wetenschappelijke loep te leggen 

en dan met name de aan- of afwezigheid van sluiproutes.  

 

Gepaard met de ontwikkeling van een route in een retailwinkel gaat vaak de ontwikkeling 

van de informatievoorziening in de winkel. Het ontwikkelen van een logische en efficiënte 

route is de eerste stap, het informeren van de consument over deze route is even zo 

belangrijk. Er is al redelijk veel bekend over bewegwijzering in ziekenhuizen en 

bibliotheken, settings waarin het (snel) vinden van de juiste afdeling of sectie belangrijk 

is en de consument gerust stelt. Dit laatste is met name van belang in een 

ziekenhuissetting omdat consumenten vaak al onzeker zijn over het bezoek aan de 
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instelling. Wanneer de consument vervolgens zijn weg niet kan vinden veroorzaakt dit 

extra onzekerheid. Duidelijke informatievoorziening kan onzekerheid wegnemen bij de 

consument. Ook in de retail setting is informatievoorziening een belangrijk begrip. De 

consument wil graag een plezierige winkelervaring en een goede informatievoorziening 

draagt daaraan bij. Een plezierige winkelervaring verhoogt op zijn beurt de tevredenheid 

van de consument met de winkel, iets waar iedere retailer naar streeft. Omdat 

bewegwijzering in een retailsetting nog veel minder onderzocht is, is het belangrijk dit 

aspect mee te nemen in het huidige onderzoek. 

 

Omgevingsfactoren als kleur, geur en crowding hebben effect op de attitude en het 

gedrag van consumenten. Zoals gezegd streeft iedere retailer ernaar de klant tevreden te 

houden en zijn/haar koopgedrag te verhogen. Deze twee aspecten, tevredenheid en 

koopgedrag, zijn dan ook de meest onderzochte vormen van attitude en gedrag bij de 

consument. Daarnaast is controle een terugkerend thema in onderzoek naar 

omgevingsfactoren en consumentengedrag. Volgens Mehrabian en Russell (1974) 

voorspelt het PAD model gedrag dat consumenten zullen vertonen in een retail of service 

omgeving. Pleasure geeft de positieve (blij, tevreden) of negatieve (verveeld, geïrriteerd) 

reactie van de klant op de omgeving weer, arousal meet de mate waarin de klant zich 

wakker, gestimuleerd en opgewonden voelt of slaperig, relaxed en kalm en dominance 

geeft de mate van controle die de klant ervaart weer. Het PAD model is veelvuldig 

gebruikt in onderzoeken naar consumentengedrag. Echter werd daarbij niet altijd het 

aspect dominance meegenomen, omdat niet iedere onderzoeker even overtuigd was van 

de noodzakelijkheid van dit aspect. Dominance is in dit onderzoek wel meegenomen, in 

een poging meer duidelijkheid te scheppen in de noodzakelijkheid van het aspect. 

 

Tenslotte zijn ook de winkelmotieven van consumenten van belang. Winkelmotieven zijn 

de redenen waarom de consument naar een winkel gaat. Er zijn taakgeoriënteerde 

motieven (run shoppers) en niet-taakgeoriënteerde motieven (fun shoppers). 

Winkelmotieven zijn al vaker onderwerp van studie geweest in onderzoek naar 

consumentengedrag in de retailomgeving en is cruciaal gebleken in het gedrag van 

consumenten in de retailomgeving. Uit onderzoek van Eroglu & Harrell (1986) blijkt dat 

winkelmotieven een modererend effect kunnen hebben, bijvoorbeeld op gepercipieerde 

crowding en het effect daarvan op tevredenheid en het koopgedrag van consumenten. 

Het is daarom een belangrijke variabele om mee te nemen in het onderzoek naar 

wayfinding. 

 

 

 



The route to success   11  

1.1 Doelstelling 

Onderzoek moet uitwijzen of de aanwezigheid of afwezigheid van sluiproutes en de 

aanwezigheid of afwezigheid van borden boven de gangpaden die de producten in die 

gang afbeelden in de winkelroute in de Loods 5 winkel de controle die klanten ervaren, 

het koopgedrag en de tevredenheid van klanten beïnvloedt. Daarnaast zal onderzocht 

worden of de winkelmotieven van klanten hier nog invloed op uitoefenen. Dit laatste 

geeft ook inzicht in het soort klanten dat bij Loods 5 komt: mensen die een dagje 

uitgaan, die inspiratie op willen doen voor hun interieur of mensen die heel specifiek op 

zoek zijn naar een bepaald meubel, bijvoorbeeld een kast. 

 

Op basis van het bovenstaande kan de volgende onderzoeksvraag geformuleerd worden: 

 

Hoe beïnvloedt de aanwezigheid van sluiproutes en de aanwezigheid van 

informatieborden in een winkelroute de controle die consumenten ervaren, het 

koopgedrag en de tevredenheid van consumenten? En hoe hebben de winkelmotieven 

van de consument hier nog invloed op? 

 

1.2 Omgevingsfactoren 

Op het gebied van elementen van een winkelomgeving en het effect daarvan op 

consumentengedrag is een grote hoeveelheid literatuur te vinden. Met name de invloed 

van factoren als muziek, crowding en geur op koopgedrag en tevredenheid van klanten is 

al veelvuldig en in diverse settings onderzocht. Zo hebben warme kleuren in een winkel 

een negatief effect op de tevredenheid van klanten (Bellizzi, Crowley en Hasty, 1983) en 

zorgt een toename van de gepercipieerde crowding voor een hogere mate van 

ontevredenheid (Eroglu en Machleit, 1990). 

 

Veel van deze onderzoeken hadden een model als basis voor het voorspellen van de 

richting van de effecten van omgevingsfactoren op attitude en gedrag. In hun alom 

geaccepteerde stimulus – organisme – respons (S-O-R) model presenteren Mehrabian en 

Russell (1974) de theorie dat fysieke en sociale stimuli in de omgeving direct de 

emotionele staat van een consument beïnvloeden, wat het gedrag van de consument 

beïnvloedt. Zie figuur 1.  

 

Figuur 1. Stimulus – Organisme – Respons model, Mehrabian & Russell (1974) 
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EMOTIONELE 
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arousal 
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approach gedrag 
avoidance gedrag 
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Drie emotionele reactie variabelen (pleasure, arousal en dominance of PAD) volgen uit de 

fysieke en sociale stimuli in de omgeving en beïnvloeden verschillend approach-

avoidance gedrag. Pleasure geeft de mate aan waarin de consument zich goed, blij of 

tevreden voelt in de omgeving, arousal geeft de mate aan waarin de consument zich 

opgewonden, gestimuleerd, alert of actief voelt in de omgeving en dominance geeft de 

mate van controle aan die de consument ervaart in de omgeving (Donovan & Rossiter, 

1982).  

 

Mehrabian en Russell (1974) veronderstelden dat pleasure en dominance een positieve 

relatie hebben met approach gedrag en dat arousal een positieve relatie heeft met 

approach gedrag in een plezierige (pleasant) omgeving en een negatieve relatie met 

approach in een onplezierige (unpleasant) omgeving.  

 

1.3 Omgevingsfactoren toegepast 

Volgens Bitner (1992) zijn er drie soorten stimuli. Ten eerste ambient conditions. 

Hieronder vallen achtergrondaspecten van de omgeving zoals temperatuur, verlichting, 

geluid, muziek en geur. In de huidige studie wordt niet op deze groep stimuli ingegaan. 

Ten tweede de stimuligroep ruimte/functie. Ruimtelijke indeling bepaalt hoe machines, 

gereedschap en meubelen gerangschikt zijn en de grootte en vorm van deze voorwerpen. 

Functionaliteit is het vermogen van deze voorwerpen om prestaties en het volbrengen 

van doelen te faciliteren. Voorbeelden van deze soort stimuli zijn winkelindeling en 

crowding. In de huidige studie valt hier het deel routing van de overkoepelende factor 

wayfinding onder. De route in een winkel bepaalt hoe de overige delen van de winkel (de 

delen waar de producten gepresenteerd of gerangschikt staan) zijn ingedeeld en bepaalt 

wanneer de consument welke producten te zien krijgt. Tenslotte zijn er nog borden, 

symbolen en artefacten. Hieronder vallen borden op het exterieur en in het interieur van 

de omgeving. Deze kunnen gebruikt worden als labels (bijvoorbeeld naam van het 

bedrijf, naam van een afdeling), als bewegwijzering (ingang, uitgang, toiletten) en om de 

gedragsregels te communiceren (niet roken, kinderen moeten vergezeld worden door een 

volwassene). Andere objecten in de omgeving communiceren minder direct dan borden, 

zoals kwaliteit van materialen gebruikt in de omgeving, kunst, certificaten en foto’s aan 

de wanden, soort vloerbedekking en persoonlijke objecten. Logischerwijs valt onder deze 

categorie het tweede aspect van wayfinding uit de huidige studie: bewegwijzering. Met 

bewegwijzering wordt de lay-out van de winkel gecommuniceerd naar de consument. 

 

Uit de review van Turley en Milliman (2000) blijkt dat, hoewel er veel verschil is in 

methodologie tussen de onderzoeken naar omgevingsfactoren, alle studies een 

significante relatie vonden tussen de omgevingsfactoren en consumentengedrag. Zo 



The route to success   13  

vonden Bellizzi, Crowley en Hasty (1983) dat consumenten meer aangetrokken worden 

door warme kleuren, maar dat ze een winkelomgeving met warme kleuren minder prettig 

vinden. Warme kleuren scoorde hoger op een activiteitfactor (arousal) maar lager op een 

evaluatiefactor (pleasure). Zij concluderen daarom dat het exterieur en de etalages van 

een retailwinkel in warme kleuren geschilderd zouden moeten worden om aandacht te 

trekken en in het interieur voornamelijk koele kleuren te gebruiken om de tevredenheid 

van klanten te verhogen. 

 

Donovan, Rossiter, Marcoolyn en Nesdale (1994) vonden dat pleasure een significante 

voorspeller was van zowel extra tijd doorgebracht in de winkel en van ongeplande 

uitgaven. Eroglu en Machleit (1990) onderzochten op hun beurt het effect van crowding 

op pleasure. Gepercipieerde crowding is een psychologische staat die voorkomt wanneer 

iemands behoefte aan ruimte hoger is dan de beschikbare ruimte (Stokols, 1972). Uit dit 

onderzoek bleek dat een toename van de gepercipieerde crowding de tevredenheid met 

de winkel liet afnemen. 

 

Hoewel schaars, is er onderzoek dat, net als het onderzoek beschreven in dit rapport, 

heeft gekeken naar de effecten van omgevingsfactoren in een woonwinkel. Spies, Hesse 

en Loesch (1997) onderzochten twee woonwinkels van dezelfde producent die varieerde 

wat betreft hun onderhoud, lay-out/bewegwijzering en presentatie van de meubelen. Een 

recent gerenoveerde, kleurige winkel met een goed gestructureerde route, veel en 

duidelijke bewegwijzering, onverwachte presentatie en integratie van de meubelen in 

voorbeeldkamers werd omschreven als een plezierige winkel. Een donkere winkel met 

veel tekenen van verval, een onduidelijke routing, weinig en onduidelijke borden, voor de 

hand liggende presentaties en meubelen gegroepeerd per categorie werd bestempeld als 

een onplezierige winkel. Het humeur van de klanten, gemeten aan het begin, in het 

midden en aan het eind van de winkel, verbeterde in de plezierige en verslechterde in de 

onplezierige winkel. Tevredenheid met de winkel was groter in de plezierige winkel. 

Hoewel de relevantie van dit onderzoek voor het huidige onderzoek zeker aanwezig is, 

moet kritisch gekeken worden naar de resultaten. Het ligt in de lijn der verwachtingen 

dat een recent gerenoveerde, kleurige winkel met een goed gestructureerde route het 

humeur van de consument meer ten goede komt dan een donkere winkel met veel 

tekenen van verval, een onduidelijke routing en weinig en onduidelijke borden. De 

resultaten zijn dus weinig verrassend. Daarnaast is het geen experimenteel onderzoek. 

De omgevingsfactoren in de winkel zijn niet gemanipuleerd maar de winkels waren altijd 

al verschillend, wat ze ook moeilijker te vergelijken maakt. 
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In het huidige onderzoek zullen de effecten van twee omgevingsfactoren gemeten 

worden die nog niet vaak (in een retailsetting) aan de orde zijn gekomen: routing en 

bewegwijzering. Beide factoren houden verband met de variabele controle. Daarom zal 

eerst deze variabele besproken worden alvorens op wayfinding in te gaan en de relatie 

daarvan met controle. 

 

1.4 Controle 

Controle is een erg breed begrip en er zijn meerdere definities voor geformuleerd. In een 

van deze definities wordt controle gedefinieerd als iemands behoefte om meester te zijn 

over zijn situatie (White, 1959). Hoewel er veel onderzoek naar is gedaan, hoeft dit niet 

per se een gevaarlijke situatie te zijn of een situatie waarin iemand veel risico loopt. 

Larson (1989, in: Ward & Barnes, 2001) bekritiseert zelfs het feit dat het gros van de 

onderzoeken naar (gepercipieerde) controle zich heeft gefocust op mensen in 

ongebruikelijk stressvolle situatie (bijvoorbeeld kankerpatiënten). Het is daarom 

belangrijk het weinige aantal onderzoeken naar controle in een retailsetting aan te 

vullen. 

 

Controle is ook een aspect van het PAD model van Mehrabian en Russell (1974), daar 

gedefinieerd als dominance. Sommige onderzoekers die het PAD model gebruikten als 

basis voor hun studie vonden geen significant bewijs voor het bestaan van de emotionele 

reactie variabele dominance. Volgens hen zou het model voldoen met alleen de 

variabelen pleasure en arousal (Donovan & Rossiter, 1982; Donovan, Marcoolyn, Nesdale 

& Rossiter, 1994). Anderen onderstreepten juist het belang van de variabele dominance 

(Gilboa & Rafaeli, 2003; Hui & Bateson, 1991; Ward & Barnes, 2001). Zij vonden in hun 

studies een invloed van controle op approach-avoidance gedrag. Tot op heden is er nog 

geen eind gekomen aan deze discussie. Te verwachten valt dat het verschil in belang van 

de variabele dominance te vinden valt in het belang van controle in de onderzoeksituatie. 

In sommige situaties is controle meer relevant (het besturen van een auto) dan in 

andere situaties (het kijken van een film). Echter, is een dergelijk verschil in 

onderzoeksituatie niet gevonden in bovenstaande artikelen. Er is dus nog veel onduidelijk 

over het aspect dominance. Dit maakt het een belangrijk aspect om te onderzoeken. 

 

Een wat uitgebreidere definitie van controle luidt:  

 

“An individual’s beliefs, at a given point in time, in his or her ability to effect a change, in 

a desired direction, on the environment.”  

(Greenberger & Strasser, 1986, p. 164). 
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Belangrijk in deze definitie is dat verondersteld wordt dat mensen een omgeving 

benaderen met “desired directions”, oftewel met doelen in gedachte. Gepercipieerde 

controle in een retailomgeving zal daarom bijna altijd affect veroorzaken omdat de 

gepercipieerde controle gerelateerd is aan de beoordeling of de omgeving het behalen 

van doelen faciliteert of verhindert (Ward & Barnes, 2001). Ward en Barnes (2001) 

onderstrepen het belang van gepercipieerde controle in een retailsetting door 

voorbeelden te noemen van een “retail hell” waarin bijna altijd een gebrek aan controle 

is: lange wachttijden, weinig keuzemogelijkheden en personeel dat de klant behandelt 

alsof hij niemand is. Verdere bevestiging van het belang van controle in de retailsetting 

kan worden gevonden in de externe communicatie van retailbedrijven. Slogans als “Have 

it your way” (Burger King), “Because you’re worth it” (L’Oréal) en “Dit is jóuw RTL5” (RTL 

5) spelen allen in op de behoefte aan controle van de klant. 

 

Bovenstaande definities zijn omschrijvingen voor het begrip controle in zijn geheel. 

Averill (1973) onderscheidt drie soorten controle: 

• Gedragscontrole. De beschikbaarheid van een respons die de karakteristieken van 

een gebeurtenis direct kunnen beïnvloeden. In het dagelijks leven worden mensen 

vaak geconfronteerd met ongewenste stimuli, waar ze weinig aan kunnen doen. 

Waar ze wel controle over kunnen uitvoeren zijn bijvoorbeeld wie de stimuli 

bestuurt (zelf of iemand anders) of hoe en wanneer ze deze stimuli zullen 

beleven. Soms kan de stimuli ook worden voorkomen, uitgesteld of ontweken. 

• Cognitieve controle. Hoe een gebeurtenis of stimuli wordt geïnterpreteerd. 

Hieronder valt ook informatieve controle. Deze vorm van controle houdt in dat het 

geven van informatie vóór een stimuli plaatsvindt, de gepercipieerde controle 

verhoogt. Bewegwijzering in het onderzoek besproken in dit rapport is een vorm 

van cognitieve controle. 

• Keuze. De mogelijkheid om te kiezen uit verschillende acties. Het bieden van 

keuzemogelijkheden kan de gepercipieerde controle verhogen. De sluiproute in 

het onderzoek besproken in dit rapport is een vorm van keuze. 

 

Deze laatste vorm van controle, het hebben van keuzemogelijkheden, is al vaker 

gebruikt in onderzoek en blijkt het welzijn van de respondenten te verbeteren. In 

onderzoek van Glass en Singer (1972, in: Hui & Bateson, 1991) werd respondenten een 

elektrische schok gegeven. De helft van de respondenten had echter de keuze om de 

schok te ontwijken maar werd gevraagd dat niet te doen zolang ze de schok niet 

ondragelijk vonden. Geen van de respondenten koos ervoor de schok te ontwijken en dus 

ontvingen alle respondenten dezelfde, nare stimulus. Echter, uit de resultaten blijkt dat 

de respondenten die de keuze hadden om de stimulus te ontwijken zich beter voelde en 
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gedroegen dan de respondenten die geen keuze hadden. In een onderzoek van Mills en 

Krantz (1979) werden twee vormen van controle gebruikt: keuze en cognitieve controle. 

Het onderzoek werd uitgevoerd tijdens een bloeddonatieprocedure bij een bloedbank. De 

respondent mocht zelf kiezen welke arm gebruikt werd en kreeg informatie over de 

procedure. Uit dit onderzoek bleek dat alleen het bieden van keuzemogelijkheden of 

alleen het geven van informatie stress bij de respondenten verminderen. Echter een 

combinatie van keuze en informatie zorgde juist voor een verhoging van stress, hoewel 

dit nog altijd minder stress veroorzaakte dan de situatie waarin de respondent noch een 

keuze nog informatie kreeg. Een kanttekening bij het onderzoek van Mills en Krantz is 

dat zij het geven van informatie gelijk stellen aan cognitieve controle terwijl deze actie 

op zich geen controle is maar controle kan verhogen bij de respondent. 

 

Wanneer het resultaat van het onderzoek van Mills en Krantz vertaald zou worden naar 

een hypothese voor het huidige onderzoek zou dat betekenen dat in een situatie waarbij 

zowel sluiproute als bewegwijzering aanwezig zijn de controle die klanten ervaren lager 

zou zijn dan in een situatie waarbij of een sluiproute of bewegwijzering aanwezig is. Toch 

is de verwachting dat in dit onderzoek de aanwezigheid van beide aspecten de hoogste 

mate van controle veroorzaakt. Anders dan in het onderzoek van Mills en Krantz (1979) 

levert de aanwezigheid van een sluiproute zonder aanwezigheid van bewegwijzering over 

die sluiproute namelijk onzekerheid op. Wanneer klanten de keuze wordt geboden welke 

kant ze opgaan maar ze weten niet waar deze verschillende keuzemogelijkheden heen 

leiden veroorzaakt dat onzekerheid. Dit is des temeer het geval wanneer de klant weinig 

overzicht heeft in de winkel (wat het geval is in de onderzoeksomgeving waar sprake is 

van gesloten gangen). 

 

Uit onderzoek van Van Rompay, Galetzka, Pruyn en Garcia (2008) blijkt dat er een 

negatieve relatie bestaat tussen spatial density (het aantal en de indeling van ruimtelijke 

elementen zoals producten en objecten) en gepercipieerde controle, erop wijzend dat hoe 

hoger de spatial density hoe minder een consument het gevoel heeft controle te hebben 

over de situatie. Tenslotte vonden Hui en Bateson (1991) dat keuze zowel een direct 

effect heeft op pleasure als een indirect effect via gepercipieerde controle. In dit 

onderzoek veroorzaakte de keuze die de respondent wel of niet had om de 

onderzoekssetting te verlaten niet alleen een direct effect op de ervaren pleasure maar 

ook een indirect effect doordat de gepercipieerde controle verhoogd werd wat vervolgens 

de ervaren pleasure verhoogde. Ward en Barnes (2001) voerde een van de weinige 

onderzoeken naar controle in een retailsetting uit. Zij onderzochten de effecten van 

ervaren controle in fast food restaurants. Ze concludeerden dat gepercipieerde controle 

een positieve relatie heeft met pleasure en arousal, dat consumenten met een hogere 
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gepercipieerde controle een beter humeur hadden, dat ze meer betrokken zijn bij de 

omgeving en dat ze vaker terugkomen naar de omgeving. De verwachting voor het 

huidige onderzoek is dus ook dat controle een positieve relatie heeft met tevredenheid en 

koopgedrag. Hoe hoger de gepercipieerde controle, hoe hoger de tevredenheid en hoe 

meer de consument koopt.  

 

1.5 Wayfinding 

 

“Wayfinding performance, or navigation, is a goal-directed movement of oneself through 

the environment”  

(Montello, 2005 in: Omer & Goldblatt, 2007 pag. 520). 

 

Twee factoren die wayfinding beïnvloeden zijn 1) de complexiteit van de routing en 2) de 

wayfinding-aanwijzingen in de omgeving. De complexiteit van de omgeving kan 

gedefinieerd worden door het aantal keuzepunten in de routing. Een keuzepunt is elke 

plaats in de omgeving waar de consument moet bepalen waar hij heen wil en welke kant 

hij opgaat: rechtdoor, links, rechts, terugkeren (O’Neill, 1991 in: Cope, Lutz, Ironsmith & 

Elbert, 1999). Dit aspect komt ook overeen met keuze als vorm van controle. Hoewel 

onderzoek naar de effecten van routing schaars zijn, worden er in marketing en retail 

handboeken wel vaak tips gegeven voor een optimale routing. Zo worden er in de 

Harvard Business Review (Chase & Dasu, 2001) vijf tips gegeven: 1) Eindig sterk, want 

het einde is het sterkst vertegenwoordigd in het geheugen van de klant. 2) Zorg ervoor 

dat slechte ervaringen snel uit de weg worden geholpen (vanuit het principe dat mensen 

graag eerst slecht nieuws horen en dan goed nieuws in plaats van andersom). 3) Breek 

leuke ervaringen op in meerdere fasen en combineer onplezierige ervaringen in één fase. 

4) Bied de consument keuzemogelijkheden, mensen zijn meer tevreden en comfortabel 

als ze geloven dat ze controle hebben over een situatie, met name een oncomfortabele 

situatie. 5) Geef consumenten rituelen, en handhaaf deze ook. Mensen vinden comfort, 

orde en betekenis in herhaalde, herkenbare activiteiten. Deze tips wijzen er wederom op 

dat de retailomgeving er op gericht moet zijn de gepercipieerde controle bij klanten te 

verhogen.  

 

Borden zijn de voornaamste wayfinding-aanwijzingen in een omgeving. Dit komt overeen 

met cognitieve controle. Butler, Acquino, Hissong en Scott (1993) vonden dat borden de 

tijd die respondenten nodig hadden om hun doel te bereiken verminderden, en dat ze dit 

beter deden dan u-bent-hier-plattegronden. Ook Passini (1980, in: Cope, Lutz, Ironsmith 

& Elbert, 1999) bevestigt dat borden nuttig kunnen zijn in wayfinding situaties, zolang ze 

goed ontworpen zijn. Goed ontworpen houdt bijvoorbeeld in dat er niet alleen sprake is 
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van een bord met een opsomming van de verschillende afdelingen/kamers maar dat 

daarbij ook de richting van die afdelingen/kamers op staat aangegeven. Door de 

toevoeging van dit laatste aspect werd de tijd die respondenten die voor het eerst in een 

universiteitsgebouw kwamen nodig hadden om kamers te vinden verlaagd (Corlett, 

Manenica & Bishop, 1972 in: Cope, Lutz, Ironsmith & Elbert, 1999). Naast een goed 

ontwerp is de juiste plaatsing van borden ook erg belangrijk. Best (1970, in: Baskaya, 

Wilson & Özcan, 2004) vond een positieve relatie tussen het aantal keuzepunten en de 

moeilijkheid van wayfinding. Hij concludeert dat borden geplaatst bij keuzepunten de 

wayfinding verbeteren. 

 

Het onderzoek van Cope, Lutz, Ironsmith en Elbert (1999) naar typen borden werd 

uitgevoerd in een universiteitsboekwinkel. Het merendeel van de onderzoeken naar 

wayfinding zijn uitgevoerd op universiteiten (Cope, Lutz, Ironsmith & Elbert, 1999) of in 

zorginstellingen (onder andere Baskaya, Wilson en Özcan, 2004). Er is echter nog weinig 

onderzoek gedaan naar wayfinding in een retailsetting. En dat terwijl efficiënte 

wayfinding-aanwijzingen ook in een retailsetting erg nuttig kunnen zijn. Immers in een 

retailsetting zijn alle factoren die negatieve zaken als gepercipieerde crowding, ongemak, 

woede en verwarring wegnemen van belang. Daarnaast is gebleken dat consumenten het 

irritant vinden wanneer ze niet kunnen vinden wat ze zoeken, als de indeling van een 

winkel verandert, als de bewegwijzering in een winkel inadequaat is en als ze de weg niet 

kunnen vinden (d’Astous, 2000). Dit zijn irritaties die door middel van effectieve, 

duidelijke borden weggenomen kunnen worden en wijzen er wederom op dat goede 

wayfinding-aanwijzingen de gepercipieerde controle bij klanten kunnen verhogen. 

 

Uit de review van Turley en Milliman (2000) blijkt dat er tot nu toe maar drie artikelen 

zijn geweest die de effecten van objecten, verdeling van de winkeloppervlakte, 

productgroepering, traffic flow, plaatsing van afdelingen of verdeling binnen afdelingen 

op consumentengedrag hebben bestudeerd. Turley en Milliman zeggen in hun 

reviewartikel ook:  

 

“This category of variables [layout and design variables] also has a number of research 

gaps that offer many interesting research opportunities. In particular, store layout 

options should be examined to study their effect on time spent in the environment, 

crowding perceptions, and sales.” (p. 207) 

 

Kortom, er is dus behoefte aan experimenteel onderzoek op het gebied van wayfinding. 
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1.6 Winkelmotieven 

Naast de stimuli in een retailomgeving is er nog een aspect dat de emotionele staat van 

een consument beïnvloedt. Meerdere onderzoeken tonen aan dat hoe iemand zich voelt 

in een omgeving wordt beïnvloedt door de reden om in die omgeving te zijn (Spies, 

Hesse & Loesch, 1997). Over het algemeen worden er twee winkelmotieven, en daarmee 

twee soorten klanten, onderscheiden: taakgeoriënteerd en niet-taakgeoriënteerd. Ofwel 

economische/utilitaristische klanten en hedonische/recreatieve klanten. 

 

Taakgeoriënteerde klanten winkelen vanuit de behoefte aan een bepaald product, dienst 

of informatie. Ze zijn taakgerelateerd en rationeel en hebben weinig tot geen plezier in 

het winkelen op zich. Ook doen ze minder vaak ongeplande aankopen, spenderen ze 

minder tijd aan het winkelen, winkelen ze minder vaak door na het doen van een 

aankoop en hechten ze minder waarde aan niet-functionele aspecten in de winkel. Niet-

taakgeoriënteerde klanten zien winkelen als een recreationele of informatieve activiteit 

zonder een directe interesse om een product of dienst te kopen. Ze vinden winkelen een 

plezierige manier van vrijtijdsbesteding. Ze schenken aandacht aan stimulerende en 

verrassende aspecten in de omgeving en spenderen meer tijd in de winkelomgeving dan 

taakgeoriënteerde klanten. Ook blijven ze vaak winkelen na het doen van een aankoop 

en doen ze vaker impulsaankopen. (Babin, Darden & Griffin, 1994; Bellenger & 

Korgaonkar, 1980; Eroglu & Harrell, 1986; Eroglu & Machleit, 1990; Kaltcheva & Weitz, 

2006). 

 

Een onderzoek dat de onderwerpen winkelmotieven en wayfinding verbindt is dat van 

Chebat, Gélinas-Chebat en Therrien (2005). Zij vonden dat hedonistische consumenten 

minder gebruik maken van bewegwijzering en herkenningspunten. Ook stellen zij minder 

vragen aan andere mensen. Daarnaast vonden zij dat bekendheid met het winkelcentrum 

ook minder gebruik van bewegwijzering, herkenningspunten en hulp van anderen 

veroorzaakt. Consumenten die bekend zijn met een winkelomgeving bereiken hun doel 

makkelijker. Zij gebruiken informatie opgeslagen in hun geheugen. Consumenten die niet 

bekend zijn met de winkelomgeving maken meer gebruik van externe informatiebronnen 

(plattegronden, bewegwijzering en andere mensen). Ook Gärling, Lindberg en Mäntyla 

(1983) kwamen tot deze conclusie. Door de combinatie van winkelmotief en bekendheid 

met de winkelomgeving ontstaan twee soorten wayfinders: passieve wayfinders, die 

minder gebruik maken van bewegwijzering maar meer van informatie opgeslagen in hun 

geheugen, zijn vaak consumenten die bekend zijn met de winkelomgeving en die 

taakgericht zijn (laag-hedonistisch). Actieve wayfinders zijn vaker consumenten die 

onbekend zijn met de winkelomgeving en die niet taakgericht zijn (hoog-hedonistisch) 

(Titus & Everett, 1996). In het huidige onderzoek zal gekeken worden of deze twee 
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soorten wayfinders aanwezig zijn en welk effect hun zoekgedrag heeft op hun ervaren 

controle, tevredenheid en koopgedrag. 

 

Een ander onderzoek waarbij de invloed van winkelmotieven op de emotionele staat van 

de consument is onderzocht is dat van Eroglu & Harrell (1986). Zij vonden dat 

taakgeoriënteerde klanten een hogere mate van gepercipieerde crowding ervaren dan 

niet-taakgeoriënteerde klanten. Daarnaast vonden zij dat in een omgeving met een hoge 

mate van crowding niet-taakgeoriënteerde klanten meer tevreden zijn dan 

taakgeoriënteerde klanten. Dit is te verklaren vanuit het feit dat taakgeoriënteerde 

klanten een specifiek doel voor ogen hebben tijdens het winkelen. De aanwezigheid van 

(veel) andere klanten belemmert hen bij het behalen van dit doel en dit verlaagt de 

tevredenheid. Vanuit de redenatie dat taakgeoriënteerde klanten een specifiek doel voor 

ogen hebben tijdens het winkelen, kan de verwachting geformuleerd worden dat 

aanwezigheid van sluiproute en bewegwijzering de controle en daarmee tevredenheid en 

het koopgedrag van consumenten verhoogd maar dat bij afwezigheid van sluiproute en 

bewegwijzering de controle, tevredenheid en het koopgedrag van taakgeoriënteerde 

consumenten sterker daalt dan bij niet-taakgeoriënteerde consumenten. 

 

Omdat er tot op heden geen onderzoek is gedaan naar het modererende effect van 

winkelmotieven op de relatie tussen aanwezigheid van sluiproutes en borden en de mate 

van controle die klanten ervaren, klanttevredenheid en koopgedrag in een retailsetting, 

zullen winkelmotieven worden meegenomen in het onderstaande onderzoek. 

 

1.7 Tevredenheid en koopgedrag 

Naast controle zullen de effecten van sluiproutes en bewegwijzering op tevredenheid en 

koopgedrag van de consument ook worden gemeten. Dit zijn immers twee van de 

belangrijkste variabelen voor de retailer. Koopgedrag is zelfs veruit de meest 

onderzochte afhankelijke variabele op het gebied van omgevingsfactoren. Van de 57 

studies die Turley en Milliman (2000) hebben opgenomen in hun review onderzochten 28 

studies het effect van een of meerdere omgevingsfactoren op koopgedrag. En van deze 

28 studies naar koopgedrag vonden 25 studies een significant invloed van de 

omgevingsfactor(en) op koopgedrag.  

 

Uit onderzoek van Obermiller en Bitner (1984, in: Bitner 1992) blijkt dat respondenten 

die producten bekijken in een plezierige omgeving deze producten positiever beoordelen 

dan respondenten die dezelfde producten bekijken in een onplezierige omgeving. 

Daarnaast is tevredenheid belangrijk voor de retailer omdat eerdere ervaringen in de 
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retailomgeving winkelkeuzes in de toekomst beïnvloeden (Woodruff, Cadotte & Jenkins, 

1983, in: Machleit, Eroglu & Mantel, 2000).  

 

1.8 Hypotheses 

Uit bovenstaande literatuur kan een model worden geformuleerd, gebaseerd op het S-O-

R model van Mehrabian en Russell (1974). Zie figuur 2. 

 

Figuur 2. Hypothesemodel, gebaseerd op het Stimulus – Organisme – Respons model 

van Mehrabian & Russell (1974) 

 

 

 

Dit model veronderstelt dat de aanwezigheid van sluiproutes en bewegwijzering in een 

retailsetting de gepercipieerde controle van de consument verhoogt wat tot gevolg heeft 

dat de tevredenheid en het koopgedrag van de consument worden verhoogd. Hieruit 

volgen de volgende hypotheses: 

 

1. Zowel de aanwezigheid van bewegwijzering als de aanwezigheid van sluiproutes in 

de retailsetting verhogen de tevredenheid en het koopgedrag van de consument. 

Wanneer de aanwezigheid van bewegwijzering en sluiproutes gecombineerd 

wordt, wordt deze relatie sterker. 

2. Zowel de aanwezigheid van bewegwijzering als de aanwezigheid van sluiproutes in 

de retailsetting verhogen de controle die consumenten ervaren. Wanneer de 

aanwezigheid van bewegwijzering en sluiproutes gecombineerd wordt, wordt deze 

relatie sterker. 

3. Zowel de aanwezigheid van bewegwijzering als de aanwezigheid van sluiproutes in 

de retailsetting verhogen direct de tevredenheid en het koopgedrag van de 

consument, en indirect door middel van het verhogen van de ervaren controle. 

4. Het effect van bewegwijzering en sluiproutes op controle, tevredenheid en 

koopgedrag in de retailsetting wordt gemodereerd door de winkelmotieven van de 

consument. 

MODERATOR: 
 

Winkelmotieven 

STIMULI IN DE 
OMGEVING: 

 

Sluiproute 
Borden 

EMOTIONELE 
STAAT: 

 
Controle 

RESPONSE: 
 
 

Tevredenheid 
Koopgedrag 
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a. Bij afwezigheid van bewegwijzering en sluiproutes neemt de ervaren 

controle, de tevredenheid en het koopgedrag van de taakgeoriënteerde 

consument af. 

b. Voor niet-taakgeoriënteerde consumenten is het effect van de afwezigheid 

van bewegwijzering en sluiproutes minder negatief dan voor 

taakgeoriënteerde consumenten. 
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Hoofdstuk 2 – Methode 

 

2.1 Globaal overzicht 

Onderzocht is of de aan- of afwezigheid van sluiproutes en de aan- of afwezigheid van 

borden boven de gangpaden die de producten in die gang afbeelden in de winkelroute 

van Loods 5 Sliedrecht de controle die klanten ervaren, het koopgedrag en de 

tevredenheid van klanten beïnvloedt. Daarnaast is onderzocht of de winkelmotieven van 

klanten hier nog invloed op uitoefenen. Hiervoor is een 2x2x2-onderzoeksdesign 

opgesteld met als onafhankelijke variabelen: routing (sluiproute vs. geen sluiproute), 

bewegwijzering (borden vs. geen borden) en winkelmotief (taakgeoriënteerde vs. niet-

taakgeoriënteerd).  

 

2.2 Respondenten 

Het onderzoek is uitgevoerd onder klanten van Loods 5 Sliedrecht, zowel doordeweeks 

als in het weekend, gedurende vier weken die qua drukte op elkaar leken (geen 

koopzondagen of vakanties). De klanten werden aangesproken nadat ze langs de kassa’s 

waren gekomen (of ze nu wel of niet iets hadden gekocht), vlak voor ze de winkel 

verlieten. In totaal deden 329 klanten (N = 329) mee aan het onderzoek.  

Het merendeel van de respondenten was vrouw, 64,1% tegenover 18,8% mannen. 

70,2% van de respondenten viel in de leeftijdscategorie 20 – 49 jaar met als grootste 

groep 30 – 39 jaar (26,4%). Veel respondenten waren al eens eerder bij Loods 5 

Sliedrecht geweest (65,0%), voor slechts 31,3% was dit bezoek het eerste bezoek. 

Daarentegen was nog maar 18,5% ooit bij Loods 5 Zaandam geweest, tegen 77,2% die 

hier nog nooit geweest waren. 

 

2.3 Onafhankelijke variabelen 

 

Sluiproute 

Gedurende twee weken van het onderzoek is een sluiproute gecreëerd op de eerste etage 

van de winkel. Dit gebeurde door een deur open te zetten en hier aan beide kanten een 

bord boven te hangen. Zie figuur 3. Normaal gesproken is deze deur altijd gesloten, hij 

wordt alleen gebruikt voor het personeel voor het sneller verplaatsen van meubelen door 

de winkel. 
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Figuur 3. Situatie eerste etage tijdens condities sluiproute aanwezig 

 

 

 

3.2 Meetinstrument 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

In de condities waarin de sluiproute aanwezig was werd gevraagd of de respondent de 

doorgang gezien had en of hij/zij er gebruik van had gemaakt (aan de hand van foto’s 

van de doorgang in de “borden afwezig” conditie en aan de hand van foto’s van de 

borden boven de sluiproute in de “borden aanwezig” conditie). In de condities waarin de 

sluiproute afwezig was werd de volgende stelling voorgelegd aan de respondenten: “Als 

het niet hoefde zou ik niet langs alle gangen in de winkel gaan” (met als 

antwoordmogelijkheden een 7-punts schaal variërend van helemaal mee oneens tot 

helemaal mee eens).  

 

Bewegwijzering 

De laatste twee weken van het onderzoek hebben in de gangen op de eerste etage 

borden gehangen. Op de borden staat de productcategorie (banken, kasten, tafels, enz.) 

uit de gang waar de klant zich op dat moment bevindt en de productcategorieën in de 

gangen die nog volgen op de route. Zie figuur 4. 
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Figuur 4. Situatie eerste etage tijdens condities borden aanwezig 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de condities waarin de borden aanwezig waren werd gevraagd of de respondent de 

borden gezien had (aan de hand van foto’s van de borden in de verschillende gangen). 

 

Winkelmotieven 

Het winkelmotief van de respondent is niet gemanipuleerd maar gemeten aan de hand 

van negen stellingen afgeleid uit onderzoek van Bellenger & Korgaonkar (1980) en het 

afstudeeronderzoek van Krooshoop (2008). De respondent gaf op een 7-punts schaal aan 

in hoeverre hij het eens was met de stelling (van helemaal mee oneens tot neutraal tot 

helemaal mee eens). De volgende stellingen zijn gebruikt: “Ik wist van tevoren wat ik in 

deze winkel wilde kopen”, “Ik kwam naar deze winkel om alleen maar even rond te 

kijken” (reverse coded), “Ik was in deze winkel echt naar een bepaald artikel op zoek”, 

“Ik wist van tevoren waarom ik naar deze winkel ging”, “Ik kwam zomaar even 

binnenlopen” (reverse coded), “Ik ben uit pure noodzaak naar deze winkel gegaan”, “Ik 

ging naar deze winkel om er even lekker uit te zijn” (reverse coded), “Het is dat ik naar 

een bepaald artikel op zoek was maar anders was ik niet naar deze winkel gegaan” en 

“Ik vond het winkelen leuk, of ik nou iets gekocht had of niet” (reverse coded). Door de 

vier reverse coded stellingen om te schalen ontstond een taakgeoriënteerde schaal. 

Klanten die hoog scoren op deze schaal zijn dus taakgeoriënteerd en klanten die laag 

scoren op de schaal zijn niet-taakgeoriënteerd. Cronbach’s alpha voor deze schaal was 

.74. 

 

2.4 Afhankelijke variabelen 

 

Controle 

In dit onderzoek is gekeken naar twee soorten controle zoals beschreven door Avrill 

(1973): keuze en cognitieve controle. De mate van controle die klanten ervaren is 
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gemeten aan de hand van negen stellingen, gebaseerd op onderzoeken naar 

gepercipieerde controle (Krooshoop, 2008; van Rompay, Galetzka, Pruyn en Garcia, 

2008). Daarnaast zijn vijf stellingen toegevoegd die meten in welke mate respondenten 

het gevoel hebben dat ze keuzemogelijkheden hebben in de winkel en de mate van 

cognitieve controle in de winkel. Cronbach’s alpha voor de algehele schaal controle was 

.78. 

 

De “keuze” stellingen waren: “Ik kon in deze winkelsituatie ongestoord mijn gang gaan”, 

“In deze winkelsituatie voelde ik me belemmerd” (reverse coded), “In deze winkel voelde 

ik me vrij in mijn doen en laten” en “In deze winkel voelde ik me gestuurd” (reverse 

coded). Cronbach’s alpha voor de schaal keuze was .59. Door het item “In deze winkel 

voelde ik me gestuurd” te verwijderen kon de alpha worden verhoogd tot .66. Dit item is 

dus niet meegenomen in de schaal. 

 

De “cognitieve controle” stellingen waren: “In deze winkel voelde ik me in controle over 

de situatie”, “In deze winkel kon ik gemakkelijk vinden waar ik naar op zoek was”, “Ik 

kon een product wat ik had gezien op een presentatie-eiland makkelijk vinden in de 

winkel” en “In deze winkel is de juiste (hoeveelheid) informatie geboden zodat ik kon 

vinden waar ik naar op zoek was”. Cronbach’s alpha voor de schaal cognitieve controle 

was .71. 

 

De enige stelling die niet onder en van deze twee vormen van controle te plaatsen was, 

was: “Ik kon in deze winkel doen waar ik voor gekomen ben”. In de analyses van de data 

is zowel gekeken naar de twee vormen van controle apart als controle als één construct. 

Daar viel deze laatste stelling ook onder. 

 

Tevredenheid 

De tevredenheid van de respondent is gemeten aan de hand van negen stellingen, 

gebaseerd op stellingen gebruikt in het onderzoek van Machleit, Eroglu en Mantel (2000) 

en het afstudeeronderzoek van Krooshoop (2008). Daarnaast zijn twee extra stellingen 

gebruikt om te tevredenheid van de klant met de routing en indeling van de winkel te 

meten. De negen stellingen waren: “Ik vond het prettig om te winkelen in deze winkel”, 

“Ik ben erg tevreden over mijn winkelervaring in deze winkel”, “Ik zou deze winkel bij 

andere mensen aanraden”, “Wanneer ik de keuze heb, zou ik waarschijnlijk niet meer 

terugkomen in deze winkel” (reverse coded), “Het winkelen in deze winkel geeft mij een 

fijn gevoel”, “In deze winkel hing een onaangename sfeer” (reverse coded), “Ik hou een 

positief gevoel over aan de algehele winkelervaring in deze winkel”, “Ik vind de route 

(hoe je door de winkel loopt) en indeling (units) van de winkel prettig” en “Ik vind de 



The route to success   27  

route (hoe je door de winkel loopt) en de indeling (units) van de winkel logisch”. 

Cronbach’s alpha voor deze schaal was .87. 

 

Koopgedrag 

Het koopgedrag is gemeten zowel door een open vraag als twee stellingen. Gevraagd 

werd voor hoeveel geld de respondent aankopen heeft gedaan (€0 betekent geen 

aankoop en X betekent dat de respondent de vraag niet wil beantwoorden of niet heeft 

ingevuld). Vervolgens werden twee stellingen voorgelegd: “Ik heb in deze winkel meer 

artikelen gekocht dan ik van plan was” en “Ik heb in deze winkel meer geld uitgegeven 

dan ik van plan was”. Cronbach’s alpha voor de schaal met deze twee stellingen was .82. 

 

2.5 Procedure 

De procedure bij het afnemen van de papieren vragenlijst ging als volgt: 

Klanten die de kassa’s gepasseerd waren werden aangesproken en gevraagd of ze in het 

kader van een klanttevredenheidsonderzoek naar Loods 5 een korte enquête in wilden 

vullen. Als dank ontvingen ze na het invullen van de vragenlijst een tegoedbon voor een 

gratis kopje koffie voor hun volgende bezoek aan Loods 5. Verder werd nog verteld, 

maar alleen wanneer de respondent daarom vroeg, dat het ongeveer vijf minuten duurde 

om de vragenlijst in te vullen. Wanneer de klant instemde om de vragenlijst in te vullen 

ontving deze de vragenlijst en werd gewezen op een rustig plekje (meestal de inpaktafel) 

waar ze de vragenlijst in konden vullen. Wanneer de respondent klaar was met de 

vragenlijst overhandigde hij die aan de onderzoeker, ontving de respondent zijn 

tegoedbon voor een kopje koffie en werd hij bedankt voor zijn tijd. 

 

Er zijn ook vragenlijsten ingevuld op een computerzuil. De intentie was om alle 

vragenlijsten op deze computerzuil in te laten vullen maar vanwege technische 

problemen met de zuil was deze pas na twee weken gebruiksklaar. Daarom zijn alleen de 

vragenlijsten van de laatste twee condities aan de hand van de computerzuil afgenomen. 

De procedure bij het invullen van de vragenlijsten op de computerzuil was gelijk aan de 

procedure van de papieren vragenlijsten echter werd de respondent, na goedkeuring om 

de vragenlijst in te vullen, gewezen op de computerzuil, werd er verteld dat het een 

touch screen computer was en kwam de tegoedbon voor een kopje koffie na het 

voltooien automatisch uit de aangesloten bonnenprinter.  

 

Na de dataverzameling is getoetst op verschillen tussen de antwoorden ingevuld op een 

papieren vragenlijst en ingevuld op de computerzuil. Hieruit bleek dat er geen 

significante verschillen waren tussen de antwoorden gegeven in de papieren vragenlijst 

en de antwoorden gegeven in de vragenlijst op de computerzuil. Wel bleek dat er tussen 



The route to success   28  

de antwoorden van de respondenten die de vragenlijst op de computerzuil invulde veel 

meer missing values zaten dan bij de antwoorden van de papieren vragenlijst. Dit leidde 

tijdens de analyses tot erg ongelijke celgroottes, waarop uitschieters moesten worden 

verwijderd. 



The route to success   29  

Hoofdstuk 3 – Resultaten 

 

Voordat gekeken kon worden of en op welke manier de manipulaties in de winkel effect 

hadden gehad, moest gemeten worden of de respondenten de manipulaties hadden 

opgemerkt en/of daar gebruik van hadden gemaakt. 

 

Allereerst was belangrijk of de respondent op de eerste etage was geweest, waar de 

manipulaties waren toegepast. Tweederde van de respondenten (64,7%) gaf aan de 

eerste etage te hebben bezocht, een derde (27,1%) was niet op de eerste etage 

geweest. Deze laatste groep is niet meegenomen in de verdere analyses. 

 

In de condities dat er wel een sluiproute was werd de respondent gevraagd of hij langs 

de doorgang gekomen was en of hij daar gebruik van had gemaakt. Uit de resultaten van 

de controlevraag “Bent u op de eerste etage geweest?” bleek dat veel respondenten de 

vragen over het opmerken en gebruiken van de sluiproute niet goed hadden begrepen. 

Daarom zijn de antwoorden op deze vragen niet meegenomen in de verdere analyses. Er 

is wel gemeten hoeveel klanten gebruik maakten van de sluiproute door handmatig te 

tellen hoeveel mensen de volledige route afliepen en hoeveel mensen de route afsneden 

door gebruik te maken van de sluiproute. Hiervoor is in beide weken dat de sluiproute 

aanwezig was de onderzoeker drie keer gemiddeld 30 minuten bij de sluiproute gaan 

staan en heeft geteld hoeveel mensen gebruik maakte van de sluiproute. Gemiddeld 

maakte 63,0% van de klanten gebruik van de sluiproute, 27,5% liepen de gehele route 

af. Ook waren er klanten die eerst van de sluiproute gebruik maakte om vervolgens 

alsnog de gang van de originele route in te slaan. Daartegenover waren er ook klanten 

die eerst de gang van de originele route in sloegen om vervolgens om te keren en alsnog 

van de sluiproute gebruik maakte. 9,5% van de klanten maakten gebruik van een van 

deze twee opties. 

 

In de borden aanwezig condities werd de respondent gevraagd of hij de verschillende 

borden door het pand had gezien. 52,1% van de respondenten gaf aan de borden te 

hebben gezien, 20,5% had geen borden gezien en 12,3% wist het niet. 

 

3.1 Tevredenheid en koopgedrag 

Om hypothese 1 te toetsen is een variantieanalyse uitgevoerd. Aan de hand hiervan werd 

gekeken of de aanwezigheid van de sluiproute en bewegwijzering effect hadden gehad op 

de tevredenheid, het koopbedrag en het koopgedrag van de respondenten. Er werden 

geen significante verbanden gevonden tussen een of meerdere van de onafhankelijke en 

afhankelijke variabelen (respectievelijk: F(1, 307) = 1.29, p = .26; F(1, 190) = .91, p = 
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.34; F(1, 302) = .78, p = .38; F(1, 307) = .82, p = .37; F(1, 190) = 2.99, p = .09; F(1, 

302) = 2.45, p = .12). Dit betekent dat de sluiproute en bewegwijzering geen direct 

effect hebben gehad op de tevredenheid en het koopgedrag van de respondenten. 

Hypothese 1 wordt daarom verworpen. 

 

3.2 Controle 

Vervolgens is getoetst of de aanwezigheid van de sluiproute en/of bewegwijzering effect 

hebben gehad op de ervaren controle van de respondent (hypothese 2). Ook hier werden 

geen significante verbanden gevonden tussen een of meerdere van de onafhankelijke en 

afhankelijke variabelen. Dit geldt voor het gehele construct controle als de 

deelconstructen keuze en cognitieve controle (respectievelijk: F(1, 303) = .31, p = .58; 

F(1, 303) = .02, p = .90; F(1, 303) = 1.14, p = .29; F(1, 303) = .02, p = .89; F(1, 303) 

= 2.16, p = .14; F(1, 303) = 1.66, p = .20). Dit betekent dat de sluiproute en 

bewegwijzering geen effect hebben gehad op het aantal ervaren keuzemogelijkheden en 

de ervaren cognitieve controle. Ook hypothese 2 wordt daarom verworpen.  

 

Hoewel hypothese 1 en 2 werden verworpen, was het toch van belang te onderzoeken of 

er een effect bestaat van sluiproute en bewegwijzering op tevredenheid en koopgedrag 

via controle. Controle is hierin dus de mediator. Hiervoor zijn de regressie coëfficiënt van 

het verband tussen sluiproute en bewegwijzering en controle en de regressie coëfficiënt 

van het verband tussen controle en tevredenheid en koopgedrag berekend. Echter bleek 

dat niet alle regressie coëfficiënten significant waren (sluiproute en controle: t(209) = 

.36, p = .72; bewegwijzering en controle: t(209) = .32, p = .75; controle en 

tevredenheid: t(209) = 13.96, p = .00; controle en aankoopbedrag: t(134) = .92, p = 

.36; controle en aankoopgedrag: t(207) = 2.40, p = .02), waardoor direct duidelijk werd 

dat de mediator geen effect had op het verband tussen de onafhankelijke variabele en de 

afhankelijke variabele. Er zijn dus geen significante effecten gevonden van de mediator 

controle op het hoofdeffect van sluiproute en bewegwijzering. Hypothese 3 wordt 

hiermee verworpen. 

 

3.3 Winkelmotief 

Tenslotte is getoetst of het winkelmotief van de respondent effect heeft gehad op de 

invloed van de sluiproute en bewegwijzering op controle en tevredenheid en koopgedrag. 

Allereerst het effect van het winkelmotief op de invloed van de sluiproute en 

bewegwijzering op controle. In de uitgevoerde variantieanalyses zijn interactie-effecten 

gevonden tussen zowel sluiproute en winkelmotieven (zie figuur 5) als sluiproute, borden 

en winkelmotieven (zie figuur 6). Uit figuur 5 blijkt dat het voor de ervaren controle van 

de taakgeoriënteerde respondenten niet veel uitmaakte of de sluiproute aanwezig was (M 
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= 4.77, SD = .19) of niet (M = 5.03, SD = .14). Voor de niet-taakgeoriënteerde 

respondenten nam de ervaren controle significant toe wanneer de sluiproute aanwezig 

was (sluiproute aanwezig M = 5.49, SD = .15 vs. sluiproute afwezig M = 4.88, SD = 

.17). Uit figuur 6a blijkt dat het voor niet-taakgeoriënteerde respondenten in de borden 

afwezig conditie niet veel uitmaakte of de sluiproute aanwezig was (M = 5.23, SD = .12) 

of niet (M = 5.30, SD = .11). Niet-taakgeoriënteerde respondenten in de borden 

aanwezig conditie ervoeren significant meer controle wanneer de sluiproute aanwezig 

was (M = 5.74, SD = .27) dan wanneer de sluiproute afwezig was (M = 4.46, SD = .33). 

Tenslotte blijkt uit figuur 6b dat het voor taakgeoriënteerde respondenten in de borden 

afwezig conditie niet veel uitmaakte of de sluiproute aanwezig was (M = 5.10, SD = .12) 

of niet (M = 5.08, SD = .12). Taakgeoriënteerde respondenten in de borden aanwezig 

conditie ervoeren significant meer controle wanneer de sluiproute afwezig was (M = 4.99, 

SD = .25) dan wanneer de sluiproute aanwezig was (M = 4.43, SD = .36). 

 

Figuur 5. Resultaten variantieanalyse voor het interactie-effect van winkelmotief met 

sluiproute op ervaren controle 
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Figuur 6a. Resultaten variantieanalyse voor het interactie-effect tussen winkelmotief 

(niet-taakgeoriënteerd), sluiproute en bewegwijzering op ervaren controle 
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Figuur 6b. Resultaten variantieanalyse voor het interactie-effect tussen winkelmotief 

(taakgeoriënteerd), sluiproute en bewegwijzering op ervaren controle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gekeken naar de resultaten van de taakgeoriënteerde respondenten valt één aspect met 

name op. Hoewel uit figuur 5 blijkt dat het voor taakgeoriënteerde respondenten niet 

veel uitmaakt of de sluiproute aanwezig is, wijst figuur 6b erop dat taakgeoriënteerde 

respondenten in een winkel waar bewegwijzering aanwezig is, significant meer controle 

ervaren wanneer een sluiproute afwezig was dan wanneer er wel een sluiproute aanwezig 

is. Voor taakgeoriënteerde respondenten veroorzaakt de combinatie van bewegwijzering 

en een sluiproute dus een lagere ervaren controle. 

 

Naast het algehele construct controle is er ook gekeken naar het effect van de sluiproute, 

borden en winkelmotieven op de deelconstructen keuze en cognitieve controle. Ook hier 

werden interactie-effecten gevonden tussen zowel sluiproute en winkelmotieven (zie 

figuur 7) als sluiproute, borden en winkelmotieven (zie figuur 8 en 9). Uit figuur 7 blijkt 

dat het voor het aantal ervaren keuzemogelijkheden van de taakgeoriënteerde 

respondenten niet veel uitmaakte of de sluiproute aanwezig was (M = 5.44, SD = .22) of 

niet (M = 5.69, SD = .16). Voor de niet-taakgeoriënteerde respondenten nam het aantal 

ervaren keuzemogelijkheden significant toe wanneer de sluiproute aanwezig was 

(sluiproute aanwezig M = 6.07, SD = .17 vs. sluiproute afwezig M = 5.35, SD = .20). 

Voor cognitieve controle werd geen interactie-effect gevonden tussen sluiproute en 

winkelmotieven (F(1, 202) = 2.08, p = .15). 

 

Uit figuur 8a en 9a blijkt dat het voor niet-taakgeoriënteerde respondenten in de borden 

afwezig conditie niet veel uitmaakte of de sluiproute aanwezig was (M = 5.80, SD = .14 

voor keuze en M = 4.74, SD = .15 voor cognitieve controle) of niet (M = 5.86, SD = .13 

voor keuze en M = 4.86, SD = .14 voor cognitieve controle). Niet-taakgeoriënteerde 

respondenten in de borden aanwezig conditie ervaarden significant meer 
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keuzemogelijkheden en cognitieve controle wanneer de sluiproute aanwezig was (M = 

6.33, SD = .31 en M = 5.08, SD = .33 respectievelijk) dan wanneer de sluiproute 

afwezig was (M = 4.83, SD = .38 en M = 4.21, SD = .41 respectievelijk). Tenslotte blijkt 

uit figuur 8b en 9b dat het voor taakgeoriënteerde respondenten in de borden afwezig 

conditie niet veel uitmaakte of de sluiproute aanwezig was (M = 5.69, SD = .15 voor 

keuze en M = 4.66, SD = .15 voor cognitieve controle) of niet (M = 5.62, SD = .14 voor 

keuze en M = 4.67, SD = .15 voor cognitieve controle). Taakgeoriënteerde respondenten 

in de borden aanwezig conditie ervaarden significant meer keuzemogelijkheden en 

cognitieve controle wanneer de sluiproute afwezig was (M = 5.77, SD = .30 en M = 4.45, 

SD = .32 respectievelijk) dan wanneer de sluiproute aanwezig was (M = 5.20, SD = .42 

en M = 4.03, SD = .45 respectievelijk). Ook hier is dus opvallend dat voor 

taakgeoriënteerde respondenten de combinatie van bewegwijzering en een sluiproute 

een lager aantal ervaren keuzemogelijkheden en lagere ervaren cognitieve controle 

veroorzaakt. 

 

Figuur 7. Resultaten variantieanalyse voor het interactie-effect van winkelmotief met 

sluiproute op het aantal ervaren keuzemogelijkheden 
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Figuur 8a. Resultaten variantieanalyse voor het interactie-effect tussen winkelmotief 

(niet-taakgeoriënteerd), sluiproute en bewegwijzering op het aantal ervaren 

keuzemogelijkheden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8b. Resultaten variantieanalyse voor het interactie-effect tussen winkelmotief 

(taakgeoriënteerd), sluiproute en bewegwijzering op het aantal ervaren 

keuzemogelijkheden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9a. Resultaten variantieanalyse voor het interactie-effect tussen winkelmotief 

(niet-taakgeoriënteerd), sluiproute en bewegwijzering op ervaren cognitieve controle 
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Figuur 9b. Resultaten variantieanalyse voor het interactie-effect tussen winkelmotief 

(taakgeoriënteerd), sluiproute en bewegwijzering op ervaren cognitieve controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens is ook gekeken of het winkelmotief van de respondent effect heeft gehad op 

de invloed van de sluiproute en bewegwijzering op tevredenheid en koopgedrag. Hierbij 

werd een verband gevonden tussen winkelmotief en tevredenheid (F(1, 140) = 8.02, p = 

.01). Uit de correlatieanalyse blijkt dat niet-taakgeoriënteerde klanten over het algemeen 

meer tevreden waren (Pearson’s correlation = -.22). Er was geen significant verband 

aanwezig tussen winkelmotief en koopgedrag (F(1,  141) = 3.61, p = ,06 voor 

aankoopbedrag en F(1, 207) = 1.19, p = .28 voor aankoopgedrag). 

 

Uit voorgaande kan geconcludeerd worden dat hypothese 4 gedeeltelijk bevestigd kan 

worden. Er zijn geen bewijzen gevonden dat bij afwezigheid van bewegwijzering of bij 

afwezigheid van sluiproutes de ervaren controle, de tevredenheid en het koopgedrag van 

de taakgeoriënteerde consument afnam. Bij een combinatie waarbij zowel 

bewegwijzering als sluiproute aanwezig waren nam de ervaren controle van de 

taakgeoriënteerde respondent zelfs af. Taakgeoriënteerde respondenten in de borden 

aanwezig conditie ervaarden significant meer controle wanneer de sluiproute afwezig was 

dan wanneer de sluiproute aanwezig was. Hiermee wordt deel a van hypothese 4 

verworpen. 

 

Voor niet-taakgeoriënteerde respondenten zijn wel significante verbanden gevonden die 

hypothese 4 ondersteunen. Variantieanalyse toonde aan dat bij aanwezigheid van 

sluiproutes de ervaren controle van de niet-taakgeoriënteerde consument toenam. Er is 

echter geen significant effect gevonden van bewegwijzering op de ervaren controle of het 

koopgedrag van de niet-taakgeoriënteerde respondent evenmin als een effect van 

sluiproutes op het koopgedrag van de niet-taakgeoriënteerde respondent. Bij een 

combinatie van zowel sluiproute als bewegwijzering blijkt dat niet-taakgeoriënteerde 
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respondenten in de borden aanwezig conditie significant meer controle ervaarden 

wanneer de sluiproute aanwezig was dan wanneer de sluiproute afwezig was. Tenslotte 

bleek dat niet-taakgeoriënteerde klanten over het algemeen meer tevreden waren. Deel 

b van hypothese 4 wordt hiermee gedeeltelijk bevestigd. Omdat er geen negatief effect is 

gevonden van de afwezigheid van bewegwijzering en sluiproutes op de ervaren controle, 

de tevredenheid en het koopgedrag van de taakgeoriënteerde consument kan niet 

gesteld worden dat dit effect voor niet-taakgeoriënteerde consumenten minder negatief 

was. 

 

Kortom kan gezegd worden dat het effect van bewegwijzering en sluiproutes op controle, 

tevredenheid en koopgedrag in sommige situaties gemodereerd wordt door het 

winkelmotief van de consument. In andere situaties maakt het winkelmotief van de 

consument geen verschil en is er geen significant verband tussen bewegwijzering en/of 

sluiproutes en controle, tevredenheid en koopgedrag. Hypothese 4 wordt dus gedeeltelijk 

bevestigd. 

 

3.4 Bekendheid met de winkel 

Naast het effect van de manipulaties is er ook gekeken naar een aantal andere 

variabelen. Tussen het construct winkelmotief en de vraag of dit bezoek aan Loods 5 

Sliedrecht het eerste bezoek is zijn verschillen gevonden in de antwoorden van 

respondenten (F(1, 209) = 11.61, p = .00). Uit verdere onderzoeken door middel van 

correlatie- en regressieanalyses blijkt dat de respondenten die al vaker bij Loods 5 

Sliedrecht waren geweest vaker taakgeoriënteerde shoppers waren dan de respondenten 

die nog nooit in de winkel waren geweest (Pearson’s  correlation = .20, p = .00). Klanten 

komen tijdens een eerste bezoek dus vaak om rond te kijken en inspiratie op te doen en 

tijdens een vervolgbezoek voor een specifiek artikel, bijvoorbeeld een bank.  

 

3.5 Open vraag 

Aan het eind van de vragenlijst werd respondenten de mogelijkheid geboden 

opmerkingen te plaatsen over “deze enquête, over uw winkelervaring of over Loods 5”. 

Bijlage C geeft een overzicht van de antwoorden op deze vraag. Naast veel positieve 

opmerkingen over de winkel, het assortiment en de sfeer ook veel negatieve 

opmerkingen, met name over de sfeer en structuur (routing, indeling) in de winkel, over 

de informatievoorziening/service, prijzen en retourregeling. Over structuur, routing, 

indeling en bewegwijzering (de mening van de klant over deze onderwerpen zijn van 

belang voor dit onderzoek) werd onder andere gezegd:  
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“Mag gestructureerder” 

 

“Indeling verbeteren. Geen doodlopende paden meer” 

 

“Je moet de hele winkel door om bij de kassa te komen, dat vond ik minder” 

 

“Ik vind ’t lastig om te begrijpen waar sommige producten liggen. Er lopen ook weinig 

mensen aan wie je advies kunt vragen” 

 

“Route mag duidelijker” 

 

Het is duidelijk dat op dit gebied nog veel te winnen valt. 
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Hoofdstuk 4 – Conclusies & discussie 

 

De resultaten van dit onderzoek bieden niet voldoende bewijs voor alle hypothesen. De 

sluiproute en bewegwijzering hebben geen direct effect gehad op de ervaren controle of 

op de tevredenheid en het koopgedrag van de respondenten. Ook is er geen bewijs 

gevonden dat sluiproutes en bewegwijzering effect hebben op de tevredenheid en het 

koopgedrag van consumenten via de ervaren controle. Hypothese 1, 2 en 3 worden 

hiermee verworpen.  

 

Een belangrijk deel van het hypothesemodel en een relatie die Hui en Bateson (1991) wel 

vonden was dat de omgevingsfactoren indirect effect hadden op het consumentengedrag 

via controle. In het onderzoek van Hui en Bateson veroorzaakte de keuze die de 

respondent wel of niet had om de onderzoekssetting te verlaten niet alleen een direct 

effect op de ervaren pleasure maar ook een indirect effect doordat de gepercipieerde 

controle verhoogd werd wat vervolgens de ervaren pleasure verhoogde. In het onderzoek 

besproken in dit rapport hadden de sluiproute en bewegwijzering noch een direct effect 

op tevredenheid en koopgedrag noch een indirect effect via controle op tevredenheid en 

koopgedrag. Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in het verband tussen 

winkelmotief en bekendheid met de winkel. Deze verklaring wordt hieronder uitgebreider 

beschreven. 

 

Dit onderzoek is wel een bevestiging van het bestaan van tenminste twee van de drie 

soorten controle omschreven door Averill (1973). Keuze en cognitieve controle kwamen 

in het onderzoek naar voren als betrouwbare schalen en er werden interactie-effecten 

gevonden tussen zowel sluiproute en winkelmotieven als sluiproute, borden en 

winkelmotieven bij hun invloed op keuze en cognitieve controle. Deze interactie-effecten 

worden hieronder beschreven. 

 

Hypothese 4 is gedeeltelijk bevestigd, voor niet-taakgeoriënteerde respondenten. Er zijn 

geen bewijzen gevonden dat bij aanwezigheid van bewegwijzering of bij aanwezigheid 

van sluiproutes de ervaren controle, de tevredenheid en het koopgedrag van de 

taakgeoriënteerde consument toenam. Bij een combinatie waarbij zowel bewegwijzering 

als sluiproute aanwezig waren nam de ervaren controle van de taakgeoriënteerde 

respondent zelfs af. Daarentegen toonde variantieanalyse aan dat bij aanwezigheid van 

sluiproutes de ervaren controle van de niet-taakgeoriënteerde consument wel toenam. 

Bij een combinatie van zowel sluiproute als bewegwijzering blijkt dat niet-

taakgeoriënteerde respondenten in de borden aanwezig conditie significant meer controle 

ervaarden wanneer de sluiproute aanwezig was dan wanneer de sluiproute afwezig was. 
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Tenslotte bleek dat niet-taakgeoriënteerde klanten over het algemeen meer tevreden 

waren. 

 

Een mogelijke verklaring voor het gebrek aan effect van de manipulaties kan gevonden 

worden in de correlatie tussen het construct winkelmotief en de vraag of de respondent 

al vaker in de winkel was geweest. Zoals eerder aangegeven blijkt uit correlatie- en 

regressieanalyses dat de respondenten die al vaker bij Loods 5 Sliedrecht waren geweest 

vaker taakgeoriënteerde shoppers waren dan de respondenten die nog nooit in de winkel 

waren geweest. Klanten komen tijdens een eerste bezoek dus vaak om rond te kijken en 

inspiratie op te doen en tijdens een vervolgbezoek voor een specifiek artikel, bijvoorbeeld 

een bank. 

 

Omdat taakgeoriënteerde consumenten een bepaald doel voor ogen hebben wanneer zij 

winkelen kan verwacht worden dat zij veel behoefte hebben aan sluiproutes en 

bewegwijzering. Met deze hulpmiddelen kunnen zij immers sneller hun doel bereiken. 

Echter, in dit onderzoek is de taakgeoriënteerde consument al eerder in de winkel 

geweest en kent hij de winkel dus beter. De behoefte aan sluiproutes en bewegwijzering 

neemt daardoor af. Dit komt overeen met de bevindingen van Titus en Everett (1996) en 

Chebat, Gélinas-Chebat en Therrien (2005). Deze wetenschappers concluderen in hun 

studie echter ook dat, omdat niet-taakgeoriënteerde consumenten niet een specifiek doel 

voor ogen hebben wanneer zij winkelen, zij om die reden minder behoefte hebben aan 

sluiproutes en bewegwijzering. Uit het huidige onderzoek blijkt echter dat ook niet-

taakgeoriënteerde consumenten, in beperkte mate, behoefte hebben aan sluiproutes en 

bewegwijzering. Omdat zij naast deze behoefte ook nog eens vaker voor het eerst in de 

winkel waren dan taakgeoriënteerde consumenten, zijn hier significante verbanden 

gevonden tussen de manipulaties en controle en tevredenheid. De behoefte van niet-

taakgeoriënteerde consumenten aan sluiproutes en bewegwijzering zou voort kunnen 

komen uit het soort omgeving waar de consument zich bevindt. De onderzoeksomgeving 

in het huidige onderzoek roept misschien meer behoefte aan sluiproutes en informatie op 

dan de settings in de onderzoeken van Titus en Everett en Chebat, Gélinas-Chebat en 

Therrien. Ook al komt de consument alleen maar even rondkijken in de winkel. 

 

Een verklaring voor het feit dat de combinatie van aanwezigheid van bewegwijzering en 

aanwezigheid van de sluiproute de ervaren controle van de taakgeoriënteerde respondent 

deed afnemen is moeilijker te vinden. Men zou verwachten dat in een retailomgeving 

waar de klant keuze wordt geboden in de winkelroute, informatie over de 

keuzemogelijkheden op prijs gesteld wordt. Maar wellicht toont dit resultaat aan dat er 

toch meer overeenstemming is met het onderzoek van Mills en Krantz (1979) dan 
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gedacht. Uit de resultaten van het onderzoek van Mills en Krantz (1979) bleek dat een 

combinatie van de manipulaties (in dit geval keuze voor de respondent van welke arm 

bloed werd afgenomen en informatie over de procedure van de bloeddonatie) leidde tot 

een afname van de ervaren controle. Een combinatie van zowel sluiproute als 

bewegwijzering leidt wellicht tot grotere onzekerheid omdat de respondent nu niet meer 

‘bij de hand genomen wordt’ maar zelf na moet denken en actie moet ondernemen. 

Echter, waarom dit effect zich alleen voordoet bij taakgeoriënteerde respondenten is 

onduidelijk. 

 

De beantwoording van de hypotheses en de verklaring voor het gebrek aan effect van de 

manipulaties leidt tot het volgende antwoord op de hoofdvraag: 

 

Winkelmotieven hebben in combinatie met bekendheid met de winkel invloed op het 

effect van de aanwezigheid van sluiproutes en informatieborden op de controle die 

consumenten ervaren en de tevredenheid van consumenten. Een effect van sluiproutes 

en bewegwijzering op koopgedrag is niet bewezen. Ook is er geen bewijs gevonden dat 

sluiproutes en bewegwijzering effect hebben op de tevredenheid en het koopgedrag van 

consumenten via de ervaren controle. 

 

Hoewel het geef effect had op tevredenheid en koopgedrag, werd controle onder invloed 

van het winkelmotief van de consument in sommige situaties van dit onderzoek duidelijk 

beïnvloed door de aanwezigheid van de omgevingsfactoren sluiproute en bewegwijzering. 

Dit onderstreept het belang van het aspect dominance in het PAD model van Mehrabian 

en Russell (1974). Waar andere onderzoekers in hun studies geen significant bewijs 

vonden voor het bestaan van de variabele, is dominance in dit onderzoek een belangrijke 

schakel in het stimulus – organisme – respons model. Het zou mogelijk zijn dat het effect 

op en van controle alleen zichtbaar is wanneer rekening gehouden wordt met het 

winkelmotief van de respondent. Hiermee draagt het huidige onderzoek bij aan de 

discussie over het PAD model van Mehrabian en Russell. 

 

Gezien het onverwachte resultaat dat bekendheid met de winkel in combinatie met 

winkelmotief invloed heeft op het effect van de aanwezigheid van sluiproutes en 

informatieborden op de controle die consumenten ervaren is het van belang dit resultaat 

nader te onderzoeken. Is het feit dat consumenten die nog niet eerder in de winkel zijn 

geweest funshoppers zijn en dat consumenten die wel eerder in de winkel waren 

runshoppers zijn alleen van toepassing op deze winkel of een algemeen gegeven? Hoewel 

het resultaat in eerder onderzoek ook naar voren kwam is het van belang dit verder te 

onderzoeken in combinatie met de aanwezigheid van sluiproutes en informatieborden. 
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Interessant zou zijn om vooraf te bepalen (of manipuleren) of de respondent 

taakgeoriënteerd of niet-taakgeoriënteerd is en vervolgens zijn reactie en oordeel over 

de aanwezigheid van sluiproutes en bewegwijzering te meten. Dit kan leiden tot meer 

inzicht in de gedachtegang van de consument terwijl die zich door de winkelomgeving 

begeeft. Daarnaast is het interessant om te onderzoeken wanneer de hoogste mate van 

controle wordt bereikt: tijdens het inzetten van een van de omgevingsfactoren of een 

combinatie van beide. 

 

4.1 Discussie 

Hoewel het uitvoeren van dit onderzoek in een retailsetting in tegenstelling tot een 

laboratoriumsetting van grote waarde was, brengt het wel uitdagingen met zich mee. De 

belangrijkste discussiepunten van dit onderzoek worden hieronder besproken. 

 

Sluiproute 

Tijdens het tellen van het aantal klanten dat gebruik maakte van de sluiproute bleek dat 

er een grijs gebied bestaat tussen het wel of niet gebruiken van de sluiproute. Er waren 

klanten die eerst van de sluiproute gebruik maakten om vervolgens alsnog de gang van 

de originele route in te slaan. Daartegenover waren er ook klanten die eerst de gang van 

de originele route in sloegen om vervolgens om te keren en alsnog van de sluiproute 

gebruik maakte. De operationalisering van het begrip sluiproute in een onderzoek in een 

retailsetting is dus complexer dan vooraf gedacht. Echter, dit biedt ook interessante 

inzichten in het gebruik van sluiproutes in de retailsetting. Het maakt duidelijk dat op dit 

gebied nog veel te onderzoeken valt. 

 

In de condities dat de sluiproute aanwezig was werd de respondent gevraagd of hij langs 

de doorgang gekomen was en of hij daar gebruik van had gemaakt. Uit de resultaten van 

de controlevraag “Ben u op de eerste etage geweest?” bleek dat veel respondenten de 

vragen over het opmerken en gebruiken van de sluiproute niet goed hadden begrepen. 

Veel respondenten die aan hadden gegeven niet op de eerste etage te zijn geweest 

gaven wel aan langs de doorgang te zijn gekomen en/of daar gebruik van te hebben 

gemaakt. Daarom zijn de antwoorden op deze vragen niet meegenomen in de verdere 

analyses. 

 

Algemene/specifieke vragen 

Wat verder nog opviel aan de resultaten is dat de wat meer concrete/specifieke vragen 

zoals “Ik kon een product wat ik had gezien op een presentatie-eiland makkelijk vinden 

in de winkel” en “Ik vind de route (hoe je door de winkel loopt) en indeling (units) van de 

winkel prettig” lager scoorden dan meer abstracte vragen als “Ik hou een positief gevoel 
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over aan de algehele winkelervaring in deze winkel”. Wellicht werden deze specifieke 

onderwerpen (het vinden van artikelen, route en indeling) lager gewaardeerd maar was 

de algehele tevredenheid en ervaren controle wel goed. Omdat het buiten de 

doelstellingen van dit onderzoek lag, is hier niet dieper op ingegaan. Voor 

vervolgonderzoek is het echter wel interessant om te onderzoeken. 

 

Vorm vragenlijst 

Het grootste discussiepunt is echter de vorm van de vragenlijst: papieren vragenlijst of 

vragenlijst op de computerzuil. Hoewel de vorm van de vragenlijst geen verschillen gaf in 

de antwoorden die respondenten gaven heeft het weldegelijk invloed gehad op de 

resultaten. Met name de eerste twee “pagina’s” met stellingen in de vragenlijst op de 

computerzuil zijn door veel respondenten niet of nauwelijks ingevuld. Waarschijnlijk had 

dit te maken met het lastig hanteerbare touchscreen. Naarmate de vragenlijst vorderde 

lukte het veel respondenten wel om het antwoord van hun keuze te selecteren maar het 

aantal missing items onder de antwoorden van de respondenten die de vragenlijst 

invulde op de computerzuil is groot. Hierdoor waren de te vergelijken groepen scheef 

verdeeld en was het nodig uitschieters uit de vragenlijst op computerzuil groep te 

verwijderen. Maar zelfs zonder deze uitschieters blijven de resultaten van het onderzoek 

discutabel omdat in de vragenlijst op computerzuil groep in sommige analysesituaties 

minder respondenten zaten dan minimaal nodig is om onderbouwde uitspraken te 

kunnen doen. Hoewel het in dit onderzoek ook de bedoeling was is het toch belangrijk te 

benadrukken dat in vervolgonderzoek gekozen wordt voor één vorm van vragenlijst. 
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Hoofdstuk 5 – Aanbevelingen 

 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt Loods 5 Holding BV het volgende 

aanbevolen: 

Omdat de meeste taakgeoriënteerde klanten al eerder in de winkel zijn geweest en zij 

bekend zijn met de winkelomgeving hebben zij minder behoefte aan sluiproutes en 

bewegwijzering. Niet-taakgeoriënteerde klanten hebben omdat zij vaak voor het eerst in 

de winkel zijn, behoefte aan sluiproutes en bewegwijzering, zij het in beperkte mate. Op 

basis hiervan wordt aanbevolen waar het kan aanpassingen te maken in de route en 

informatievoorziening in de winkel. Omdat een groot gedeelte van het winkelend publiek 

ook zonder sluiproutes en bewegwijzering zijn weg door de winkel vindt, is het niet nodig 

drastische veranderingen aan te brengen. Maar waar het mogelijk is de klant die daar 

behoefte aan heeft van informatie te voorzien, wordt er goed aan gedaan de klant in 

deze behoefte tegemoet te komen. 

 

Het is ook belangrijk om de opmerkingen gegeven in de open vraag van de vragenlijst te 

bestuderen. Hierin staan concrete, soms makkelijk toepasbare tips en opmerkingen die 

de klanttevredenheid kunnen verhogen. Hoewel de behoefte dus niet bij alle klanten even 

sterk is, is duidelijke informatievoorziening in een retailsetting nooit misplaatst. Gedacht 

kan worden aan borden maar ook duidelijke informatie over de formule en spelregels van 

de winkel en personeel in de winkels om vragen aan te stellen. Zo kan een sterke 

informatievoorziening ervoor zorgen dat vragen van consumenten worden beantwoordt 

voordat ze ontstaan. Dit wordt bevestigd door Chebat, Gélinas-Chebat en Therrien 

(2005):  

 

“It would be paradoxical that managers in a shopping mall may do a great 

communication job attracting new shoppers into their mall and not be able to properly 

communicate the layout of their mall.” (p. 1597) 

 

Ook zouden de klanten die bekend zijn met de winkel beloond moeten worden voor hun 

loyaliteit. Zij hebben de winkel immers al meerdere malen bezocht. Zo hebben sommige 

winkels bijvoorbeeld loyalty cards. Ook zouden deze klanten op de hoogte moeten 

worden gehouden via post en/of e-mail van recente veranderen in de winkel zoals nieuwe 

winkels en hun locaties en in het geval van Loods 5 nieuwe deelnemers en hun producten 

(Chebat, Gélinas-Chebat & Therrien, 2005). 

 

Anders is het met sluiproutes. Uit praktische overwegingen wordt afgeraden sluiproutes 

te plaatsen in de winkel. Loods 5 werkt met deelnemers die ruimte huren in de winkel om 
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daar hun producten te presenteren. Om een gelijke huurprijs voor alle deelnemers te 

kunnen rechtvaardigen moeten alle standplaatsen in de winkel even aantrekkelijk zijn. 

Dit wordt bereikt door klanten te dwingen langs alle gangen te lopen. Een sluiproute zou 

dit vaste gegeven teniet doen en de formule van Loods 5 aantasten. 
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Bijlage A 

 

Plattegrond Loods 5 Sliedrecht begane grond 

 

$ 
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Bijlage B  

 

Plattegrond Loods 5 Sliedrecht eerste verdieping 
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Bijlage C 

 

Antwoorden open vraag “Als u nog opmerkingen heeft over deze enquête, over uw 

winkelervaring of over Loods 5 kunt u die hieronder kwijt.” 

 

OPMERKINGEN OVER DE ENQUÊTE 
 
Positieve opmerkingen over de enquête 

1 SUCCES (vragenlijst C) 
2 Tip van een ervaren onderzoeker: stel persoonlijke vragen zoals leeftijd 

etc. aan het eind. Dan zijn mensen al meer vertrouwd met de vragenlijst 
en geven ze vaker antwoord. Succes met je afstuderen! (vragenlijst B) 

3 Prima enquête. Succes met je opleiding. (vragenlijst A) 
4 Succes met je studie (vragenlijst A) 
5 Succes met afstuderen! (vragenlijst B) 

 
 
Negatieve opmerkingen over de enquête 

1 Deze enquête is veel te lang (vragenlijst D) 
2 De laatste 2 foto’s waren niet zichtbaar op deze computer (vragenlijst D) 
3 Een kopje nvt zou het invullen vereenvoudigen. En iets minder 

overlappende vragen stoort het invullen ook minder! (vragenlijst C) 
4 Bij sommige vragen miste ik de optie nvt (vragenlijst C) 

 
 
 

OPMERKINGEN OVER LOODS 5 
 
Positieve opmerkingen over de winkel 

1 Het is zoveel, helemaal fantastisch! (vragenlijst D) 
2 Het is zeer prettig winkelen bij Loods 5 (vragenlijst D) 
3 Een leuke winkel met diverse dingen (vragenlijst D) 
4 Helemaal tevreden, het is een leuke hippe winkel van deze tijd (vragenlijst 

D) 
5 Leuke winkel, ontzettend veel artikelen, het duizelt bijna. Zou bijna 

vergeten waar ik voor kwam. (vragenlijst D) 
6 Positief niet lastig gevallen door verkopers. (vragenlijst C) 
7 Leuke aparte spullen in de verkoop (vragenlijst B) 
8 Helemaal leuk! (vragenlijst B) 
9 Ik vind het een leuke winkel, maar niet echt iets voor mij (vragenlijst B) 
10 Fijne, leuke winkel (vragenlijst B) 
11 Relaxed (vragenlijst B) 
12 Prima winkel, in alle opzichten (vragenlijst B) 
13 Leuke winkel (vragenlijst B) 
14 Erg fijne winkel, met veel wisselende en leuke producten (vragenlijst A) 
15 Hele leuke winkel, aparte spulletjes. Ik kom hier zeker terug. (vragenlijst 

A) 
16 Leuk verschillende stijlen! (vragenlijst B) 
17 Erg leuke winkel, we komen zeker terug! (vragenlijst B) 
18 Leuke verschillende keuzes (vragenlijst B) 
19 Verder prima winkel met ruime keuze! (vragenlijst A) 
20 Leuke winkel, we wonen in Papendrecht en komen dus af en toe ± 4x per 

jaar (vragenlijst A) 
21 Leuke artikelen (vragenlijst A) 
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22 Leuke winkel, rommelig, maar veel te zien (vragenlijst A) 
23 Gezellige winkel om af en toe eens binnen te lopen (vragenlijst A) 
24 Verder allemaal top spullen, geweldig! (vragenlijst A) 
25 Prima styling, goed gevoel, er echt even uit! (vragenlijst A) 
26 Prima winkelen. Niet gevonden wat ik zocht maar dat ligt niet aan de 

winkel (vragenlijst A) 
 
 
Negatieve opmerkingen over de winkel 

1 De sfeer op de etage boven vind ik onprettig en niet inspirerend. Bijna of 
je in een verbouwing komt.. dit in tegenstelling tot beneden waar veel 
aandacht voor sfeer en presentatie op mij inspirerend werkt (vragenlijst D) 

2 Ik vind dat er zowel hele leuke als hele lelijke dingen in de winkel zijn, 
beetje allegaartje, dus leuk om af en toe eens te kijken. Beetje 
onpersoonlijk. (vragenlijst D) 

3 Mag gestructureerder (vragenlijst D) 
4 De kids afdeling mag uitgebreider. Ik kon toch mijn te groot gekochte 

kussens ruilen. Daar ben ik blij mee. (vragenlijst C) 
5 Ik heb naar het sloophouten kinderbed gekeken, maar een splinter 

opgelopen... dus maar niet gekocht (vragenlijst C) 
6 Verlichting kan beter, vaak erg donker met veel schaduw. (vragenlijst B) 
7 Veel van hetzelfde (vragenlijst B) 
8 Indeling verbeteren. Geen doodlopende paden meer (vragenlijst B) 
9 De temperatuur is aan de lage kant! (vragenlijst B) 
10 Je moet de hele winkel door om bij de kassa te komen, dat vond ik minder 

(vragenlijst A) 
11 Moeilijk met kar naar boven (vragenlijst A) 
12 Deur van de lift is waardeloos � erg onhandig (vragenlijst B) 
13 Jammer van de boedhabeelden die ik op iedere hoek tegenkwam 

(vragenlijst B) 
14 Meubels kunnen meer betrokken worden bij accessoires. Meubels leven 

niet zo. Meer sfeerplaatjes maken (vragenlijst B) 
15 Een vervolgbezoek zal er niet zo snel meer inzitten. Het geheel viel erg 

tegen (vragenlijst B) 
16 Rommelige sfeer (vragenlijst B) 

 
 
Positieve opmerkingen over de prijzen 

1 Top. Erg leuke spullen + betaalbaar! (vragenlijst B) 
 
 
Negatieve opmerkingen over de prijzen 

1 Ik vind de artikelen erg prijzig. Van deze winkel had ik voordeligere 
artikelen verwacht. (vragenlijst D) 

2 De prijsstelling vinden we aan de stevige kant, voor de afwerking van de 
meubels, woondecoratie. We zochten schaaltjes maar hebben deze met 
moeite gevonden en het aanbod was summier. (vragenlijst C) 

3 Ik vind alles wat aan de dure kant (vragenlijst B) 
4 Betalen met credit card zou makkelijk zijn. (vragenlijst A) 
5 Ik vond diverse prijzen behoorlijk fors. Bijvoorbeeld van lampen, 

‘tweedehands’ meubelen. (vragenlijst A) 
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Negatieve opmerkingen over informatievoorziening/service 
1 Meer informatie wenselijk wat betreft kopen, ruilen, plaats van goederen in 

loods 5 (vragenlijst C) 
2 Ik vind ’t lastig om te begrijpen waar sommige producten liggen. Er lopen 

ook weinig mensen aan wie je advies kunt vragen. (vragenlijst B) 
3 Route mag duidelijker (vragenlijst A) 
4 Meer personeel om eventuele vragen aan te stellen (vragenlijst A) 
5 Iets beter de prijzen aangeven (vragenlijst A) 
6 Al een paar keer onjuiste informatie gekregen over voorradigheid of 

mogelijkheid tot bestellen. (vragenlijst A) 
7 Dat er hier en daar personeel/aanspreekpunt is om iets te vragen 

(vragenlijst A) 
8 Prettige winkel met enorm leuke spullen. Meer service zou fijn zijn (weer 

de hele winkel door om spullen af te plakken, artikelen niet makkelijk te 
vinden in de computer, niet aangegeven dat je ook het artikelnummer op 
moet schrijven, geen mogelijkheid tot reserveren, geen mogelijkheid om 
een belletje te krijgen als een product is binnen gekomen) (vragenlijst D) 

9 Op zondag 21 maart vanuit hoogvliet hier naar toe gereden aangezien er 
op de website stond dat jullie geopend waren. eenmaal aangekomen bleek 
dit niet het geval te zijn. oftewel een kleine 60 km voor niets gereden.. 
schandalig. mailtje over gestuurd nooit antwoord op ontvangen. Dezelfde 
arrogantie die de winkel uitstraalt, op dezelfde wijze behandelen jullie je 
klanten. (vragenlijst C) 

10 Meer personeel in de gangen. Teveel mensen achter infobalie/kantine. Te 
weinig kassa’s open. Er zouden mandjes halverwege moeten staan. 
(vragenlijst A) 

 
 
Negatieve opmerkingen over retourregeling 

1 Geen retour brengen erg klantonvriendelijk (vragenlijst B) 
2 Jammer dat je niet kunt ruilen (vragenlijst B) 
3 KUNNEN RUILEN (vragenlijst B) 
4 Wel ruilen mogelijk (vragenlijst A) 
5 Wil graag een retourmogelijkheid hebben (vragenlijst B) 
6 Fijne winkel, jammer dat ruilen een probleem is (vragenlijst B) 
7 Het is jammer dat je hier niet kan ruilen. Hier houd ik rekening mee met 

de aankoop (vragenlijst A) 
8 Ik vind het jammer dat ik artikelen niet kan ruilen of retourneren 

(vragenlijst A) 
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