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Samenvatting 

Digital Game Technology is een bedrijf dat zich volledig richt op de professionele 
schaakmarkt. Zij bezetten tweederde van de elektronische schaakklokkenmarkt en de hele 
markt voor elektronische schaakborden. Echter is deze schaakwereld een beperkt perspectief 
en DGT wil graag andere producten ontwikkelen vanuit de technische expertise van de 
huidige producten. De DGT Cube wordt gezien als de oplossing, het product is bedoeld als 
accessoire voor gezelschapsspellen en houdt de speeltijd bij.  

Doelstelling van het onderzoek is factoren identificeren die bijdragen tot het verminderen van 
de onzekerheid die mogelijk in de doelgroep aanwezig is. De onzekerheidsvermindering 
maakt een effectieve marktpositionering mogelijk. De onderzoeksvraag van de bachelorthesis 
kan als volgt worden gedefinieerd: “Op welke wijze kan DGT de onzekerheid rondom de 
DGT Cube reduceren teneinde een goede positionering voor het product te realiseren?”.  

Het SDP model (Kerin & Peterson, 2007) is een praktisch instrument om interessante doelgroepen 
voor producten te vinden, het model staat voor segmentering, doelmarkt bepaling en 
positionering. De onzekerheid over de doelgroep bevindt zich in de fase van de doelmarkt 
bepaling. Er is in de literatuur gezocht naar criteria om de aantrekkelijkheid van de markt te 
bepalen. De gevonden constructen zijn: demografie, persoonlijke ervaring (de Vlieger, van 
Ittersum, van der Meulen,1999 ), relatief voordeel, verenigbaarheid, uitprobeerbaarheid, 
observeerbaarheid en complexiteit (Rogers, 2002). De veronderstelling is dat deze constructen 
samen het aankoopgedrag bepalen. Voor het positioneringbeleid wordt de marketingmix 
bestaande uit de vier P’s gebruikt. Omdat de positionering op zichzelf vaak gezien wordt als 
vijfde P is in het onderzoek de Unique Selling Point methode gebruikt als een vijfde P.  

De constructen uit de literatuur zijn verwerkt in een marktonderzoek. Het conceptuele model 
is getest door middel van een Chi-kwadraattoets. Bij de demografische factoren heeft het 
aantal personen in het huishouden invloed op het aankoopgedrag. Huishoudens met drie 
personen zouden de Cube eerder aanschaffen dan andere huishoudens. Consequent met de 
adoptietheorie (Rogers, 2002) is het resultaat dat het relatieve voordeel en de compatibiliteit een 
rol spelen bij de aanschaf van het product. Van de factoren scoort observeerbaarheid het 
laagst, dit betekent dat de respondenten niet de hoogste prijscategorieën voor de Cube willen 
betalen. De uitkomst van deze analyses is dat er geen duidelijk aanwijsbare doelgroep is.  

Hoewel het onderzoek uitwijst dat alleen relatief voordeel en compatibiliteit een rol spelen bij 
de aanschaf van een product, wijzen verschillende literatuurstudies uit dat ook de andere 
constructen een rol spelen. Er zijn daarom de volgende aanbevelingen te geven voor de 
positionering van de DGT Cube. De positionering moet in algemene zin geschieden, de 
doelgroep is immers breed. Voor het relatieve voordeel moet men de eenvoud, het nut en de 
spanning benadrukken. Service is belangrijk om de klandizie en loyaliteit van klanten te 
verkrijgen. Het product moet consistent zijn met de gebruiken van mensen. Het product moet 
niet te complex worden neergezet. DGT moet goede contacten opbouwen met groothandels 
om veel speelgoedwinkels te bereiken. De prijs is een belangrijk probleem, de verkoopprijs 
zal omlaag moeten. De ontwikkeling van (goedkopere) alternatieve timers moet gestimuleerd 
worden. Een goede website is van belang zodat mensen informatie kunnen vinden. Het 
speelgemak, de toevoeging van spanning en competitie element zijn kenmerken van het 
product die gebruikt kunnen worden als promotiekenmerken. 
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1. Context 
Voordat het onderzoek wordt uitgevoerd is enige kennis over de organisatie, het product en de 
markt van belang. Het doel van deze inleiding is dan ook om een korte introductie te geven 
over DGT als bedrijf, de DGT Cube en de markt.  

§1.1 De organisatie 
Digitale Game Technology B.V. is in 1993 opgericht door Albert Vasse en Ben Bulsink, zij 
zijn nog steeds de eigenaren van het bedrijf. DGT is gevestigd in Enschede en heeft 14 
werknemers. Het bedrijf richt zich op de schaakmarkt en heeft in 1994 de eerste schaakklok 
geïntroduceerd. De klokken zijn in de afgelopen jaren verfijnd en in verschillende variaties 
verkrijgbaar. De grootste omzet wordt behaald met de DGT 2010, een succesvol product 
waarvan meer dan 250.000 klokken wereldwijd zijn verkocht. Enkele jaren na de introductie 
van de digitale schaakklok is DGT zich ook gaan richten op elektronische schaakborden, deze 
borden maken het mogelijk om schaakpartijen digitaal te presenteren. DGT biedt daarnaast 
ondersteunende software voor klokken en schaakborden en systemen voor schaaktoernooien. 
 

 
(About DGT, History, 2009) 

§1.2 De DGT Cube 
Het product dat in deze opdracht centraal staat is de DGT Cube, een speltimer voor 
multiplayer spellen tot en met 6 spelers. Het product is bedoeld als accessoire voor 
gezelschapsspellen en houdt de speeltijd bij. Elke zijde van de Cube heeft een eigen kleur en 
een display met een digitale klok, iedere speler heeft een eigen kleur. Het bijzondere aan deze 
Cube is dat het beschikt over een bewegingssensor, waarmee de oriëntatie van de kubus te 
bepalen is. Hieronder een impressie van de gebruikte technologie voor de DGT Cube. 

                                    
.      Printplaten en behuizing los              Printplaten en behuizing in elkaar                 Kleurdelen zijden 
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De tijd van de speler die aan de beurt is wordt geactiveerd door de bijbehorende gekleurde 
zijde naar boven te draaien. De tijd start automatisch, het is niet nodig om een knop in te 
drukken. In het bijgeleverde voetstuk kan de Cube in pauzestand gezet worden, er is dan geen 
gekleurde zijde boven. Voor de start van een spel kunnen de instellingen van de Cube 
gewijzigd worden. Er kan gekozen worden uit verschillende tijdsinstellingen, namelijk: 

 Game timer. Aflopende tijd per speler voor het gehele spel. 
 Move timer. Aflopende tijd per speler per beurt. 
 Move timer + save. Aflopende tijd per speler per beurt, de overgebleven tijd wordt bij 

de volgende beurt opgeteld. 
 Up count. Oplopende tijd per speler. 
 Turn counter. Telt het aantal beurten per speler.  

 

 
(CUBE Photo’s, 2010) 

 

§1.3 De markt 
“Identifying market boundaries is widely regarded by Industrial Economists as a worthy but 
dull chore (it is also sometimes very profitable). … Part of the reason for this is that markets 
are places where interesting things happen, and thinking about these things seems to be much 
more exciting than trying to identify the places where they happen. Another part of the reason 
for this neglect, however, is that many scholars feel that market definitions are artificial and 
arbitrary, and are not ‘real phenomena’ worthy of analysis.” (Geroski, 1998)  
 
In deze bachelorthesis ligt de focus op het onderzoek naar de relevante markt en de 
positionering die hieruit voortvloeit. De huidige relevante markt voor DGT is de professionele 
schaakmarkt, de DGT Cube is echter gericht op de gezelschapsspellenmarkt. Daarbij is de 
Cube een nieuw product voor DGT, het bedrijf heeft nog niet eerder klokken voor meer dan 
twee spelers op de markt gebracht. Ook is een klok voor gezelschapsspelletjes een nieuwe 
productcategorie voor DGT. In termen van Ansoff (Ansoff, 1957) hanteert DGT met de 
introductie van de DGT Cube een diversificatiestrategie (figuur 1.1).  
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Figuur 1.1 Ansoff’s Matrix (Z.D.) 
 
De marges in de speelgoedbranche zijn verschillend. Uit het forum bij TROS Radar (Speelgoed 
is te duur, 2006) blijkt dat er hoge marges zitten op speelgoed, vooral Nederland en Scandinavië 
zijn fors duurder dan bijvoorbeeld Duitsland. Directeur Albert Vasse van DGT meldt dat bij 
producten die als kwalitatief goed op de markt worden gezet een factor 5,5 tussen kostprijs en 
consumentenprijs vrij normaal is. Uit cijfers van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (tabel 1.1) 
blijkt dat in de eerste drie maanden van 2010 de branche van speelgoedzaken 1% meer omzet 
behaalde dan dezelfde maanden een jaar eerder. Echter was in heel 2009 de omzetdaling 10% 
ten opzichte van 2008. Het marktaandeel van de speelgoedzaken ten opzichte van andere 
verkoopkanalen was het grootst met 52%. Dit is een groei ten opzichte van het voorgaande 
jaar. De meeste concurrentie ondervindt de branche van de niet-detailhandel (bijv. tweede 
hands verkoop) en de huishoudelijke artikelen zaken. Ook de online verkopen stijgen de 
laatste jaren fors. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er trends zijn te ontdekken in de 
speelgoedbranche (CBS Statline, Detailhandel; omzetontwikkeling 2010) . In de laatste maanden van 
het jaar wordt meer omzet behaald dan in de rest van het jaar. Dit heeft te maken met de 
Sinterklaas en Kerst inkopen.  
 
Tabel 1.1 Cijfers Hoofdbedrijfschap Detailhandel (speelgoedbranche) 

 
(Speelgoedzaken Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 2010) 
 

Uit onderzoek van Beslist blijkt dat de gezelschapsspellen als Sinterklaascadeau in 2009 zeer 
populair waren, bijna één op de vijf cadeaus was een gezelschapsspel (De populairste cadeaus 
voor Sinterklaas 2009, 2009). Hiermee staan de traditionele gezelschapsspellen op de eerste plaats 
in de top tien van populair speelgoed. Opvallend is dat er een brug wordt genoemd tussen de 
traditionele en moderne spellen, de fabrikanten verwerken steeds meer elektronische 
toepassingen in spellen om een brug te slaan naar een jonger publiek. De afzetmarkt van de 
Cube beperkt zich niet alleen tot Nederland. Het is de bedoeling dat het product verkocht gaat 
worden in Amerika, Engeland, Duitsland en Frankrijk.  
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2. Probleem 

§2.1 Probleemschets 
DGT wil de beste speler blijven op de schaakmarkt, maar wil zich ook gaan richten op een 
bredere markt. Men heeft al een groot marktaandeel in de schaakwereld (elektronische 
schaakklokken tweederde van de markt, elektronische schaakborden de hele markt), het 
bedrijf moet veel moeite doen voor een groter aandeel in de schaakklokken en dit brengt 
relatief weinig omzet met zich mee. De schaakwereld is een beperkt perspectief, DGT wil 
loskomen van dit micro kosmos en een ander product ontwikkelen vanuit de technische 
expertise van de huidige producten. De DGT Cube wordt gezien als de oplossing voor de 
toegang tot de gezelschapsspellenmarkt. In deze markt gaat het om meer omzet en grotere 
aantallen, denk bijvoorbeeld alleen al aan Bart Smit die 189 winkelketens heeft in Nederland 
(Bart Smit: Vestigingen, Z.D.). De onzekerheid waar deze bachelorthesis zich op richt bestaat uit 
de vraag wie de doelgroep is en wat deze doelgroep van het product verwacht. Het tot dusver 
geuite doel van het bedrijf is via de fanatieke gamers de massa bereiken. DGT wil eerst de 
gamers enthousiast maken voor het product en dit enthousiasme zou dan overslaan naar de 
massa (Two step flow of communication, figuur 2.1). 

 
Figuur 2.1 Two step flow of communication model (Katz & Lazarsfeld, 1955) 
 
§2.2 Doelstelling 
De doelstelling van het onderzoek is factoren identificeren die bijdragen tot het verminderen 
van de gepercipieerde onzekerheid die mogelijk in de doelgroep aanwezig is. De 
onzekerheidsvermindering maakt een effectieve markpositionering mogelijk. De onzekerheid 
van de DGT Cube bestaat uit een onduidelijke doelgroep en een onduidelijke 
marketingstrategie bij deze doelgroep. Deze onzekerheid wordt gereduceerd door middel van 
een marktonderzoek, bij dit onderzoek wordt de doelgroep bepaald en eveneens wordt 
onderzocht wat deze doelgroep wil. Eindresultaat is een positioneringbeleid dat is gebouwd 
op de resultaten van het marktonderzoek. 
 
§2.3 Onderzoeksvraag 
Uit de probleemstelling en doelstelling komt naar voren dat de onzekerheid over de perceptie 
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van mogelijke doelgroepen het grootste probleem is voor de positionering van de Cube. De 
centrale vraag kan als volgt gedefinieerd worden: 
 

“Op welke wijze kan DGT de onzekerheid rondom de DGT Cube reduceren teneinde een 
goede positionering voor het product te realiseren?” 

 
Om tot aanbevelingen te kunnen komen zal deze vraag worden opgedeeld in deelvragen, 
waarbij onzekerheidsreductie, het marktonderzoek en de positionering een rol spelen. De 
deelvragen die hierbij passen worden als volgt geformuleerd: 
 

 Wat is de relatie tussen onzekerheid en positionering? 
 Hoe kan de onzekerheid rondom de introductie van de Cube gereduceerd worden? 
 Hoe kan DGT de Cube het meest effectief positioneren? 

 
Om deze vragen te kunnen beantwoorden zal in hoofdstuk 3 een literatuuronderzoek worden 
gedaan naar de relatie tussen onzekerheidsreductie en positionering. In hoofdstuk 4 staat de 
onderzoeksmethodologie centraal waarin het theoretisch kader wordt geoperationaliseerd. In 
hoofdstuk 5 wordt de data van het marktonderzoek geanalyseerd. Vervolgens wordt in 
hoofdstuk 6 de data geïnterpreteerd. Tenslotte worden in hoofdstuk 7 de conclusie en 
aanbevelingen gepresenteerd. 
 
3. Theoretisch kader 
 
Om deelvraag 1 “Wat is de relatie tussen onzekerheid en positionering?” te kunnen 
beantwoorden zullen de concepten onzekerheid en positionering gedefinieerd moeten worden. 
Om de relatie tussen beide concepten aan te geven wordt er naar aanleiding van het 
literatuuronderzoek een conceptueel model gepresenteerd.  
 
§3.1 Onzekerheidsreductie 
Elk innovatief idee ontmoet op weg naar de markt en de klant enorme bronnen van 
onzekerheid (Debackere, 2004). Zo is er de technische onzekerheid die gepaard gaat met de 
vraag of het bedrijf het idee ook technisch kan realiseren. Ook onzekerheid rond regelgeving 
speelt een belangrijke rol, de wetgeving verandert continu. Daarnaast is er de financiële 
onzekerheid, heeft de onderneming wel voldoende draagkracht om het nieuwe product te 
realiseren? Een productconcept zal door deze fasen heen moeten voordat het de markt bereikt. 
 
Als het product technisch, wettelijk en financieel realiseerbaar is rest er een commerciële 
onzekerheid; wil de klant het product wel? Onzekerheid over de vraag en onzekerheid over 
het positioneren dragen bij aan het hoge faalpercentage in beginnende markten (Porter 1980, 
Lambkin & Day, 1989). Het identificeren en benoemen van onzekerheid krijgt meer aandacht in 
operation management vanwege de negatieve impact van deze onzekerheid op de resultaten; 
zoals lagere productiviteit en minder klanttevredenheid (Dana & Knetter, 1994; Schmenner & Swink, 
1998; Frei, Kalakota, Leone & Marx, 1999; Schmenner, 2004; Tsikriksis & Heineke, 2004).  
 
Men heeft lang gedacht dat de omgeving niet te beïnvloeden was en dat de organisatie zich 
simpel moest aanpassen aan de omgeving (Jauch, L.R. & Kraft, K.L., 1986). De meer recente 
studies over onzekerheid zijn gebaseerd op de principes van Lawrence & Lorsch, die ook de 
psychologische kant benadrukken en zeggen dat de omgeving te beïnvloeden is (Lawrence & 
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Lorsch, 1967). Men kan bijvoorbeeld patenten van mislukte producten uitbrengen om de 
concurrent op een dwaalspoor te brengen. De onzekerheid over de doelgroep is een 
onzekerheid die gereduceerd moet worden, men moet de consument beïnvloeden.   
 
Wil het bedrijf het product goed op de markt zetten dan moet de onzekerheid gereduceerd 
worden. De Uncertainty Reduction Theory stelt: “communication is the primary vehicle for 
reducing uncertainty” (Berger & Calabrese, 1975). Hoewel deze theorie is opgesteld vanuit een 
psychologisch perspectief is communicatie naar klanten een belangrijk punt bij de introductie 
van een nieuw product. Een van de grondslagen van de theorie is dat hoe groter de 
onzekerheid is, hoe meer mensen informatie zoekend gedrag gaan vertonen. Deze aanname is 
gebaseerd op de theorie over plan-based messages (Berger, 1995, 1997) die strategieën noemt om 
onzekerheid te reduceren. Men kan hierbij een passieve, actieve of interactieve strategie 
hanteren. Bij de passieve strategie wordt een soort detective techniek gebruikt, men 
observeert de omgeving. Bij een actieve strategie wint men informatie in bij derden. Tenslotte 
gaat men bij een interactieve strategie direct naar de bron om informatie in te winnen. Dit 
betekent in termen van de introductie van een nieuw product dat men de consument kan 
observeren, men kan naar anderen (die zelf met een introductie te maken hebben gehad) gaan 
om informatie in te winnen over de situatie of men kan direct naar de consument gaan om 
informatie in te winnen. Om de meest effectieve positionering te krijgen is de informatie die 
rechtstreeks van de consument komt het meest betrouwbaar, zij moeten immers het product 
kopen. Het observeren van de consument is hierbij niet genoeg, door observering kan het 
aankoopgedrag niet volledig in kaart worden gebracht. Ook de informatie inwinning bij 
derden is niet specifiek genoeg voor een ander product. 
 
§3.2 Segmenteren 
Het SDP model (Kerin & Peterson, 2007) is een praktisch instrument om interessante doelgroepen 
voor producten te vinden. Het model staat voor segmentering, doelmarkt bepaling en 
positionering (figuur 3.1). Het doorlopen van de drie stappen resulteert in een klantgerichte 
benadering waardoor de waarde van het product stijgt.  
 

 
Figuur 3.1 Het SDP model (SDP model, 2009) 
 
De onzekerheid over de doelmarkt bevindt zich in de fase van de doelmarktbepaling van het 
SDP-model. Er moet worden gezocht naar criteria om de aantrekkelijkheid van de markt te 
bepalen. In termen van introductie van een nieuw product betekent dit dat men de criteria tot 
aankoop van het product moet bepalen. Om deze criteria te bepalen moet het gedrag van 
consumenten begrepen worden. De Theory of Reasoned Action (Fishbein & Ajzen, 1975) kan 
gebruikt worden om het gedrag van consumenten in kaart te brengen (figuur 3.2). De theorie 
stelt dat gedrag er niet “per ongeluk” is, maar dat mensen redenen hebben om zich zo te 
gedragen. Fishbein en Ajzen hebben dit de behavioral intention genoemd die stelt dat mensen 
een intentie/plan hebben om zich op een bepaalde manier te gedragen. 
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Figuur 3.2 Theory of Reasoned Action (Fishbein & Ajzen, 1975) 
 

Een eerste construct dat een rol speelt bij het consumentengedrag is demografie, verschillende 
demografische factoren kunnen invloed hebben op de houding tegenover het product (Kerin & 
Peterson, 2007). De veronderstelling is dat de intenties en daarmee het gedrag verschillend 
kunnen zijn bij verschillende groepen (leeftijd, opleidingsniveau, enz.). Daarnaast is het 
hebben van persoonlijke ervaring één van de belangrijkste factoren die een koopintentie 
positief beïnvloeden (de Vlieger, van Ittersum, van der Meulen,1999 ). Het Reasoned Action Theory 
(Fishbein & Ajzen, 1975) kan in combinatie met de Adoptietheorie (Rogers, 2002) gebruikt worden 
voor een bedrijfskundige context. De intentie tot het gedrag (de aankoop van de Cube) bestaat 
in dit geval uit 5 karakteristieken. Producten die volgens de consument een groter relatief 
voordeel, verenigbaarheid, uitprobeerbaarheid, observeerbaarheid en lagere complexiteit 
hebben worden volgens Rogers sneller geaccepteerd dan andere innovaties. De constructen 
vormen samen een conceptueel model (figuur 3.3). 

 
Figuur 3.3 Conceptueel model adoptie product 
 

Bij dit kader moet de opmerking geplaatst worden dat deze is opgesteld vanuit een 
bedrijfskundig perspectief. Ook andere variabelen kunnen van belang zijn, zo heeft 
bijvoorbeeld reclame invloed op de aankoopintentie. Reclame verandert de waarneming of 
beoordeling van een ervaring door consument, een advertentie is bijvoorbeeld verbonden met 
de koopmotieven en kan negatieve motivaties uitschakelen of juist positieve motivaties 
benadrukken (Wright, Lutz, 1993). De theorieën over reclame zijn veelal opgesteld vanuit een 
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psychologisch perspectief, hoewel dit perspectief wel degelijk van belang is bij onderzoek 
naar aankoopintentie, worden de psychologische theorieën slechts als basis gebruikt voor het 
model. Zo zijn de Uncertainty Reduction Theory (Berger & Calabrese, 1975) en The Theory of 
Reasoned Action (Fishbein & Ajzen, 1975) basis voor het conceptuele model, maar het 
psychologische vakgebied zelf is niet geïntegreerd in het model. Bij de aanbevelingen wordt 
een aanbeveling gegeven over het positioneringbeleid, bij promotie zal de reclame benoemd 
worden. Daarnaast zijn er vele studies gedaan die aantonen dat merkbekendheid van invloed 
is op de aankoopintentie (e.g. Esch, Schmitt, Redler, Langner, 2007; Aaker, 1996). Merkbewustzijn 
speelt een belangrijke rol in het beslissingsproces van de consument bij aankopen uit de 
productcategorie. Het merkbewustzijn beïnvloedt het beslissingsproces ook via de vorming en 
sterkte van merkassociaties en het merkimago (Keller, 1993). De merkbekendheid is niet 
geïntegreerd in het conceptuele model omdat het net als reclame een psychologisch proces is, 
waarbij een bedrijfskundige te weinig kennis en ervaring heeft om dit te kunnen toepassen.  
 
Met alleen de uitkomst van het conceptuele model is er nog geen compleet beeld. Men moet 
niet vergeten dat een product tijd nodig heeft om zich te vestigen in de markt. Doorgaans 
heeft de doelgroep tijd nodig om zich te ontwikkelen. De DGT Easy (figuur 3.4) heeft er 
bijvoorbeeld een aantal jaar over gedaan om de markt “te vinden”. Het product is vijf jaar op 
de markt en wordt nu pas in echt grote aantallen verkocht. De Product Life Cycle (Levitt, 1965) 
illustreert de levensduur van een product (figuur 3.5). Daarbij is zoals eerder gezegd ook de 
herkenning van een merk van invloed op het aankoopgedrag van consumenten. In het geval 
van diversificatie producten is er vaak sprake van een brand extension dit is “de ontplooiing 
van een bepaald merk door een nieuw product te introduceren dat niet bij de originele 
productlijn behoort” (Wänke, 2009). Voor een succesvolle brand extention moet er een fit zijn 
tussen de producten (Aaker & Keller, 1990).  
 
 

Figuur 3.4 DGT Easy (DGT Easy, 2009)                 Figuur 3.5 Product Life Cycle (HRD Innovations, 2009) 
 
§3.3 Positioneren 
Technologiegedreven innovatie leidt vaak tot baanbrekende producten waar niemand op zit te 
wachten, terwijl klantgedreven innovatie vaak leidt tot marginale product aanpassingen en 
‘me too’ producten die geen concurrentievoordeel opleveren.” (De 16 dilemma’s bij het innoveren, 
2009). Een product heeft onderscheidingsvermogen nodig ten opzichte van de concurrentie en 
tegelijkertijd moet het de behoefte van de consument aantonen. Positioneren is het ontwerpen 
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van aanbod en imago om zo een nadrukkelijke plaats in de gedachten van mensen te 
verkrijgen (Kotler & Keller, 2005, pag. 310).  
 
Een belangrijke theorie voor het positioneren in de markt is de marketingmix. Deze mix is de 
combinatie van instrumenten die een organisatie kan gebruiken voor het invullen van de 
marketingstrategie. McCarthy deelt de marketingmix op in 4 P’s, namelijk product, plaats, 
prijs en promotie (McCarthy, 2001).  

 Product. Het product bestaat uit het product of de dienst die de behoefte van de mens 
vervullen. Het bevat het “actual product” (Kotler & Keller, 2005), maar ook de 
verpakking, imago, het gehele assortiment en de geboden service (bijv. garantie).  

 Plaats. Bij plaats (ook wel distributie) gaat het over de weg van het product naar de 
consument. Men kan een groothandel of detailhandel inschakelen voor de verkoop aan 
consumenten. Ook het aantal verkooppunten en voorraden zijn belangrijk.  

 Prijs. Het is bij een innovatie van belang dat het bedrijf rendement haalt uit deze 
innovatie. Hiertoe dient het bedrijf een succesvol prijsbeleid te voeren, prijsbepaling is 
een echte competentie (Ingenbleek, Frambach & Verhallen, 2004). De prijs bestaat uit het 
bedrag wat er voor het product of de dienst betaald moet worden. In theorie is er een 
relatie tussen kwaliteit en prijs. Een hoge prijs is veelal een indicatie voor een hoge 
kwaliteit (Blythe, 2006, pag. 464).  

 Promotie. De promotie bestaat uit alle activiteiten die bedoeld zijn om met de markt te 
communiceren en hierdoor de verkoop van het product te stimuleren. Het AIDA 
model beschrijft 4 stappen (attention, interest, desire, action) voor de promotie van een 
product (Strong, 1925). De eerste stap is de aandacht trekken van de consument. De 
tweede stap is interest, de consument moet de positieve kanten van het product 
ontdekken. De derde stap, desire, is mensen bewust maken van het feit dat ze de Cube 
willen hebben. Bij de laatste stap, action, moet de consument de mogelijkheid hebben 
om het product aan te schaffen. 

 
Sommige marketeers zien het positioneren op zichzelf als een vijfde P. Zij stellen dat het 
proces waarbij het product een nadrukkelijke plaats in de gedachten van haar klanten probeert 
te krijgen een aparte P is. Een methode die hierbij gebruikt kan worden is de USP. Een USP 
staat voor unieke en onderscheidende eigenschappen van een product, dienst of merk 
waarmee deze onder de aandacht kan worden gebracht van de gekozen doelgroep. Reeves 
(Reeves. 1961) geeft een definitie van USP opgebouwd uit drie delen: 

 Elk product moet een voorstel doen tot de consument. Het product moet niet alleen 
beschreven en geshowd worden, maar het product moet zeggen koop dit product en je 
krijgt een speciaal voordeel. 

 Het moet een voorstel zijn die de concurrentie niet aanbiedt. Het moet uniek zijn, of 
het merk of de belofte moet uniek zijn. 

 Het voorstel moet zo sterk zijn dat het nieuwe klanten trekt voor het product. 
 
Een USP resulteert in een competitief voordeel, de organisatie heeft onderscheidend 
vermogen ten opzichte van de concurrentie. Porter (Porter, 1998) stelt dat competitief voordeel 
te behalen valt op drie manieren (bijlage 6).  

 Cost leadership. Bij deze strategie wil het bedrijf uitgroeien tot laagste kosten 
producent van de industrie. Dit kostenvoordeel kan gehaald worden uit 
schaalvoordelen, technologie of toegang tot grondstoffen/andere factoren.  
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 Differentiation. Bij deze strategie wil het bedrijf uniek zijn in de industrie, het 
concentreert zich op aspecten die door klanten belangrijk worden gevonden.  

 Focus. Bij deze strategie wordt voor een smalle doelgroep gekozen. De focus strategie 
kent twee varianten: 
- Cost focus. Hier concentreert de organisatie zich op kostenvoordelen bij het 
specifieke segment. 
- Differentiation focus. Hier concentreert de organisatie zich op differentiatie in het 
specifieke segment.  

 
De Waal voegt nog een vijfde manier toe om competitief voordeel te behalen, de 
klantintimiteit (De Waal, 2007). Men staat hierbij dichtbij de klant om zo een goede band met de 
klant op te bouwen. Service marketing is een voorbeeld om klandizie en loyaliteit van de 
klanten te verkrijgen (Berry, 1995). Het maakt volgens de USP theorie niet uit welke strategie er 
gehanteerd wordt, als men maar een competitief voordeel ontwikkelt.  

4. Methoden en technieken 
 
Om deelvraag 2 “Hoe kan de onzekerheid rondom de introductie van de Cube gereduceerd 
worden?” te beantwoorden moet het conceptuele model geoperationaliseerd worden. Het 
marktonderzoek zorgt ervoor dat de behoeftes van de consument in kaart worden gebracht en 
de onzekerheid wordt verminderd. Met behulp van deze informatie kan deelvraag 3 “Hoe kan 
DGT de Cube het meest effectief positioneren” worden beantwoord. Het onderzoek naar de 
positionering van de DGT Cube is een case study, dit vereist een specifieke omgang met de 
casus. Een persoonlijke kleuring in het onderzoek is daarom niet helemaal uit te sluiten.  
 
§4.1 Beschrijving marktonderzoek 
Voor de DGT Cube is de informatie die direct van de consument komt van groot belang. De 
hoofdstrategie die hierbij gekozen wordt is de interactieve strategie. De informatie over wat 
de consument denkt kan niet alleen gehaald worden uit het observeren of via informatie van 
derden, het is specifieke informatie over de verwachtingen van de consument. De passieve 
strategie (het observeren van de consument) wordt hier wel gebruikt als aanvulling, er is 
namelijk een oefenspel opgenomen in de enquête. Informatie inwinnen bij derden heeft zich 
beperkt tot een literatuuronderzoek.  
 
In eerder onderzoek (Nieuwboer, 2008) zijn twee mogelijke doelgroepen vastgesteld voor de 
DGT Cube, te weten familiespelers en gamers. Het onderscheid tussen deze groepen wordt 
gevormd door de speelfrequentie, gamers spelen vaker als familiespelers. Voor het bepalen 
van de doelgroep zal een enquête onder familiespelers en gamers afgenomen worden. Uit 
deze enquête wordt ook afgeleid wat de behoefte van de doelgroep is. Een enquête is een 
kwantitatieve methode, er is hiervoor gekozen omdat er in een kort tijdsbestek veel mensen 
ondervraagd kunnen worden. Hoe meer mensen bereikt worden, hoe betrouwbaarder de 
uitkomst is. Nadeel van een enquête is dat de resultaten vrij oppervlakkig blijven, bij te 
oppervlakkige resultaten kan met interviews dieper op aspecten worden ingegaan. Voor het 
onderzoek zal gebruikt worden gemaakt van convenience sampling. Marshall noemt dit een 
kwalitatieve sampling methode (Marshall, 1996), maar Dooley noemt het een standaard 
sampling methode die ook voor kwantitatief onderzoek gebruikt kan worden (Dooley, 2001). 
Convenience samling wil zeggen dat de meest benaderbare mensen worden gebruikt voor het 
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onderzoek. Er zullen vrienden, kennissen en familie worden gevraagd om enquêtes in te 
vullen en ook zal er naar spelverenigingen worden gegaan om zo de spelers die vaker spelen 
te bereiken. Zo kunnen relatief veel enquêtes worden afgenomen in een beperkt tijdsbestek. 
Wat aan de ene kant een oplossing is om respectievelijk veel respondenten te bereiken is aan 
de andere kant een bedreiging voor de interne validiteit van het onderzoek. Er is namelijk 
door het zelf selecteren van respondenten sprake van selectie bias (Shadish, Cook, Campbell, 
2002). Om deze bias tot een minimum te reduceren zal de enquête verspreid worden onder 
respondenten met verschillende demografische factoren (Kerin en Peterson, 2007). Het onderzoek 
wordt daarnaast persoonlijk afgenomen, groot voordeel hiervan is de persoonlijke interactie 
en de instructies die kunnen worden gegeven (Evans & Mathur, 2005). Nadelen hiervan zijn de 
interviewer bias en de kleine steekproefgrootte (het persoonlijk afnemen van enquêtes en het 
oefenspel kosten tijd). Omdat deze opdracht gemaakt wordt door één persoon zal er ook een 
beperking zitten aan het aantal enquêtes dat kan worden afgenomen. Doelstelling voor het 
onderzoek is dat er ongeveer 100 enquêtes worden afgenomen om globale resultaten te 
verkrijgen. Het onderzoek is slechts exploratief, het is een vooronderzoek voor bepaling van 
de doelgroep. Aanvullend onderzoek is nodig om de precieze wensen van de doelgroep in 
kaart te brengen.  
 
§4.2 Operationalisatie constructen 
Het conceptuele model, zoals gepresenteerd in het theoretisch kader (figuur 3.3) moet 
geoperationaliseerd worden, dit wil zeggen passend gemaakt worden aan het onderzoek naar 
de DGT Cube. De bijpassende enquête is te vinden in de bijlage (bijlage 1). Kerin en Peterson 
noemen de volgende demografische factoren: geslacht, leeftijd, beroep, inkomen, 
gezinssamenstelling, opleidingsniveau en geografie (Kerin & Peterson, 2007), deze factoren zijn 
verwerkt in de enquête (vraag 1 t/m 8). Persoonlijke ervaring is in het geval van de DGT 
Cube opgedeeld in twee andere constructen namelijk: ervaring/affiniteit met spellen en 
ervaring met speeltijd. Bij het construct affiniteit met spellen is de veronderstelling dat 
mensen die meer spellen spelen eerder geneigd zijn de Cube te kopen. De affiniteit met 
spellen wordt geoperationaliseerd aan de hand van vragen of mensen wel eens een spel 
spelen, welke spellen zij dan spelen, hoe vaak zij spelen, met wie zij spelen, waar zij spelen, 
of mensen lid zijn van een spelvereniging, welke spellen men daar speelt, of respondenten wel 
eens hebben meegedaan met een speltoernooi en welke spellen er daar worden gespeeld. Dit 
zijn de vragen 9 t/m 18 in de enquête. Op deze manier worden veel aspecten van affiniteit 
gemeten. Gecombineerd zorgen de vragen ervoor dat er een globaal beeld gegeven kan 
worden over affiniteit. Bij het construct ervaring met speeltijd is de veronderstelling dat 
mensen die al ervaring hebben met het spelen op tijd (met bijvoorbeeld een zandloper) eerder 
geneigd zijn tot het aanschaffen van de Cube. De ervaring met speeltijd wordt gemeten aan de 
hand van vragen over of er wel eens een tijdselement gebruikt wordt, welke elementen 
gebruikt worden en bij welke spellen, stellingen m.b.t. toevoeging van tijd en perceptie van 
tijdsduur, of mensen denken dat een speltimer voor meerdere spelers een toevoeging is bij 
spellen en bij welke spellen dit dan een toevoeging is. De vragen over ervaring met speeltijd 
zijn vraag 19 t/m 23 in de enquête. Ook hier is het de bedoeling dat er niet slechts op één 
vraag gemeten wordt, maar dat er een globaal beeld gecreëerd kan worden. Daarom zijn er 
verschillende vragen over ervaring met speeltijd opgesteld. De laatste constructen die een rol 
spelen bij de acceptatie/aankoop van de Cube zijn de vijf karakteristieken van Rogers, 
hieronder worden deze geoperationaliseerd. 

 Relative advantage. Het product moet voor de gebruiker een voordeel hebben ten 
opzichte van de situatie zonder het product (Rogers, 2002).  Een spel spelen met de Cube 
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moet een voordeel hebben ten opzichte van de situatie waarbij een spel gespeeld wordt 
zonder Cube. In het geval bij de toepassing bij spellen kunnen de volgende indicatoren 
voor relative advantage afgeleid worden uit eerder onderzoek: gezellig, aangenaam, 
nuttig, eenvoudig of spannend (van der Molen, 2008). Dit wordt geoperationaliseerd aan 
de hand van vragen over de ervaring met de speltimer. Zo kan het spelen met de 
speltimer gezelliger, aangenamer, nuttiger, eenvoudiger of spannender zijn dan het 
spelen zonder de speltimer. Deze mogelijke voordelen zullen worden getoetst in de 
enquête bij vraag 3 van deel 2. 

 Compatibility. Hierbij gaat het om de mate waarin het nieuwe product consistent is 
met de cultuur van de gebruiker, andere technologieën en de behoeften van de 
gebruiker (Rogers, 2002). De vragen die hierbij passen zijn of men de toevoeging van de 
timer een afleiding vond, of men dit eventueel vervelend vond en waarom men het 
product zou willen aanschaffen. Deze aanschafreden brengt de behoefte van de 
respondenten in kaart. De vragen over de compatibiliteit zijn te vinden in deel 2 van 
de enquête vraag 4,5 en 7. 

 Complexity. Bij complexity gaat het om de mate waarin de technologie te begrijpen en 
te gebruiken is (Rogers, 2002). Als de complexiteit toeneemt, zal de gebruiker de Cube 
eerder afwijzen. De bijpassende indicator volgens Rogers is de begrijpbaarheid, 
snappen mensen hoe het product werkt. Dit wordt geoperationaliseerd aan de hand van 
de vraag of respondenten de werking van de Cube begrijpen. Als mensen de werking 
van de Cube niet begrijpen is het van belang te weten waarom de mensen dit niet 
snappen. Dit zijn vraag 1 en 2 van de enquête deel 2. 

 Trialability. Het product moet uitgeprobeerd kunnen worden (Rogers, 2002), een 
demonstratie in een winkel heeft een hoge trialability en zal daarom eerder gekocht 
worden dan een product dat in een doos zit in de winkel en niet getest kan worden 
(Rogers, 2002). Bij de enquête is een korte presentatie van de Cube en een oefenspel 
opgenomen, zo kunnen mensen het product uitproberen en vervolgens hun mening 
geven. Ook wordt er een vraag in de enquête opgenomen of mensen voordat ze de 
Cube aanschaffen de Cube willen uitproberen en waarom ze dit dan willen 
uitproberen. Dit zijn de vragen 8 en 9 van enquête deel 2. 

 Observability. Het product moet opvallen, zowel qua uiterlijk als functionaliteit 
(Rogers, 2002). De consument loopt in winkels producten met een te hoge prijs voorbij, 
deze vallen niet op. In het theoretisch kader is gemeld dat een hoge prijs veelal 
indicatie is voor hoge kwaliteit (Blythe, 2006, pag. 464). De schaakproducten van DGT 
zijn bekend om de hoge kwaliteit, het zijn “premium producten”. De Cube wordt ook 
neergezet als een premium product, de prijsstrategie die past bij deze producten is 
prestige pricing (Blythe, 2006). Het is van belang dat consumenten de Cube niet te duur 
vinden, dan wordt het product niet gekocht. Onder prijs vallen ook volumekortingen, 
bij DGT zal dit vooral richting groothandels en winkeliers een rol spelen. Ook 
verkrijgbaarheid is een belangrijk element, als de Cube maar in beperkte winkels 
verkrijgbaar is valt deze niet op voor de consument. Vraag 10 en 11 van enquête deel 
2 gaan over de prijs en verkrijgbaarheid. 
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Het conceptuele model toegepast voor de Cube ziet er als volgt uit: 

 
Figuur 4.1 Conceptueel model adoptie DGT Cube 
 
Het conceptuele model bevat de volgende constructen en indicatoren: 
 
Construct Constructen/Indicatoren  Indicatoren 
Persoonlijke ervaring Affiniteit met spellen Variëteit, frequentie, medespelers, locatie, 
  verenigingslid, toernooideelname 
 Ervaring met speeltijd Gebruikte tijdselementen, welke spellen, perceptie 
    tijdsduur, toevoeging speltimer, toevoeging type spellen 
Relative advantage Gezellig  
 Aangenaam  
 Nuttig  
 Eenvoudig  
  Spannend   
Compatibility Mate van afleiding  
 Vervelende afleiding  
  Aanschafreden   
Complexity Begrijpbaarheid werking   
Trialability Oefenspel  
 Uitproberen voor aanschaf  
  Uitprobeerreden   
Observability Prijs  
  Verkrijgbaarheid   
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Zoals in het conceptuele model is aangegeven bepalen de demografische factoren, de affiniteit 
met spellen, de ervaring met speeltijd en de vijf karakteristieken van Rogers samen de 
acceptatie van de Cube. Deze acceptatie moet ook gemeten worden. Om dit te meten is de 
vraag gesteld of mensen de Cube zouden aanschaffen, dit is vraag 6 van enquête deel 2. 
 
Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête zal een uitspraak gedaan worden over de 
doelgroep voor de DGT Cube. DGT heeft als huidige strategie het two step flow of 
communication model. De voornaamste doelgroep zijn de gamers, hiermee willen ze de 
massa bereiken. Of deze strategie over de doelgroepkeuze passend is zal aan de hand van de 
analyse van resultaten over gamers en familiespelers duidelijk worden.   
 
Tenslotte zal de marketingmix ingevuld worden naar aanleiding van de verzamelde gegevens. 
De “vier traditionele” P’s kunnen toegepast worden op de DGT Cube. Voor aanvulling van 
het model wordt een vijfde P toegevoegd, namelijk de positionering. Deze zal ingevuld 
worden naar aanleiding van de USP methode en de verschillende strategieën van Porter 
(Porter, 1998). Het gaat bij de USP methode om unieke voordelen, voordelen die vergelijkbare 
producten niet hebben. Om een USP te genereren moeten de volgende vragen beantwoord 
worden (Reeves. 1961) : 

 Wat verwacht de klant van uw product? 
 Welke USP’s gebruiken de concurrenten? 
 Welke eigenschappen vind het bedrijf zelf uniek aan het product? 
 Welke voordelen bieden de eigenschappen voor de klant? 
 Welke USP’s kunnen de concurrenten het moeilijkst kopiëren?  

5. Data analyse 
 
In de probleemschets is gebleken dat er bij de positionering van de Cube in de markt veel 
onzekerheid is. Deze onzekerheid gaat gepaard met onduidelijkheid over wie de doelgroep 
voor de DGT Cube is en wat deze doelgroep wil. Om de doelgroep voor de DGT Cube te 
bepalen is een marktonderzoek uitgevoerd door middel van enquêtes onder gamers en 
familiespelers. In deze enquête (bijlage 1) zijn de constructen verwerkt zoals deze zijn 
opgesteld in het theoretisch kader. Om deelvraag 3 “Hoe kan DGT de Cube het meest 
effectief positioneren” te beantwoorden moet er worden gekeken naar de resultaten van het 
onderzoek. Hieruit volgt een interpretatie (hoofdstuk 6) en vervolgens een conclusie en 
aanbevelingen ten aanzien van de positionering (hoofdstuk 7). In dit hoofdstuk zullen de 
resultaten van de enquête worden besproken. 
 
§5.1 Respondenten 
In totaal zijn er 80 respondenten ondervraagd, van deze respondenten was 57,5 procent 
mannelijk en 42,5 procent vrouwelijk. Bij de leeftijdscategorieën was de grootste groep 
respondenten 20 – 30 jaar, de kleinste groep was 60 jaar of ouder (tabel 5.1). In de categorie 0 – 
10 jaar is niemand ondervraagd, dit omdat uit vooronderzoek blijkt dat de Cube niet geschikt 
is voor deze groep (bijv. vanwege onderdelen die los kunnen raken). De gemiddelde leeftijd 
van respondenten is afgerond 37 jaar. De conclusie is dat de enquête redelijk gespreid is 
afgenomen onder de verschillende leeftijdscategorieën. De burgerlijke status van 
respondenten is minder gespreid; 36,2 procent is gehuwd, 8,8 procent woont samen en is 
ongehuwd en 55 procent is ongehuwd en woont niet samen. In het aantal personen van het 
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huishouden zit meer spreiding, de kleinste groep is 5 of meer personen met 11,2 procent, de 
grootste groep is 4 personen met 37,5 procent. Bij het opleidingsniveau is de kleinste groep 
VWO met 3,8 procent, de grootste MBO met 25%. De beroepssector is onderverdeeld in 13 
sectoren, de meeste respondenten werken in de administratieve sector (16,2 procent). Het 
bruto inkomen per maand is niet gelijkmatig verdeeld, 40 procent van de respondenten 
verdiend minder dan 1000 euro per maand, dit is de grootste groep. De kleinste groep is meer 
dan 3000 euro, met 5 procent. De geografische factor is het minst gespreid van de 
demografische variabelen. De meeste postcodes liggen dan ook tussen de 7000 en 8000 met 
71,2 procent.  
 
Tabel 5.1 Overzicht leeftijdscategorieën enquête 
 
Leeftijdscategorieën Aantal Percentage (%) 
0 - 10 jaar 0 0,0 
10 - 20 jaar 12 15,0 
20 - 30 jaar 21 26,2 
30 - 40 jaar 13 16,2 
40 - 50 jaar 13 16,2 
50 - 60 jaar 13 16,2 

 
In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de leeftijd van respondenten in 
vergelijking met de speelfrequentie. De speelfrequentie is zoals in het theoretisch kader 
gemeld de operationalisatie van de begrippen familiespelers en gamers.  
 
Tabel 5.2 Kruistabel leeftijdscategorieën en speelfrequentie 
 
        Leeftijd         
  10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60+ Totaal 
Speelfrequentie 1 tot 12 keer per jaar 5 4 3 4 5 2 23 
 1 tot 4 keer per maand 5 7 2 5 2 4 25 
 1 tot 7 keer per week 2 9 8 4 4 2 29 
 Anders 0 1 0 0 1 0 2 
  Totaal 12 21 13 13 12 8 79 

§5.2 Resultaten 
De validiteit van de enquête is bepaald door een factoranalyse en een 
betrouwbaarheidsanalyse uit te voeren via het programma SPSS. In de bijlagen wordt 
beschreven hoe er met de constructen is gewerkt en hoe deze constructen ingevoerd zijn in 
SPSS (bijlage 2,3). Uit de factoranalyses blijkt dat de constructen affiniteit met spellen en 
relative advantage eigenlijk geen gehele constructen vormen, maar na nadere analyses is 
besloten de constructen in originele staat te behouden (bijlage 4). Uit de 
betrouwbaarheidsanalyses bleek dat het construct ervaring met speeltijd een lage alpha heeft, 
er zal rekening moeten worden gehouden met deze onbetrouwbaarheid.  
 
De constructen hebben waarden die uiteen lopen van 0 (het minst positief voor het 
aankoopgedrag) tot 10 (het meest positief voor het aankoopgedrag). Dit is gebaseerd op het 
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conceptuele model die stelt dat bijvoorbeeld veel affiniteit met spellen (een hoge score op de 
schaal van 0 tot 10) van invloed is op het aankoopgedrag. Wanneer er naar de gemiddelde 
scores van de constructen wordt gekeken (tabel 5.3) valt op dat vijf constructen boven het 
gemiddelde van 5 liggen en twee onder het gemiddelde van 5. De conclusie is dat de 
respondenten redelijke ervaring met speeltijd hebben (6,98), ook scoort de Cube goed op het 
gebied van relative advantage (7,29), respondenten vinden de Cube niet echt een afleiding 
tijdens het spel (8,18), het begrijpen van werking van de Cube scoort het hoogst (9,75) en ook 
de uitprobeerbaarheid scoort boven gemiddeld (5,61). Observability scoort het laagst van alle 
constructen (1,90).  
 
Tabel 5.3 Overzicht van de Cronbach’s alpha, het gemiddelde, de standaarddeviatie, het 
aantal respondenten dat de vragen heeft ingevuld en het aantal vragen per construct. 
 
Construct α M SD N Nr. items 
Affiniteit met spellen 0,797 3,98 2,17 80 6 
Ervaring met speeltijd 0,452 6,98 2,67 80 3 
Relative advantage 0,723 7,29 1,99 80 5 
Compatibility - 8,18 3,03 77 2 
Complexity - 9,75 1,57 80 1 
Trialability - 5,61 5,02 41 1 
Observability - 1,90 1,48 41 1 
 
Vervolgens moet het conceptuele model getest worden, dit is gedaan door middel van een 
Chi-Kwadraattoets (bijlage 5). Hieruit bleek dat affiniteit met spellen, ervaring met speeltijd en 
complexity geen significante invloed hebben op het aankoopgedrag. Relative advantage en 
compatibility hebben wel een significante invloed op het aankoopgedrag (tabel 5.4). De 
significant invloed betekent dat er een verband is tussen relative advantage en compatibility 
enerzijds en het aankoopgedrag anderzijds (wel of niet kopen).   
 
Tabel 5.4 Chi-kwadraattoetsen conceptueel model 
 

     Construct      

  Affiniteit Ervaring speeltijd Relative advantage Compatibility Complexity 
Chi-Square 0,384 0,340 0,012* 0,046* 0,957 
*p < α (5%)      

 
Na het toetsen van het model is het van belang het aankoopgedrag in beeld te brengen. In 
totaal wil 51,2 procent van de respondenten de Cube aanschaffen en 47,5 procent niet (van de 
overige respondenten (1,2 procent) ontbreekt het antwoord). Hierbij zijn de 
achtergrondvariabelen relevant, deze kunnen bepalend zijn voor de doelgroep. Zoals in het 
theoretisch kader al is gemeld kunnen demografische factoren invloed hebben op de houding 
tegenover het product (Kerin & Peterson, 2007). Het aankoopgedrag kan hiermee verschillen voor 
verschillende groepen. Er zijn verschillende Chi-kwadraattoetsen uitgevoerd (bijlage 6), hieruit 
blijkt dat het aantal personen in het huishouden alleen een significant verschil toont in relatie 
tot de aankoop (tabel 5.5). 
 
 



           Introductie van de DGT CUBE bij de consument  

20 

 

Tabel 5.5  Invloed achtergrondvariabelen op het aankoopgedrag 
            

      Demografische factor         

  Leeftijd Geslacht Burg. status Huishouden Postcode Opleiding Sector Inkomen 
Chi-Square 0,905 0,392 0,942 0,010* 0,077 0,459 0,680 0,872 
*p < α (5%)         
 
Omdat er in de voorgaande analyses is aangetoond dat de adoption rate afhangt van het 
relatieve voordeel en de compatibiliteit (tabel 5.3)  zijn deze variabelen ook getoetst in relatie 
tot de demografische factoren (bijlage 6) . Uit deze analyse blijkt dat het aantal personen in het 
huishouden, het opleidingsniveau en het bruto inkomen significante verschillen tonen in 
relatie tot de constructen van aankoop. 
 
Tabel 5.6  Invloed achtergrondvariabelen op bepalende constructen aankoop 
            

      Demografische factor         

  Leeftijd Geslacht Burg. status Huishouden Postcode Opleiding Sector Inkomen 
Chi-Square 0,562 0,338 0,528 0,048* 0,318 0,030* 0,274 0,017* 
*p < α (5%)         
 
De huidige marketingstrategie is het two step flow of communication model, DGT wil eerst 
de gamers enthousiast maken voor het product en dit enthousiasme zou volgens het model 
overslaan naar de massa. Bij de methoden is de operationalisatie van de begrippen gamers en 
familiespelers besproken.  Het verschil tussen beide groepen is de speelfrequentie waarbij 
gamers vaker spelen dan familiespelers. Als dit wordt toegepast op de enquête kunnen we 
stellen dat de gamers 1 tot 7 keer per week spelen en de categorieën 1 tot 12 keer per jaar en 1 
tot 4 keer per maand vallen onder de familiespelers. Na analyse van de antwoorden bij 
“anders” is besloten om deze categorie ook toe te voegen aan familiespelers. De reden 
hiervoor is dat bij de antwoordcategorie “anders” ingevuld werd dat er alleen in de vakanties 
werd gespeeld. Om te testen of er verschil zit tussen beide groepen in relatie tot de aankoop is 
een Chi-kwadraattoets uitgevoerd (bijlage 7). Hieruit blijkt dat er wel een verschil zit in 
percentage, maar dat dit verschil niet significant is (tabel 5.7).     
 
Tabel 5.7 Invloed gamer/familiespeler op aankoopgedrag 
 

  Aanschaffen (percentage) 
  Ja Nee 

Familiespelers 46,0 54,0 
Gamers 60,7 39,3 
Chi-Square = 0,244   
*p < α (5%)   

 
Om de positionering te bepalen zijn ook enkele andere vragen uit de enquête van belang. Zo is 
er de vraag over de verkrijgbaarheid van het product die aansluit bij de P van plaats. Om 
onbetrouwbare resultaten tegen te gaan is deze vraag alleen gesteld aan personen die de DGT 



           Introductie van de DGT CUBE bij de consument  

21 

 

Cube willen aanschaffen. Als we dit analyseren zien we dat respondenten de preferentie 
hebben voor de speelgoedwinkel met 75,6 procent (tabel 5.8). Maar ook het internet heeft een 
grote meerderheid met 68,3 procent. Ook is een overzicht van de prijs die respondenten willen 
betalen van belang. Er is al een gemiddelde berekend (tabel 5.3), maar een overzicht van 
percentages is ook van belang. Hieruit blijkt dat 29,3 procent van de respondenten (die de 
Cube willen aanschaffen) minder dan 10 euro voor de Cube wil betalen (tabel 5.9). 46,3 procent 
wil 10 tot 20 euro betalen en 24,4 procent 20 tot 30 euro. Een andere belangrijke analyse is de 
analyse waarom de respondenten de Cube willen aanschaffen. Hier scoren speelgemak, 
toevoegen spanning en toevoegen competitie element hoog (tabel 5.10).  Als we vervolgens de 
elementen van relative advantage analyseren dan scoren alle factoren vrij hoog, met 
uitschieters nuttig en eenvoudig (tabel 5.11).  
 
Tabel 5.8 Overzicht verkrijgbaarheid DGT Cube 
 

  Verkrijgbaarheid (percentage) 
  Ja Nee 

Speelgoedspeciaalzaak 36,6 63,4 
Speelgoedwinkel 75,6 24,4 
Internet 68,3 31,7 
Warenhuizen 46,3 57,7 
Andere locaties 0 100 

 
Tabel 5.9 Overzicht prijs DGT Cube 
 
Prijs Respondenten (percentage) 
Minder dan 10 euro 29,3 
10 tot 20 euro 46,3 
20 tot 30 euro 24,4 
30 tot 40 euro 0,0 
40 - 50 euro 0,0 
Meer dan 50 euro 0,0 

 
Tabel 5.10 Overzicht aanschafreden DGT Cube 
 
  Percentage 
Aanschafreden Ja Nee 
Innovatief product 29,3 70,7 
Speelgemak 61,0 39,0 
Vormgeving 36,6 63,4 
Wegnemen ergernissen 32,5 67,5 
Toevoegen spanning 51,2 48,8 
Toevoegen competitie element 46,3 53,7 
Andere reden 2,4 97,6 
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Tabel 5.11 Overzicht elementen relative advantage 
 

   Percentage    
Relative advantage Ja Neutraal Nee 
Gezellig 45,9 51,4 2,7 
Aangenaam 44,7 50,0 5,3 
Nuttig 73,1 23,1 3,8 
Eenvoudig 71,1 25,0 3,9 
Spannend 50,7 48,0 1,3 

 
De resultaten van het onderzoek zijn niet alleen gebaseerd op de enquête. Bij het onderzoek 
zijn ook aantekeningen gemaakt. Bij het onderzoek valt op dat mensen nieuwsgierig zijn, het 
is echt iets nieuws wat de aandacht van mensen trekt. Oudere mensen (± 50 plus) begrijpen de 
werking van de Cube minder snel dan jongere mensen, er is een wat uitgebreidere uitleg 
nodig. Echter zijn zij tegen de verwachting in wel enthousiast over het product. Leden van de 
spelvereniging in Enschede hebben aan een korte uitleg genoeg. Zij willen de Cube 
aanschaffen alleen omdat het zoals zij het zelf noemen een echt “hebbeding” is. Het is een 
gadget die je als spelfanaat wel moet hebben. Leden van de spelvereniging in Zwolle zijn 
echter niet enthousiast over het product. Zij stellen dat er weinig spellen zijn die zij spelen 
waarbij tijd nodig is, daarbij maakt het niet uit hoe lang een spel duurt. Veel van de andere 
respondenten (niet spelverenigingsleden) willen precies weten wat de Cube kan en hoe 
gebruiksvriendelijk het product is voordat ze het zouden aanschaffen. Er wordt zelfs enkele 
keren gevraagd of er al een review van het product is verschenen. Als na de enquêtes de prijs 
€ 39,95 wordt genoemd schrikken veel mensen van het in hun ogen hoge bedrag. Veel van de 
mensen die hebben aangegeven de Cube te willen aanschaffen zouden dit absoluut niet doen 
als het product € 39,95 kost. De prijs die vaak wordt genoemd als acceptabel is €19,95. Een 
ander probleem is de niet goed leesbare display, deze wordt enkele keren genoemd, dit komt 
of door de kijkhoek of doordat er in ruimtes gespeeld wordt waar beperkt licht is. Een 
respondent heeft dit probleem uitgewerkt tot een nieuw ontwerp, de Gamedisk (afbeelding 5.1). 
Hierbij zit, naast dat het product een digitale klok heeft, een analoge wijzer die is verlicht en 
die iedereen kan zien. Een laatste probleem dat wordt genoemd is dat het moeilijk te 
onthouden is wie welke kleur heeft. Echter hoeft de speler alleen de kleur van degene die de 
beurt heeft na hem maar te onthouden. De spelverenigingsleden uit Enschede vroegen of er 
ook aparte kleurzijden te koop waren zodat zij de kleuren konden kiezen die matchen met het 
spel dat gespeeld wordt. De huidige kleuren matchen namelijk niet met alle spellen.  

 
Afbeelding 5.1 Game Disk (ontwerp: H. Spin) 
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6. Interpretatie 
 
Volgens het SDP-model is het voor een bedrijf van belang de doelgroep voor een product te 
bepalen om daarna een effectieve positioneringstrategie te construeren (Kerin & Peterson, 2007). 
Het voornaamste doel van het onderzoek was het bepalen van de doelgroep voor de DGT 
Cube, dit is gedaan middels een enquête die afgenomen is onder 80 respondenten.  
 
De respondenten zijn geselecteerd volgens de convience sampling methode. Dit wil zeggen 
dat de meest benaderbare mensen zijn gebruikt voor het onderzoek. Zo konden er relatief veel 
enquêtes in een kort tijdsbestek worden afgenomen. Wat aan de ene kant een oplossing was 
om respectievelijk veel respondenten te bereiken is aan de andere kant een bedreiging voor de 
interne validiteit van het onderzoek. Er is namelijk door het zelf selecteren van respondenten 
sprake van selectie bias (Shadish, Cook, Campbell, 2002). Om deze selectie bias tot een minimum 
te reduceren is de enquête afgenomen onder mensen met verschillende demografische 
kernmerken (Kerin en Peterson, 2007). Het onderzoek werd daarnaast persoonlijk afgenomen, 
groot voordeel hiervan is de persoonlijke interactie en de instructies die konden worden 
gegeven (Evans & Mathur, 2005). Nadelen hiervan zijn de interviewer bias en de kleine 
steekproefgrootte (het persoonlijk afnemen van enquêtes en het oefenspel kosten tijd). Omdat 
dit onderzoek is uitgevoerd door één persoon zat er een beperking zitten aan het aantal 
enquêtes dat kon worden afgenomen. De doelstelling, ongeveer 100 enquêtes afnemen, is met 
80 enquêtes redelijk gehaald. Echter is het onderzoek met deze steekproef slechts exploratief, 
het is een vooronderzoek om de behoeften van de doelgroep te bepalen. Het is een te beperkt 
aantal om statistisch gezien bruikbare resultaten te genereren. Desondanks kan de enquête 
goed gebruikt worden als verkenning naar mogelijke interessante doelgroepen voor de Cube.  
 
Als er wordt gekeken naar de demografische kenmerken van de respondenten valt op dat de 
enquêtes niet erg gespreid zijn afgenomen onder de burgerlijke status. Ook het 
opleidingsniveau met MBO als grootste categorie is niet erg gespreid. De geografische factor 
is duidelijk het minst gespreid van de demografische variabelen. Het was voor het onderzoek 
onhaalbaar om mensen van verschillende postcodes te ondervragen, dit zou teveel tijd in 
beslag nemen. De meeste postcodes liggen dan ook tussen de 7000 en 8000 met 71,2 procent. 
Dit kan een gevaar zijn voor de resultaten. De afzetmarkt voor de Cube beperkt zich niet 
alleen tot deze postcodes maar heel Nederland, Amerika, Duitsland, Engeland en Frankrijk 
zijn grote afzetmarkten voor de Cube. Het beperkte perspectief zorgt ervoor dat de 
generaliseerbaarheid naar andere afzetmarkten problematisch is. Problemen met 
generaliseerbaarheid zijn een bedreiging voor de externe validiteit van het onderzoek (Shadish, 
Cook, Campbell, 2002).    
 
Het onderzoek biedt een inzicht in welke factoren van belang zijn bij onderzoek naar de 
doelgroep van een speltimer. Wanneer er naar de gemiddelde scores van de constructen wordt 
gekeken valt op dat vijf constructen boven het gemiddelde (5) liggen, en twee onder het 
gemiddelde. Hier scoort de affiniteit met spellen laag, dit kan liggen aan het feit dat het 
construct zeer gevarieerd is gemeten; van vragen over hoe vaak men een spel speelt tot of de 
respondenten lid zijn van een spelvereniging. Het is mogelijk dat het construct te gevarieerd is 
gemeten en mensen niet aan alle vragen kunnen voldoen. Als je bijvoorbeeld extreem veel 
spellen speelt zou je zeggen deze persoon veel affiniteit heeft met spellen. Echter als deze 
persoon maar spellen uit één spelcategorie speelt, alleen met familie en op één plek, kan deze 
persoon toch laag scoren op het construct affiniteit. Observability scoort het laagst van alle 



           Introductie van de DGT CUBE bij de consument  

24 

 

constructen. Dit betekent dat de respondenten niet de hoogste gegeven prijscategorieën voor 
de Cube willen betalen. Wanneer er echter naar de bruto inkomens per maand wordt gekeken 
valt op dat 40 procent van de respondenten minder dan 1000 euro per maand verdient, dit kan 
de reden zijn dat observability zo laag scoort. Een andere bedreiging voor de resultaten die 
zeker niet vergeten mag worden is de opzet van de enquête. In deel twee wordt namelijk bij 
vraag 6 gevraagd of men de DGT Cube zou willen aanschaffen. Als men hier nee invult is de 
enquête afgelopen. De respondenten waren in het algemeen enthousiast over de enquête en 
konden hierdoor ja bij het aanschaffen hebben ingevuld zodat ze de enquête konden afmaken. 
Dit is een bedreiging voor de interne validiteit van het onderzoek. 
 
Consequent met de adoptietheorie van Rogers vinden we dat het relatieve voordeel een rol 
speelt bij de aanschaf van een product. Dit betekent dat het product voor de gebruiker een 
voordeel moet hebben ten opzichte van de situatie zonder het product (Rogers, 2002).  Een 
tweede consequente factor is de compatibiliteit, hierbij gaat het om de mate waarin het nieuwe 
product consistent is met de cultuur van de gebruiker, andere technologieën en de behoeften 
van de gebruiker (Rogers, 2002). Complexity is slechts gemeten met één vraag, wat eigenlijk 
een te beperkt resultaat oplevert, dit construct was ook niet significant. De andere constructen 
hebben een te lage score voor een significante relatie met het aankoopgedrag. Trialability en 
observability zijn gemeten na de vraag over de aanschaf (vraag 6 in de enquête) en bieden 
daarom geen goede basis voor een onderzoek naar de significante relatie met deze aankoop.  
 
Als er wordt gekeken naar de relatie tussen aankoop en de verschillende demografische 
factoren zijn de verschillende resultaten bij de aankoop en constructen aankoop opvallend. Bij 
de relatie tussen de demografische factoren en de aankoop is alleen het aantal personen in het 
huishouden van significante invloed op de aankoop. Bij de relatie tussen demografische 
factoren en de constructen voor aankoop zijn dit het aantal personen in het huishouden, het 
opleidingsniveau en het bruto inkomen per maand. Opvallend is dat de huishoudens met 3 
personen met 93,3% (bijlage 5, tabel 5.25) de grootste groep is die de Cube zou willen 
aanschaffen. Bij de andere huishoudens is er geen absolute meerderheid die de Cube wil 
aanschaffen. Als we de resultaten beter bekijken zien we dat bijvoorbeeld het percentage bij 4 
personen in het huishouden 41,4% is. Men moet niet vergeten dat dit een zeer hoog 
percentage is en ondanks de uitkomst van de Chi-kwadraattoets een goede doelgroep. Dit 
geldt ook voor de andere huishoudens. Dit is ook het geval bij het opleidingsniveau en het 
bruto inkomen per maand. Een opmerkelijk punt is dat er geen verschil in leeftijd en 
aankoopgedrag is, van tevoren werd namelijk gedacht dat de Cube niet echt iets voor ouderen 
zou zijn. Ook bij de spellendag in Hoorn (12 september 2010) blijkt dat de 50+ categorie een 
interessante doelgroep voor de DGT Cube is. Als er wordt gekeken naar de relatie tussen 
gamers/familiespelers en de aankoop vinden we weliswaar een verschil, maar dit verschil is 
niet significant. Een mogelijke reden hiervoor is dat de steekproef (van 80 enquêtes) te klein 
is. Bij een grotere steekproef zouden de resultaten anders kunnen zijn. 

7. Conclusie en aanbevelingen 
Dit hoofdstuk is verdeeld in 2 paragrafen. In de eerste paragraaf wordt de conclusie gegeven 
van het onderzoek. In paragraaf 5.2 worden vervolgens aanbevelingen gegeven met 
betrekking tot de positionering van de DGT Cube. 
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§7.1 Conclusie 
Het product waar de bachelorthesis op is gebaseerd is de DGT Cube, een speltimer voor 
meerdere spelers. Dit is een diversificatie product voor DGT en dit brengt onzekerheid over 
de doelgroep met zich mee. De doelstelling van het onderzoek is factoren identificeren die 
bijdragen tot het verminderen van de gepercipieerde onzekerheid die mogelijk in de doelgroep 
aanwezig is. Deze onzekerheidsvermindering maakt een effectieve markpositionering 
mogelijk. Het onderzoek hanteert hierbij een combinatie van de plan-based strategieën (Berger, 
1995, 1997).  De gebruikte strategieën zijn de passieve (de respondent wordt geobserveerd door 
oefenspel), actieve (er wordt een desk research gedaan naar onzekerheidsreductie) en de 
interactieve strategie (er wordt naar de consument gegaan om informatie in te winnen). 
 
Om deelvraag 1 “Wat is de relatie tussen onzekerheid en positionering” te beantwoorden is 
een literatuuronderzoek gedaan waaruit het onderstaand conceptuele model naar voren komt. 
Uit de literatuur blijkt dat deze factoren een rol spelen bij de aankoop van een product. 

 
Figuur 7.1 Conceptueel model adoptie product 
 
Om deelvraag 2 “Hoe kan de onzekerheid rondom de introductie van de Cube gereduceerd 
worden?” te beantwoorden is een marktonderzoek uitgevoerd. Het marktonderzoek zorgt 
ervoor dat de behoeftes van de consument in kaart worden gebracht en de onzekerheid wordt 
verminderd. De constructen die een rol spelen bij de aankoop zijn verwerkt in een enquête. 
Het construct persoonlijke ervaring is hierbij opgedeeld in affiniteit met spellen en ervaring 
met speeltijd, dit resulteert in onderstaand model voor de aanschaf van de DGT Cube. Het 
onderzoek biedt met 80 enquêtes voldoende handvatten voor een exploratief onderzoek. 
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Figuur 7.2 Conceptueel model adoptie DGT Cube 
 
Om deelvraag 3 “Hoe kan DGT de Cube het meest effectief positioneren?” te beantwoorden 
moet er naar de resultaten van de enquête worden gekeken. Een eerste analyse die is 
uitgevoerd is een overzicht van de demografische factoren. Hieruit blijkt dat de enquêtes niet 
gespreid zijn afgenomen onder burgerlijke status, opleidingsniveau en geografie. De conclusie 
is dat dit een gevaar kan zijn voor de generaliseerbaarheid voor het onderzoek. Vervolgens 
werden er factoranalyses en betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd om te kijken of de vragen 
van de constructen bij elkaar passen en of deze vragen betrouwbaar zijn. Naar aanleiding van 
de analyses is besloten het conceptuele model in originele staat te behouden. Bij de analyse 
van de betrouwbaarheid blijkt dat de ervaring met speeltijd een lage alpha heeft. De conclusie 
van deze analyse is dat er rekening moet worden gehouden met deze onbetrouwbaarheid. 
Wanneer er naar de gemiddelde score van constructen wordt gekeken valt op dat 
respondenten een redelijke ervaring met speeltijd hebben (6,98), ook relative advantage scoort 
goed (7,29) en respondenten vinden de Cube niet echt een afleiding tijdens het spel (8,18). 
Het begrijpen van de werking van de Cube scoort hier het hoogst (9,75). Deze constructen 
hebben dus een positieve indicatie voor aanschaf van de DGT Cube. De uitprobeerbaarheid 
scoort met een score 5,61 ongeveer gemiddeld. Er zijn twee constructen die onder het 
gemiddelde scoren. De affiniteit met spellen scoort 3,98. De observability scoort het laagst 
met een waarde van 1,90. Dit betekent dat de respondenten niet de hoogste prijscategorie voor 
de Cube willen betalen. De waarde ligt dichtbij 10 tot 20 euro. Dit is een negatieve indicatie 
voor de aanschaf van de DGT Cube, die 39,95 euro kost. Bij deze analyse moet de opmerking 
geplaatst worden dat door de gevarieerde meting mensen niet aan alle vragen kunnen voldoen. 
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Men kan veel affiniteit met spellen hebben maar toch laag scoren. Bij de prijs moet de 
opmerking geplaatst worden dat 40 procent van de respondenten minder dan 1000 euro per 
maand verdiend, dit kan de reden zijn waarom de observability zo laag scoort. Een bedreiging 
voor de interne validiteit van het onderzoek is de opzet van de enquête. Men kan zo 
enthousiast zijn en de hele enquête willen invullen en dus vanwege die reden ja invullen bij 
“Zou u de DGT Cube aanschaffen?”. Een vierde analyse test het conceptuele model. Hieruit 
bleek dat affiniteit met spellen, ervaring met speeltijd en complexity geen significante invloed 
hebben op het aankoopgedrag. Relatieve advantage en compatibility hebben wel een 
significante invloed op het aankoopgedrag (zie figuur 7.2). Een probleem bij deze analyse is 
dat sommige constructen maar gemeten zijn met één vraag of dat ze na de aankoopvraag 
gemeten zijn en dus niet in relatie gebracht kunnen worden met de aankoop. De conclusie is 
dat het conceptuele model niet in zijn geheel opgaat in het marktonderzoek naar de Cube. 
Zoals in het theoretisch kader is gemeld kunnen demografische kenmerken invloed hebben op 
het aankoopgedrag (Kerin & Peteron, 2007). Een vijfde analyse is daarom ook gedaan om de 
relatie tussen de verschillende demografische factoren en het aankoopgedrag in kaart te 
brengen. Alleen de relatie tussen het aantal personen in het huishouden is significant. Van de 
huishoudens met 3 personen zou 93,3 procent de Cube aanschaffen. Bij de andere 
demografische factoren zijn geen significante verschillen gevonden, maar wel aanmerkelijke 
percentages voor de aanschaf. Men moet hierbij niet puur statistisch naar de data kijken maar 
ook in acht nemen dat bijvoorbeeld 41,4 procent van de 4 persoons huishoudens ook een 
aanzienlijk percentage is en hiermee een goede doelgroep vormt. 
 
De uitkomst van de analyses is dat er geen duidelijk aanwijsbare doelgroep is. Bij een 
onderzoek naar de doelgroep is het de bedoeling dat je duidelijke resultaten neerzet over een 
aanwijsbare doelgroep. Dat er nagenoeg geen verschillen zijn gevonden in de demografische 
factoren in relatie tot het aankoopgedrag lijkt negatief voor het onderzoek. Als dit echter in 
perspectief wordt gezet is het feit dat er geen verschillen zijn bij de demografische factoren 
juist positief, men heeft een brede doelgroep en hiermee een grotere afzetmarkt. DGT kan met 
deze grote afzetmarkt veel producten verkopen. Voor de invulling van de marketingstrategie 
zijn ook enkele andere vragen van belang. Wat betreft de verkrijgbaarheid hebben 
respondenten een voorkeur voor de speelgoedwinkel en het internet. De prijs van 39,95 euro 
is te hoog, geen enkele respondent wil meer dan 30 euro voor de Cube betalen. Bij de redenen 
voor aanschaf van het product scoren speelgemak, toevoegen spanning en toevoegen van 
competitie element hoog. De elementen van relative advantage scoren allemaal hoog met 
uitschieters nuttig en eenvoudig. 
 
Concluderend kan het onderzoek dat is gebaseerd op een conceptueel model opgebouwd uit 
verschillende theorieën geen bewijs leveren dat het gehele model geldt voor onderzoek naar 
de doelgroep voor de DGT Cube. Alleen de constructen relative advantage en compatibility 
hebben een significante invloed. Er is geen duidelijk aanwijsbare doelgroep, van de 
demografische factoren is alleen aantal personen in het huishouden significant. De enquête is 
met een kleine steekproef exploratief, het is een vooronderzoek om de doelgroep te bepalen. 
Aanvullend onderzoek is nodig om de precieze wensen van de doelgroep in kaart te brengen.  

§7.2 Aanbevelingen 
In deze paragraaf worden aanbevelingen gegeven ten aangezien van de onzekerheidsreductie 
en de daarmee samenhangende positionering van de DGT Cube. Hierna wordt een algemene 
aanbeveling voor vervolgonderzoek gepresenteerd.  
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Aanbevelingen ten aanzien van de positionering van de DGT Cube 
Naar aanleiding van het marktonderzoek naar de doelgroep is de conclusie dat er geen 
afgebakende doelgroep is voor de DGT Cube. Dit is zowel het geval voor de test op de 
demografische factoren als op de test voor de familiespelers en gamers. De constructen die 
een significant relatie vertonen met het aankoopgedrag (en dus een verband hebben met de 
aankoop) zijn relative advantage en compatibility. Bij de positionering zal er daarom rekening 
moeten worden gehouden met de invloed van deze constructen op de aankoop. Echter wijst 
literatuuronderzoek uit dat ook de factoren persoonlijke ervaring, complexity, trialability en 
observability van belang zijn voor het aanschaffen van een product (de Vlieger, van Ittersum, van 
der Meulen,1999; Rogers, 2002).  Hoewel deze factoren in dit exploratieve onderzoek niet 
significant bleken zijn deze volgens andere onderzoeken wel van belang. Er moet daarom bij 
de positionering rekening gehouden worden met deze factoren. De positionering is ingedeeld 
volgens de traditionele 4 P’s en op positionering op zichzelf als 5e P.     
 
Product 
Het product bestaat uit het product die de behoeftes van de mens vervullen. Dit is het tastbare 
product, maar ook de verpakking, het imago, het gehele assortiment en de geboden service. 
Uit de aantekeningen van het onderzoek blijkt dat mensen nieuwsgierig zijn naar het product, 
het imago verschilt echter per groep. Zo vinden de gamers het een echte “gadget” en zien 
ouderen het meer als een hulpmiddel voor het bijhouden van de tijd. Omdat er een brede 
doelgroep is, is de aanbeveling dat men zich niet concentreert op het positioneren van de 
Cube als gadget, maar de positionering moet in algemene zin geschieden. Zo wordt de 
uitsluiting van groepen beperkt en zullen er meer Cubes verkocht worden. De huidige 
strategie van two step flow of communication is daarom ook niet passend voor de Cube. 
Daarbij moet volgens Rogers ook het relatieve voordeel van het product benadrukt worden 
(Rogers, 2002). Het spelen met de Cube moet een voordeel hebben ten opzichte van het spelen 
zonder de Cube. Volgens dit onderzoek spelen vooral de eenvoud, het nut en de spanning een 
rol. Men kan de toegevoegde waarde van het product benadrukken door deze punten, te 
denken valt aan het plaatsen van deze woorden op de verpakking. Ook is service een term die 
in de hedendaagse marketingwereld niet meer is weg te denken. Berry stelt bijvoorbeeld dat 
service marketing belangrijk is om de klandizie en loyaliteit van de klanten te verkrijgen 
(Berry, 1995). Het gaat hier niet alleen om het product maar ook om wat het bedrijf verder doet. 
De aanbeveling hierbij is dat men bijvoorbeeld goede garantieregelingen treft en dat het 
bedrijf mensen de kans geeft het product uit te proberen. Dit is meteen een link met Rogers 
die stelt dat de trialability (de uitprobeerbaarheid) van belang is (Rogers, 2002).. Men kan de 
uitprobeerbaarheid koppelen aan een niet goed geld terug/bevalt het niet geld terug garantie. 
Zoals al gezegd speelt ook het imago een rol, gekoppeld aan Rogers compatibility betekent dit 
dat het product consistent moet zijn met de gebruiken van de mensen. De mensen moeten een 
idee krijgen dat ze het bij de spellen die ze nu spelen kunnen gebruiken. De aanbeveling 
hierbij is dat er onderzoek moet worden gedaan naar mogelijke spellen waarvoor de Cube 
geschikt is en welke speltijden hiervoor worden gebruikt. Ook moet het product consistent 
met Rogers’ complexity worden neergezet als een product dat makkelijk te begrijpen is 
(Rogers, 2002). Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door een demonstratie en door een 
duidelijke handleiding bij het product. 
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Plaats 
Bij plaats gaat het over de weg van het product naar de consument. Zoals in hoofdstuk 1 is 
beschreven is de afzetmarkt voor de Cube Nederland, Amerika, Engeland, Duitsland en 
Frankrijk. In het theoretisch kader wordt gemeld dat het marktaandeel van speelgoedzaken ten 
opzichte van andere verkoopkanalen het grootst is. Daarnaast ondervindt de branche 
concurrentie van de niet-detailhandel (zoals tweede hands verkoop). Ook stijgen de online 
verkopen de laatste jaren fors (CBS Statline, Detailhandel; omzetontwikkeling 2010). De observability 
van Rogers kan gekoppeld worden aan de distributie (Rogers, 2002). In de enquête zijn vragen 
opgenomen over de verkrijgbaarheid (geoperationaliseerde indicator van observability). 
Consequent met de resultaten over de verkrijgbaarheid is de aanbeveling dat de Cube 
verkrijgbaar moet zijn in de speelgoedwinkel en op internet. Het is van belang dat DGT goede 
contacten opgebouwd met groothandels om zo veel speelgoedwinkels te bereiken. Daarbij 
zouden sites als marktplaats.nl gebruikt kunnen worden om te adverteren. Dit bereikt de 
mensen die tweede hands producten kopen, terwijl de advertentie feitelijk geen tweede  hands 
product betreft maar als een reclame dient voor een “eerste hands” (nieuw) product. De 
resultaten van de enquête wijzen uit dat de Cube verkrijgbaar moet zijn in de speelgoedwinkel 
en op internet, maar omdat ook is aangetoond dat de ouderen een goede doelgroep zijn zal het 
product ook verkrijgbaar moeten zijn in warenhuizen (die meer op ouderen zijn gericht). 
Beperking hierbij is dat het onderzoek gebaseerd is op Nederlanders (en specifieke 
postcodes), of mensen in de andere landen ook zo denken over de verkrijgbaarheid is 
onduidelijk. 
 
Prijs 
De prijs bestaat uit het bedrag wat er voor het product betaald moet worden. Hierbij is volgens 
de literatuur een hoge prijs vaak indicatie voor kwaliteit (Blythe, 2006).  De huidige strategie 
voor de prijs is prestige pricing, dit houdt in dat het product wordt neergezet als een premium 
product dat een hoge prijs kent. In de gezelschapsspellenmarkt is DGT echter geen bekend 
merk, het neerzetten van de Cube als premium product is dan ook een moeilijke opgave. 
Volgens Rogers loopt de consument producten met een hoge prijs voorbij, deze vallen niet op 
(Rogers, 2002). Het product moet in de ogen van de consument passende prijs hebben. De prijs 
(de geoperationaliseerde indicator van Rogers observability) komt naar voren in de enquête. 
Uit de resultaten blijkt dat geen enkele respondent die de Cube wil aanschaffen meer dan 30 
euro voor de Cube wil betalen. De huidige verkoopprijs van 39,95 is dan ook te hoog, dit kan 
de verkoop in gevaar brengen. De aanbeveling is dat DGT ofwel de factor tussen kostprijs en 
verkoopprijs vermindert of op zoek gaat naar manieren om de kostprijs te drukken. Een marge 
vermindering kan een goed idee zijn om voet aan de grond te krijgen in de spellenmarkt. Dit 
is in vergelijking tot de schaakmarkt een markt die streeft naar grotere aantallen. Men zou in 
plaats van een marge van 1,9 een marge van 1,5 kunnen hanteren (zie figuur 7.2). Het is 
hierbij wel de vraag hoeveel vermindering van de marge genoeg is en of dit gecompenseerd 
gaat worden in verkochte aantallen. DGT heeft geen invloed op de verkoopprijs van 
groothandels en winkeliers, zij kunnen slechts een adviesprijs geven. 
 
 
 
 
 
 
 



           Introductie van de DGT CUBE bij de consument  

30 

 

 

1.9 

 

 

 

 

  
Figuur 7.2 Marge overzicht 
 
Wat betreft de kostprijsvermindering, er zijn al veel orders van groothandels die geloven in 
het product. Deze orders samen zorgen voor een groter productieaantal waardoor 
schaalvoordelen behaald kunnen worden. Deze schaalvoordelen blijken na nader onderzoek 
echter minimaal te zijn. Ook zijn er ideeën voor een piramidevormige timer voor 4 personen 
(afbeelding 7.1 en afbeelding 7.2). De aanbeveling bij deze timer is dat DGT zich moet 
focussen op de kostprijs, deze moet zo laag mogelijk gehouden worden (rond 19.95 euro). Het 
is de bedoeling dat deze timer naast de timer voor 6 personen op de markt komt. Uit de 
aantekeningen die gemaakt zijn bij het marktonderzoek blijkt dat veel mensen 19,95 euro een 
geschikte prijs vinden. Omdat de steekproef gering is en het bruto inkomen ongelijk verdeeld 
zijn de resultaten slechts exploratief, deze aanbeveling kan specifieker worden bij een 
vervolgonderzoek (zoals in de aanbevelingen voor vervolgonderzoek wordt gemeld). Een 
ander interessant perspectief zijn de leeftijdscategorieën. Aanvankelijk werd gedacht dat de 
Cube niks voor de oudere leeftijdscategorieën zou zijn. Uit de enquêtes blijkt dat er geen 
verschil zit in aankoopgedrag tussen jongere en oudere categorieën. Eerdere observaties 
bevestigen het feit dat ook ouderen geïnteresseerd zijn. Als we dit in het perspectief van 
Rogers observability zetten kunnen we concluderen dat ouderen meer vrije tijd hebben en een 
groter besteedbaar inkomen hebben dan jongeren. Een aanbeveling hierbij is dat de DGT 
Cube zich kan richten op de ouderen en de DGT piramide zich kan richten op een jongere 
generatie. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat ouderen de werking van de Cube minder 
snel begrijpen, er zal dus een goede handleiding nodig zijn. Zoals al bij de p product wordt 
gemeld moet er duidelijk gemaakt worden dat de Cube bij een grote variëteit aan spellen 
gebruikt kan worden. Als mensen het idee hebben dat ze de Cube bij veel spellen kunnen 
gebruiken zullen ze wellicht meer voor de Cube willen betalen. Als zij de associatie hebben 
het maar bij één spel te kunnen gebruiken bijv. Rummikub (prijs rond de 40 euro) is de 
accessoire voor het spel (de Cube) even duur als het spel. Dit is een scheef verband dat met 
associaties met meerdere spellen verminderd kan worden. 

DGT Groothandel Winkelier Consument 

Factor 1.9 Factor 1.5 Factor 1.5 

BTW 1.19 

Kostprijs 9,5 dollar Verkoopprijs 38 dollar 

Factor 5.25 

Factor 1.5 

Factor 4 

Verkoopprijs 49 dollar 
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Afbeelding 7.1 Piramide timer concept 1 
 

 
Afbeelding 7.2 Piramide timer concept 2 
 

Promotie 
De promotie bestaat uit alle activiteiten die bedoeld zijn om met de markt te communiceren en 
hierdoor de verkoop van het product te stimuleren. In het theoretisch kader wordt gemeld dat 
hoe groter de onzekerheid is hoe meer mensen informatie zoekend gedrag gaan vertonen 
(Berger & Calabrese, 1975). Dit is tot dusver toegepast voor de organisatie die informatie zoekt 
over de consument (via de enquête), maar dit principe geldt natuurlijk ook omgekeerd. Als 
geïnteresseerde consumenten onzekerheid ervaren over een product zullen zij ook informatie 
zoekend gedrag gaan vertonen. Hierbij is het van belang dat zij informatie over het product 
kunnen vinden. De aanbeveling hier is dat een goede website bij de Cube van groot belang is. 
Deze website dient zowel een informatief als een promotie doel. Wat ook van belang is bij de 
promotie is het karakteristiek compatibility (Rogers, 2002). De mogelijke aanschafreden 
(operationalisatie van compatibility) die respondenten opgeven kan gebruikt worden als 
promotiekenmerk. De resultaten van de enquête laten zien dat respondenten de Cube vooral 
willen aanschaffen vanwege het speelgemak, toevoeging van spanning en toevoeging van 
competitie element. Deze aspecten zijn lastig te illustreren zonder beeld. Omdat DGT een 
“klein” bedrijf is heeft het geen budget voor een nationale reclame op televisie. Echter kunnen 
groothandels en winkeliers het promotieaspect ook oppakken, als bijvoorbeeld Bart Smit en 
de Bijenkorf dit zien kaskraker ziet zullen zij hier reclame voor maken. Toch zou het bedrijf 
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zelf op de website in een animatiefilmpje het speelgemak, de spanning en de competitie 
kunnen illustreren. In dit filmpje kunnen dan ook de positieve kanten van de Cube, door 
middel de indicatoren van relative advantage (Rogers, 2002) benadrukt worden. Uitkomst op 
deze indicatoren was dat vooral de eenvoud, het nut en de spanning een rol spelen, dit zal naar 
voren moeten komen in het filmpje. Ook vroegen respondenten of er al een review van het 
product is verschenen. Websites als kieskeurig.nl spelen een grote rol bij de aankopen van de 
consument, dit is consequent met het informatie zoekende gedrag. De Cube staat nog niet op 
deze website, maar DGT zou het product hier zelf kunnen introduceren en de positieve kanten 
benadrukken. Daarnaast worden op websites van producten/bedrijven vaak prijsvragen 
uitgeschreven om de aandacht van de consument te trekken. Zo kan er op de website voor de 
Cube een prijsvraag worden uitgeschreven voor bijvoorbeeld een goede slagzin voor de Cube, 
de winnaar kan dan een Cube winnen. In het theoretisch kader wordt ook gemeld dat de omzet 
groter is aan het eind van het jaar (CBS Statline, Detailhandel, omzetonwikkeling 2010), dit heeft te 
maken met de Sinterklaas en Kerst inkopen. Men kan in deze tijd extra aandacht besteden aan 
de promotie van de Cube. Een voorbeeld hiervan is een advertentie in de folder van de Bart 
Smit of de Bijenkorf. Daarnaast wordt in het theoretisch kader gemeld dat fabrikanten steeds 
meer elektronische toepassingen verwerken in spellen om een burg te slaan naar een jonger 
publiek (De populairste cadeaus voor Sinterklaas, 2009, 2009). Om het jongere publiek te bereiken 
zou de elektronische toepassing benadrukt kunnen worden in bijvoorbeeld een advertentie in 
Bart Smit, het wordt als het ware gepromoot als een echte gadget. Om het oudere publiek te 
bereiken zal een advertentie in Bart Smit met de doelgroep kinderen weinig zin hebben. Men 
kan voor het bereiken van de ouderen denken aan een display in de Bijenkorf waarbij de 
ouderen kennis kunnen maken met het product. Om de consument bewust te maken dat de 
Cube er is en dat het leuk is om een Cube te hebben kunnen er testers beschikbaar worden 
gesteld voor winkels.  Dit is ook consequent met Rogers’ trialability (Rogers, 2002). Zo kan een 
Cube bijvoorbeeld naast spellen aan een touw worden gehangen zodat ook de associaties met 
de spellen er is. De consument kan er vervolgens mee spelen/het product uitproberen.  
 
Positioneren 
Het positioneren op zichzelf wordt in dit onderzoek gezien als een vijfde P. De methoden die 
hierbij gebruikt wordt is Unique Selling Point (Reeves, 1961). Deze USP staat voor unieke en 
onderscheidende eigenschappen van een product waarmee deze onder de aandacht kan 
worden gebracht van de gekozen doelgroep. Zolang er nog geen alternatieve timer is moet de 
doelgroep breed gehouden worden. Als er een alternatieve timer is zouden doelgroepen 
opgedeeld kunnen worden; de doelgroep voor de Cube kunnen dan ouderen zijn (zij hebben 
immers vrije tijd en geld) en de doelgroep voor de Piramide zijn jongeren waarbij de nadruk 
kan komen te liggen op de moderniteit en de elektronische toepassing. De opmerking hierbij 
is dat mensen wellicht gelijkenissen zien en productkenmerken weerspiegelen. In dit geval 
heeft een verschillende marketingstrategie ofwel geen nut (want ouderen mensen zien 
bijvoorbeeld de Cube dan ook als een elektronische toepassing/gadget), ofwel een dubbele 
werking (ouderen zien gelijkenissen met de piramide en willen die ook hebben). De 
positionering gaat hier nog uit van een brede doelgroep voor de Cube en neemt de alternatieve 
timers niet mee in de analyse. Echter zou de eerder genoemde advertentie in de Bart Smit 
folder met benadrukking van de elektronische toepassing geen rem zijn voor ouderen. Deze 
folders hebben immers als doelgroep jongeren. Winkels als de Bijenkorf gebruikt worden om 
de ouderen te benaderen. De DGT Cube heeft vanwege patent (nog) geen kwalitatief goede 
concurrentie. Echter zijn er wel een aantal substituten die als bedreiging kunnen worden 
gezien. Er is een G8 timer op de markt, deze heeft een zeer lage kwaliteit, maar kan vanuit het 
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oogpunt van de prijs een belangrijke concurrent zijn. Ook bestaande tijdselementen zoals een 
stopwatch en de zandloper zijn vanuit dit oogpunt concurrenten. De analyse van de enquête 
laat zien dat de elementen van relative advantage (Rogers, 2002) allemaal hoog scoren, met 
uitschieters nut en eenvoud. Deze eigenschappen van de Cube zijn unieke voordelen die ook 
als unieke voordelen gepresenteerd moeten worden. De unieke punten zoals hierboven 
beschreven resulteren in een onderscheidend vermogen op de markt. Porter (1998) stelt dat dit 
te behalen valt op 3 manieren: kostenleiderschap, differentiatie en focus. Er zijn een aantal 
goedkopere substituten,  het bedrijf zal zichzelf als kwalitatief goed op de markt moeten 
zetten en een differentiatie strategie hanteren. DGT moet zich volgens het onderzoek ook 
concentreren op mogelijkheden om de prijs te verlagen. Belangrijk bij de positionering is 
volgens De Waal de klantintimiteit (de Waal, 2007). DGT zal een goede band moeten opbouwen 
met de klanten, rechtstreekse klanten van DGT zijn groothandels. Zij moeten op hun beurt 
weer een goede band met winkeliers opbouwen, deze winkeliers moeten tenslotte een goede 
band met de consument opbouwen. Een aanbeveling hierbij is dat er bijvoorbeeld goede 
regelingen moeten zijn voor de garantie van een product, dit kan ook goed gezien de 
verhouding tussen de kostprijs en de verkoopprijs van een product. Tevreden klanten blijven 
immers klanten. Zij zorgen dus voor extra omzet doordat zij klant blijven, maar ook door de 
positieve mond tot mond reclame waarvoor zij zorgen (van den Berg & van Dooren, 2002).  
 
Samenvattend zijn de aanbevelingen voor DGT betreffende de Cube: 

 De gamers zien de Cube als een echte “gadget” en ouderen zien het product meer als 
een hulpmiddel voor het bijhouden van de tijd. De aanbeveling hierbij is dat DGT zich 
niet concentreert op de positionering van de Cube als gadget, maar de positionering 
moet in algemene zin geschieden, de doelgroep is immers breed. 

 Het relatieve voordeel van het product speelt een rol bij de aankoopbeslissing. De 
aanbeveling hierbij is dat men de eenvoud, het nut en de spanning benadrukt. Een 
voorbeeld hiervan is het plaatsen van deze woorden op de verpakking. 

 Service marketing is belangrijk om de klandizie en loyaliteit van klanten te verkrijgen. 
Mogelijke uitwerkingen van dit concept zijn goede garantieregelingen en mensen de 
kans geven het product uit te proberen.  

 Het product moet consistent zijn met de gebruiken van mensen. De mensen moeten het 
idee krijgen dat ze de Cube bij de spellen die ze spelen kunnen gebruiken. 
Aanbeveling is dat er onderzoek moet worden gedaan naar mogelijke spellen 
waarvoor de Cube geschikt is en welke speltijden hiervoor worden gebruikt. 

 Een product dat te complex is wordt niet gekocht door consumenten. DGT moet het 
product neerzetten als een product dat makkelijk te begrijpen is. Voorbeelden hiervan 
zijn demonstraties en een goede handleiding. 

 De enquête wijst uit dat de Cube verkrijgbaar moet zijn in de speelgoedwinkel en op 
internet. DGT moet goede contacten opbouwen met groothandels om veel 
speelgoedwinkels te bereiken. Uit onderzoek blijkt dat de meeste concurrentie voor de 
speelgoedbranche komt van de niet-detailhandel (zoals tweede hands verkoop), op 
sites als marktplaats kan er reclame worden gemaakt. Omdat ook de ouderen een 
goede doelgroep zijn voor de Cube zullen warenhuizen zoals de Bijenkorf positief 
kunnen bijdragen aan de verkoop. 

 De resultaten wijzen uit dat respondenten niet meer dan 30 euro voor de Cube willen 
betalen, de prijs zal dus omlaag moeten. Omdat het verlagen van de kostprijs 
gecompliceerd is door de onderdelen zal DGT genoegen moeten nemen met minder 



           Introductie van de DGT CUBE bij de consument  

34 

 

marge op het product. Een kleine marge is normaal in de spellenmarkt, hier gaan 
grotere aantallen in om dan in de schaakmarkt.  

 Als er een goedkopere alternatieve speltimer ontwikkeld is kan deze zich richten om 
de jongere generatie. De oudere generatie heeft immers meer vrije tijd en een groter 
besteedbaar inkomen en zou een goede doelgroep zijn voor de Cube. 

 Een goede website van de Cube is van belang zodat mensen informatie over het 
product kunnen vinden en hun onzekerheid wordt verminderd. 

 De mogelijke aanschafredenen uit het onderzoek (speelgemak, toevoeging van 
spanning en toevoeging van een competitie element) kunnen gebruikt worden als 
promotiekenmerken.  

 Omdat DGT een relatief klein bedrijf is heeft het geen budget voor een uitgebreide 
reclame. Men kan het product promoten via een bijpassende website en men kan het 
product introduceren op websites als kieskeurig.nl (dit neemt ook de onzekerheid bij 
consumenten weg).  

 De DGT Cube heeft concurrentie van substituten, om mensen te overtuigen de DGT 
Cube te gebruiken zal men de verkoopprijs moeten verminderen en de goede kwaliteit 
van de Cube moeten benadrukken. 

 De elementen nut en eenvoud zijn unieke punten die ook als zodanig moeten worden 
gepresenteerd.  

 
Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Er is in de conclusie gemeld dat aanvullend onderzoek nodig is om de wensen van de 
doelgroep in kaart te brengen. De aanbeveling hierbij is dat dit aanvullende onderzoek een 
grote representatieve steekproef betreft zodat de toepasbaarheid van het conceptuele model bij 
onderzoek naar speltimers betrouwbaar onderzocht kan worden. In dit onderzoek is er een 
grote onzekerheidsfactor bij de resultaten vanwege de relatief kleine steekproef (80 enquêtes). 
Ook kunnen de constructen compatiblity, complexity, trialability en observabilty gemeten 
worden met meerdere vragen, dit verhoogt de betrouwbaarheid van de constructen en maken 
ze geschikt voor diepgaande analyses zoals een factoranalyse. 
 
Een tweede aanbeveling richt zich op het bereik van het conceptuele model. Het model wordt 
gepresenteerd als een model voor onderzoek naar speltimers. Wellicht kan er na onderzoek 
over de toepasbaarheid van het model bij speltimers ook gedacht worden over de 
toepasbaarheid van het model bij marktonderzoek naar andere nieuwe spellen of zelfs 
producten die niet in de categorie spellen vallen. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1 Enquête doelgroepbepaling 

Marktonderzoek DGT Cube Enquêtenummer Familiespeler □     Gamer □ 

Geachte heer/mevrouw, 

Ik ben derdejaars student Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en ben voor mijn 
bacheloropdracht bezig met een marktonderzoek voor een nieuw product. Dit onderzoek heeft 
betrekking op het gebruik van speltimers bij spellen. Het doel van de enquête is om inzicht te 
verkrijgen in de indruk van de gebruiker wat betreft het nieuwe product. De enquête bestaat 
uit twee delen, in het eerste deel worden algemene vragen gesteld. In het tweede deel wordt 
uitleg gegeven over het nieuwe product en volgt een oefenspel waar het nieuwe product wordt 
gebruikt. Na de uitleg en het oefenspel zal de tweede enquête worden afgenomen. 

Enquête deel 1 
 
Persoonlijke gegevens 
 
1. Wat is uw leeftijd? 
_____ jaar 
 
2. Geslacht:  
○ Man  ○ Vrouw 
 
3. Burgerlijke status:  
○ Gehuwd   
○ Samenwonend, ongehuwd   
○ Ongehuwd, niet samenwonend 
  
4. Hoeveel personen telt uw huishouden? (ook studentenhuis) 
○1 ○2  ○3 ○4 ○5 of meer 
 
5. Wat is uw postcode? 
_______  ____ 
 
6. Wat is uw opleidingsniveau?  
○ VBO/MAVO/VMBO  ○ HAVO  ○ VWO 
○ MBO    ○ HBO   ○ WO   
○Anders, namelijk ______________________________ 
 
7. In welke sector bent u werkzaam? ____________________  
 
8. Wat is uw bruto inkomen per maand?  
○ Minder dan 1000 euro 
○ Tussen 1000 – 1500 euro per maand 
○ Tussen 1500 – 2000 euro per maand 
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○ Tussen 2000 – 2500 euro per maand 
○ Tussen 2500 – 3000 euro per maand 
○ Meer dan 3000 euro per maand 
 
Gegevens met betrekking tot spellen 
 
9. Speelt u wel eens een spel?  
○ Ja (ga naar vraag 11)  ○ Nee  
 
10. Waarom speelt u nooit een spel? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Indien u nee heeft geantwoord is dit het einde van de enquête, opmerkingen en tips kunnen 
onderaan geplaatst worden.  
 
11. Welke spellen speelt u? (meerdere antwoorden mogelijk) 
○ Dobbel en gelukspel (bijv. Yathzee) 
○ Kaartspel (bijv. Poker) 
○ Legspel (bijv. Rummikub, Carcassonne) 
○ Denkspel (bijv. Schaken, Halma) 
○ Rollenspel (bijv. Levensweg, Dungeons & Dragons) 
○ Actie en behendigheidsspel (bijv. Mikado, Dokter bibber) 
○ Quiz (bijv. Triviant) 
○ Anders, namelijk ______________________________ 
 
12. Hoe vaak speelt u een spel?  
○ 1 tot 12 keer per jaar 
○ 1 tot 4 keer per maand 
○ 1 tot 7 keer per week 
○ Anders, namelijk ______________________________ 
  
13. Met wie speelt u een spel? (meerdere antwoorden mogelijk) 
○ Familie 
○ Kennissen 
○ Vrienden 
○ Clubgenoten spelvereniging 
○ Anders, namelijk ______________________________ 
 
14. Waar speelt u een spel? (meerdere antwoorden mogelijk) 
○ Thuis 
○ Bij anderen thuis 
○ Spelvereniging 
○ School 
○ Werk 
○ Vakantie 
○ Anders, namelijk ______________________________ 
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15. Bent u lid van een spelvereniging?  
○ Ja     ○ Nee (ga naar vraag 17) 
  
16. Welke spellen speelt u bij de spelvereniging? (meerdere antwoorden mogelijk) 
○ Dobbel en gelukspel (bijv. Yathzee) 
○ Kaartspel (bijv. Poker) 
○ Legspel (bijv. Rummikub, Carcassonne) 
○ Denkspel (bijv. Schaken, Halma) 
○ Rollenspel (bijv. Levensweg, Dungeons & Dragons) 
○ Actie en behendigheidsspel (bijv. Mikado, Dokter bibber) 
○ Quiz (bijv. Triviant) 
○ Anders, namelijk ______________________________ 
 
17. Heeft u wel eens meegedaan aan een speltoernooi? 
○ Ja     ○ Nee (ga naar vraag 19) 
 
18. Welke spellen speelt u bij speltoernooien? (meerdere antwoorden mogelijk) 
○ Dobbel en gelukspel (bijv. Yathzee) 
○ Kaartspel (bijv. Poker) 
○ Legspel (bijv. Rummikub, Carcassonne) 
○ Denkspel (bijv. Schaken, Halma) 
○ Rollenspel (bijv. Levensweg, Dungeons & Dragons) 
○ Actie en behendigheidsspel (bijv. Mikado, Dokter bibber) 
○ Quiz (bijv. Triviant) 
○ Anders, namelijk ______________________________ 
 
19. Heeft u wel eens een spel gespeeld met toevoeging van een tijdselement (bijv. zandloper 
of speltimer)? 
○ Ja      ○ Nee (ga naar vraag 21) 
 
20. Bij welk spel of welke spellen heeft u dit tijdselement toegevoegd? En welk(e) 
tijdselement(en) heeft u gebruikt? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
21. Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen:   

Stelling Eens Neutraal Oneens 
Ik erger me aan medespelers die lang doen over hun spelbeurt       
Ik vind het vervelend als een spel lang moet duren voordat er een winnaar is       
Ik denk dat mijn medespelers vinden dat ik te lang nadenk over een spelbeurt       
Ik denk dat tijdsdruk een spel spannender maakt om te spelen       
Ik vind dat de speeltijd per beurt/spel gelijk verdeeld moet zijn tussen spelers       

 
22. Denkt u dat een speltimer voor meerdere spelers een toevoeging is bij spellen?  
○ Ja  
○ Nee (einde enquête deel 1, opmerkingen en tips kunnen aan het eind geplaatst worden) 
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23. Voor welke spellen denkt u dat een speltimer voor meerdere spelers een toevoeging is? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
○ Dobbel en gelukspel (bijv. Yathzee) 
○ Kaartspel (bijv. Poker) 
○ Legspel (bijv. Rummikub, Carcassonne) 
○ Denkspel (bijv. Schaken, Halma) 
○ Rollenspel (bijv. Levensweg, Dungeons & Dragons) 
○ Actie en behendigheidsspel (bijv. Mikado, Dokter bibber) 
○ Quiz (bijv. Triviant) 
○ Anders, namelijk ______________________________ 
 
Ruimte voor opmerkingen en tips 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Einde enquête deel 1 
 
Uitleg Cube en oefenspel 
 
Enquête deel 2  
 
1. Snapt u hoe de DGT Cube werkt? 
○ Ja (ga naar vraag 3)   ○ Nee  
 
2. Wat begrijpt u niet van de werking van de Cube? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
3. Hoe ervaart u het gebruik van de DGT Cube bij het oefenspel? 
○ Gezellig  ○ Neutraal   ○ Ongezellig 
○ Aangenaam  ○ Neutraal  ○ Onaangenaam 
○ Nuttig  ○ Neutraal  ○ Onnuttig 
○ Eenvoudig  ○ Neutraal  ○ Ingewikkeld 
○ Spannend  ○ Neutraal  ○ Saai 
 
4. Vond u de toevoeging van een timer een afleiding tijdens het spel? 
○ Ja      ○ Nee (ga naar vraag 6) 
 
5. Vond u deze afleiding vervelend? 
○ Ja     ○ Nee 
 
6. Zou u de DGT Cube aanschaffen? 
○ Ja  
○ Nee, omdat ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Indien u nee heeft geantwoord is dit het einde van de enquête,  opmerkingen en tips kunnen 
onderaan geplaatst worden. 
 
7. Om welke reden zou u de DGT Cube aanschaffen? (meerdere antwoorden mogelijk) 
○ Innovatief product 
○ Speelgemak 
○ Vormgeving 
○ Wegnemen ergernissen 
○ Toevoeging spanning 
○ Toevoeging competitie element 
○ Anders, namelijk ______________________________ 
 
8. Vindt u het van belang dat u de Cube kunt uitproberen voordat u deze aanschaft? 
○ Ja      ○ Nee (ga naar vraag 10) 
 
9. Waarom wilt u de Cube uitproberen? 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
10. Welke prijs zou u voor de DGT Cube willen betalen? 
○ Minder dan 10 euro 
○ 10 tot 20 euro 
○ 20 tot 30 euro 
○ 30 tot 40 euro 
○ 40 tot 50 euro 
○ Meer dan 50 euro 
 
11. Waar zou de DGT Cube verkrijgbaar moeten zijn? (meerdere antwoorden mogelijk) 
○ Speelgoedspeciaalzaken 
○ Speelgoedwinkels 
○ Internet  
○ Warenhuizen (bijv. V&D) 
○ Anders, namelijk ______________________________ 
 
Ruimte voor opmerkingen en tips 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________  
Einde enquête deel 2 
 
 
Bijlage 2 Beschrijving constructen 
 
Bij de onderzoeksmethodologie zijn de constructen besproken en de vragen die hierbij passen. 
Het conceptuele model voor de Cube ziet er als volgt uit: 
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Na het afnemen van de enquête is er nog eens kritisch gekeken naar de vragenlijst en zijn de 
constructen aangepast. 

 Demografie. Deze blijft zoals bij de onderzoeksmethodologie is beschreven. Het 
construct bestaat uit vraag 1 t/m 8 van enquête deel 1. 

 Affiniteit met spellen. Dit construct is aangepast. Vraag 9 vraagt eigenlijk hetzelfde als 
vraag 11, mensen die geen spellen spelen zullen bij vraag 11 namelijk niks invullen. 
Vraag 9 is daarom weggelaten. Vraag 10 is verwijderd, dit zegt niks over de adoption 
rate. Bij de vragen met meerdere antwoorden mogelijk is elk antwoord als 
afzonderlijke vraag ingevoerd. Bijvoorbeeld: “Speelt u wel eens dobbel en 
gelukspellen” met de antwoorden 1 ja, 2 nee. Bij vraag 12 (de speelfrequentie) is het 
antwoord “anders” bij de categorie 1 tot 12 keer per jaar geplaatst. Dit naar aanleiding 
van de antwoorden van de enquête. Vraag 16 “Welke spellen speelt u bij de 
spelvereniging?” is evenals vraag 18 “Welke spellen speelt u bij speltoernooien?” niet 
van belang voor de acceptatie van de Cube omdat al bij vraag 11 is gevraagd naar de 
spellen die de respondenten spelen. Het construct affiniteit met spellen bestaat uit: 
vraag 11 t/m 15 en 17 van enquête deel 1.  

 Ervaring met speeltijd. Vraag 20 is voor de acceptatie van de Cube niet relevant, het 
maakt niet uit of men een zandloper of stopwatch gebruikt. Deze vraag is daarom ook 
weggelaten. De stellingen bij vraag 21 zijn als afzonderlijke vragen ingevoerd. Vraag 
23 is verwijderd. Of men nou vindt dat de Cube wel of niet bij dobbel en gelukspellen 
past hoeft niks te zeggen over of ze de Cube accepteren. Men kan bijvoorbeeld vinden 
dat de Cube niet bij dobbel en gelukspellen past, maar wel bij kaartspellen en het 
daarom toch aanschaffen. Het construct ervaring met speeltijd bestaat uit vraag 19, 21 
en 22 van enquête deel 1. 
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 Relative advantage. De stellingen bij vraag 3 (enquête deel 2) worden als aparte 
vragen ingevoerd in SPSS. Het construct relative advantage bestaat uit deze stellingen 
bij vraag 3 van enquête deel 2.   

 Compatibility. De mogelijke aanschafreden is voor de acceptatie van de Cube niet van 
belang, er is al aangegeven dat de persoon het product aan wil schaffen. Vraag 7 is 
daarom ook verwijderd. Het construct compatibility bestaat uit vraag 4 en 5 van 
enquête deel 2. 

 Complexity. Vraag 2 is verwijderd, het is voor de acceptatie van de Cube slechts van 
belang of mensen begrijpen hoe de Cube werkt. Wat mensen niet aan de werking van 
de Cube begrijpen als indicatie voor de acceptatie is statistisch niet te verwerken. Het 
construct complexity bestaat uit vraag 1 van enquête deel 2. 

 Trialability Vraag 9 is als indicatie voor acceptatie statistisch niet te verwerken 
daarom is deze vraag verwijderd. Het construct trialability bestaat uit vraag 8 van 
enquête deel 2. 

 Observability. Vraag 11 is geen indicatie voor de acceptatie van de Cube, deze vraag 
wordt daarom verwijderd. Het construct observability bestaat uit vraag 10 van enquête 
deel 2. 
 

De vragen die zijn verwijderd kunnen wel van belang zijn voor de marketingstrategie, maar 
zijn voor het construct adoption rate niet van belang. 
  
Bijlage 3 Verwerking constructen in SPSS 
 
De constructen zoals in bijlage 2 gepresenteerd zijn zullen ingevoerd en verwerkt moeten 
worden in SPSS. Omdat de vragen qua antwoordmogelijkheden uiteen lopen moeten 
sommige vragen worden aangepast. Er is per construct aangegeven hoe de aanpassing en 
samenvoeging van de vragen is verlopen. 
 
Affiniteit met spellen 
Dit construct bestaat uit zes variabelen, namelijk: type spellen, speelfrequentie, spel actoren, 
spellocatie, spelverenigingslid en deelnemer speltoernooien.  
Type spellen. Dit is vraag 11 van enquête deel 1, de antwoorden zijn ingevoerd als 
afzonderlijke vragen. Er zijn dus 8 vragen met de antwoorden ja of nee. Hierbij is nee 
ingevoerd als 0, ja is ingevoerd als 1. De score kan dus uiteenlopen van 0 tot 8, echter is dit in 
verhouding tot de andere variabelen een hoge score. Daarom is de variabele type spellen 
aangepast (gedeeld door 8) zodat de score 0 -1 is.  
Speelfrequentie. Dit is vraag 12 van enquête deel 1. Het antwoord anders is vanwege de 
antwoorden bij deze categorie in de enquête verplaatst naar 1 tot 12 keer per jaar. De 
antwoordmogelijkheden bij deze vraag zijn dus: 1 tot 12 keer per jaar, 1 tot 4 keer per maand 
en 1 tot 7 keer per week. Hierbij is 1 tot 12 keer per jaar ingevoerd als code 1, 1 tot 4 keer per 
maand code 2 en 1 tot 7 keer per week code 3. Het antwoord “anders” heeft ook code 1 
gekregen. Alle andere antwoorden (all other values) heeft als code 0. De score kan dus 
uiteenlopen van 0 -3, dit is omgeschaald naar een score van 0 – 1. 
Spel actoren. Dit is vraag 13 van enquête deel 1, de antwoorden zijn ingevoerd als 
afzonderlijke vragen. Er zijn dus 5 vragen met de antwoorden ja of nee. Hierbij is nee 
ingevoerd als 0, ja is ingevoerd als 1. De score loopt uiteen van 0 tot 5, dit is aangepast tot een 
score van 0 -1. 
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Spellocatie. Dit is vraag 14 van enquête deel 1, de antwoorden zijn ingevoerd als 
afzonderlijke vragen. Er zijn dus 7 vragen met de antwoorden ja (1) en nee (0). De score loopt 
uiteen van 0 – 7, dit is aangepast naar 0 – 1. 
Spelverenigingslid. Dit is vraag 15 van enquête deel 1. De antwoordmogelijkheden zijn ja (1) 
en nee (0). De score loopt uiteen van 0 -1. 
Deelnemer speltoernooi. Dit is vraag 17 van enquête deel 1. De antwoordmogelijkheden zijn 
ja (1) en nee (0). De score loopt uiteen van 0 – 1. 
Het construct affiniteit met spellen bestaat dus uit de som van deze variabelen gedeeld door 6 
(het aantal variabelen). Om duidelijk onderscheid te maken tussen constructen en variabelen 
is het construct vermenigvuldigd met 10. 
 
Ervaring met speeltijd 
Dit construct bestaat uit drie variabelen, namelijk: ervaring tijdselement, perceptie tijdsduur 
en toevoeging van een speltimer voor meerdere spelers. 
Ervaring tijdselement. Dit is vraag 19 van enquête deel 1. De antwoordmogelijkheden zijn ja 
(1) en nee (0). De score loopt uiteen van 0 – 1.  
Perceptie tijdsduur. Dit zijn de stellingen bij vraag 21 van enquête deel 1. De stellingen zijn 
als afzonderlijke vragen ingevoerd in SPSS. Er zijn dus 5 vragen met de antwoorden eens (3), 
neutraal (2) of oneens (1). De score loopt uiteen van 0 – 15, dit is aangepast tot een score van 
0 -1.  
Toevoeging van speltimer voor meerdere spelers. Dit is vraag 21 van enquête deel 1. De 
antwoordmogelijkheden zijn ja (1) en nee (0). De score loopt uiteen van 0 – 1.   
Het construct ervaring met speeltijd bestaat uit de som van deze variabelen gedeeld door 3 
(het aantal variabelen). Om duidelijk onderscheid te maken tussen constructen en variabelen 
is het construct vermenigvuldigd met 10. 
 
Relative advantage 
Dit construct bestaat uit de stellingen bij vraag 3 van enquête deel 2. De stellingen zijn als 
afzonderlijke vragen ingevoerd in SPSS. Men kan positief antwoorden (2), neutraal (1) en 
negatief (0). De score loopt uiteen van 0 – 10. 
 
Compatibility 
Dit construct bestaat uit vraag 4 en 5 van enquête deel 2. Deze vragen zijn samengevoegd tot 
één vraag, met als antwoorden nee geen afleiding (0), ja wel afleiding,  niet vervelend (1) en 
ja wel afleiding en vervelend (2). De score loopt uiteen van 0 tot 2, dit is aangepast van 0-10. 
 
Complexity 
Dit construct bestaat uit vraag 1 van enquête deel 2. De antwoordmogelijkheden zijn ja (1) en 
nee (0). De score loopt uiteen van 0 tot 1, dit is aangepast tot een score van 0 -10. 
 
Trialability 
Dit construct bestaat uit vraag 8 van enquête deel 2. Deze vraag is omgeschaald, de 
antwoordmogelijkheden zijn ja (0) en nee (1). De score loopt uiteen van 0 -1, dit is aangepast 
tot een score van 0 – 1. 
 
Observability 
Dit construct bestaat uit vraag 10 van enquête deel 2. Een hogere prijs is positiever voor de 
Cube dan een lagere prijs. De antwoordmogelijkheden zijn: minder dan 10 euro (0), 10 tot 20 
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euro (1), 20 tot 30 euro (2), 30 tot 40 euro (3), 40 tot 50 euro (4) en meer dan 50 euro (5). De 
score loopt uiteen van 0 tot 5, dit is aangepast tot een score van 0 tot 10. 
 
Adoption rate 
Dit construct bestaat uit vraag 6 van enquête deel 2. De vraag moest worden omgeschaald. De 
antwoordmogelijkheden zijn ja (1) en nee (0). 
 
Bijlage 4 Validiteit enquête  
 
De validiteit van de enquête wordt bepaald door een factoranalyse en een 
betrouwbaarheidsanalyse. Bij de factoranalyse wordt gekeken of de vragen van de constructen 
bij de constructen passen. Als dit niet het geval is moeten er misschien nieuwe constructen 
gemaakt worden of vragen worden geschrapt. Vervolgens wordt er gekeken naar de 
betrouwbaarheid van de verschillende constructen. De enquête die is opgesteld is niet 
afkomstig uit de literatuur, maar is speciaal ontworpen voor dit onderzoek. Er zijn daarom 
geen bestaande alpha’s waar de gevonden alpha’s mee vergeleken kunnen worden. Alpha’s 
onder de 0.6 zijn niet betrouwbaar, van 0.6 – 0.7 zijn ze acceptabel en boven de 0.7 zijn ze 
betrouwbaar (DeVillis, 2003). Deze analyses kunnen alleen worden uitgevoerd voor de 
variabelen die zijn opgebouwd uit meerdere vragen. In dit marktonderzoek zijn dat affiniteit 
met spellen, ervaring met speeltijd en relative advantage (de vijf stellingen). 
 
Voor het construct affiniteit met spellen is een factoranalyse uitgevoerd (tabel 5.12). Hieruit 
blijkt dat het construct eigenlijk uit twee constructen bestaat. Type spellen, spel actoren, 
speelfrequentie en spellocatie behoren tot één construct (AffiniteitA) en spelverenigingslid en 
speltoernooi deelname behoren tot één construct (AffiniteitB). Uit een correlatietest (tabel 5.13)  
blijkt dat de onderlinge samenhang tussen deze constructen 0,551 is, er is daarom besloten om 
het construct uit de zes originele variabelen te laten bestaan. Tenslotte wordt er een 
betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd, hieruit blijkt dat het construct affiniteit met spellen een 
Cronbach’s Alpha heeft van 0,797 (tabel 5.14). Dit is een betrouwbaar construct, nadere 
analyses wijzen uit dat als er een item wordt geschrapt de alpha niet drastisch omhoog gaat. 
Er is besloten om met het originele construct te werken. 
 
Tabel 5.12 Factoranalyse voor construct “affiniteit met spellen”   
 

 
Tabel 5.13 Correlatie test voor construct “affiniteit met spellen” 
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Tabel 5.14  Betrouwbaarheidsanalyse voor construct “affiniteit met spellen” 
 

 
 

 
 
Voor het construct ervaring met speeltijd is eveneens een factoranalyse uitgevoerd (tabel 5.15). 
Hieruit blijkt dat het construct ervaring met speeltijd na analyse bestaat uit één construct, de 3 
variabelen horen bij elkaar. Uit de betrouwbaarheidsanalyse (tabel 5.16) blijkt dat de 
Cronbach’s Alpha voor het construct 0,452 is. Dit is een lage betrouwbaarheid, waarschijnlijk 
komt dit door het geringe aantal items. Als er een item wordt verwijderd wordt de alpha 
namelijk lager. Er zal rekening met deze onbetrouwbaarheid moeten worden gehouden. 
 
Tabel 5.15 Factoranalyse voor construct “ervaring met speeltijd” 

 
 
Tabel 5.16 Betrouwbaarheidsanalyse voor construct” ervaring met speeltijd” 
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Voor het construct relative advantage blijkt uit de factoranalyse (tabel 5.17) dat het construct 
bestaat uit twee constructen, namelijk advantageA (gezellig, aangenaam en nuttig) en 
advantageB (eenvoudig en spannend). Er is een correlatietest (tabel 5.18) uitgevoerd, hieruit 
blijkt dat de onderlinge samenhang een waarde heeft van 0,376, dit is wat aan de lage kant. 
Uit de betrouwbaarheidsanalyse (tabel 5.19) blijkt echter dat de Cronbach’s Alpha 0,723 is, het 
construct is betrouwbaar. Als we kijken naar de 2 onsamenhangende variabelen (volgens de 
factoranalyse) dan blijkt het als er items worden geschrapt dat de alpha niet drastisch omhoog 
gaat. Er is daarom besloten om met het originele construct te werken. 
 
Tabel 5.17 Factoranalyse voor construct “relative advantage” 

 
 
Tabel 5.18 Correlatietest voor construct “relative advantage” 

 
 
Tabel 5.19 Betrouwbaarheidsanalyse voor construct “relative advantage” 
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Bijlage 5 Relatie constructen en aankoopgedrag  
 
Na de analyse over de validiteit van de enquête moet er gekeken worden of de constructen 
wel in relatie staan tot het aankoopgedrag. Dit is in ons theoretisch kader verondersteld en 
moet getoetst worden, dit is gedaan door middel van een Chi-Kwadraattoets. Deze toets kan 
niet worden uitgevoerd voor de constructen trialability en observability omdat deze vragen 
pas na de vraag over het aanschaffen zijn gesteld. Uit de Chi Kwadraattoets blijkt dat de 
affiniteit met spellen (0,384), de ervaring met speeltijd (0,340) en complexity (0,957) niet 
significant zijn (α 0,05) (tabel 5.20 – 5.22). Dit betekent dat er geen verband is tussen de 
affiniteit en ervaring met speeltijd enerzijds en het aankoopgedrag van de Cube anderzijds. 
Relative advantage (0,012) en compatibility (0,046) zijn op 5% betrouwbaarheidsniveau wel 
significant (tabel 5.23, 5.24). Dit betekent dat er een verband is tussen relative advantage en 
compatibility enerzijds en het aankoopgedrag van de Cube anderzijds.  
 
Tabel 5.20  Chi-kwadraattoets “Affiniteit met spellen” 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 63,645a 61 ,384 

Likelihood Ratio 87,902 61 ,014 

Linear-by-Linear Association 1,187 1 ,276 

N of Valid Cases 79   

a. 124 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,48. 
 
Tabel 5.21  Chi-kwadraattoets “Ervaring met speeltijd” 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 23,080a 21 ,340 

Likelihood Ratio 28,647 21 ,123 

Linear-by-Linear Association 5,106 1 ,024 

N of Valid Cases 79   

a. 42 cells (95,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,48. 
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Tabel 5.22 Chi-kwadraattoets “Complexity” 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square ,003a 1 ,957   

Continuity Correctionb ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,003 1 ,957   

Fisher's Exact Test    1,000 ,734 

Linear-by-Linear Association ,003 1 ,957   

N of Valid Cases 79     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,96. 

b. Computed only for a 2x2 table     
 
Tabel 5.23 Chi-kwadraattoets “Relative advantage” 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,687a 8 ,012 

Likelihood Ratio 23,258 8 ,003 

Linear-by-Linear Association 13,463 1 ,000 

N of Valid Cases 79   

a. 10 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is, 48. 
 
Tabel 5.24 Chi-kwadraattoets “Compatibility”  

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 3,997a 1 ,046   

Continuity Correctionb 2,166 1 ,141   

Likelihood Ratio 4,108 1 ,043   

Fisher's Exact Test    ,111 ,071 

Linear-by-Linear Association 3,787 1 ,052   

N of Valid Cases 19     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,11. 

b. Computed only for a 2x2 table     
 
Bijlage 6 Resultaten invloed achtergrondvariabelen en aankoopgedrag 
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De demografische factoren (vraag 1 t/m 8 in de enquête) zijn relevant voor de doelgroep 
bepaling. Door middel van een Chi-kwadraattoets is de relatie tussen de verschillende 
demografische factoren en het aankoopgedrag onderzocht. Dit is zowel voor de directe vraag 
“Zou u de DGT Cube aanschaffen” als voor de indirecte indicatie voor de aankoop (relative 
advantage + compatibility) gedaan. 
 
Demografische factoren en aankoop 
Er zijn Chi-kwadraattoetsen uitgevoerd voor de verschillende demografische factoren en de 
aankoop (Zou u de DGT Cube aanschaffen, Ja/Nee?). Er wordt een significantieniveau 
gehanteerd van 5 procent (α = 0,05). Voor de leeftijdscategorieën wordt er een p-waarde 
gevonden van 0,905 (tabel 5.25). Dit betekent dat er geen significante relatie is tussen leeftijd 
en aankoop. Bij geslacht is de p-waarde 0,392 of specifieker 0,494 (tabel 5.26), ook hier is er 
geen significante relatie. Ook bij burgerlijke status wordt een hoge p-waarde gevonden, 0,942 
(tabel 5.27), dit is  niet significant. Voor het aantal personen in het huishouden is de p-waarde 
echter 0,01 (tabel 5.28) , dit is kleiner dan het significantieniveau 0,05. Dit betekent dat er een 
significante relatie is tussen het aantal personen in het huishouden en het aankoopgedrag. Om 
deze relatie te verduidelijken is er een overzicht gemaakt van de frequentieverdeling (tabel 
5.29). Van de huishoudens met 3 personen wil 93,3% de Cube aanschaffen, dit is een 
duidelijke uitschieter in vergelijking tot de andere aantallen. De andere percentages lijken 
hierbij laag maar men moet niet vergeten dat een percentage van 35,7 ook erg hoog is. Als we 
kijken naar de postcode (N.B. niet gespreid afgenomen!) vinden we een p-waarde van 0,077 
(tabel 5.30), ook deze factor is niet significant. Het opleidingsniveau toont ook geen 
significante relatie met de aankoop, de p-waarde is 0,459 (tabel 5.31). Ook de beroepsector 
heeft geen invloed op het aanschaffen, de p-waarde is 0,680 (tabel 5.32). De laatste factor, het 
bruto inkomen, heeft een p-waarde van 0,872 (tabel 5.33) en is hiermee niet significant. 
  
Tabel 5.25 Chi-kwadraattoets leeftijd en aankoop 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,566a 5 ,905 

Likelihood Ratio 1,577 5 ,904 

Linear-by-Linear Association ,369 1 ,544 

N of Valid Cases 79   

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,85. 
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Tabel 5.26 Chi-kwadraattoets geslacht en aankoop 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,732a 1 ,392   

Continuity Correctionb ,393 1 ,531   

Likelihood Ratio ,734 1 ,392   

Fisher's Exact Test    ,494 ,266 

N of Valid Cases 79     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,87. 

b. Computed only for a 2x2 table    
 
Tabel 5.27 Chi-kwadraattoets burgerlijke status en aankoop 
 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,120a 2 ,942 

Likelihood Ratio ,120 2 ,942 

Linear-by-Linear Association ,028 1 ,867 

N of Valid Cases 79   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,37. 
 
Tabel 5.28 Chi-kwadraattoets aantal personen in huishouden en aankoop 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,288a 4 ,010 

Likelihood Ratio 15,469 4 ,004 

Linear-by-Linear Association ,004 1 ,949 

N of Valid Cases 79   

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,33. 
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Tabel 5.29 Overzicht frequenties aantal personen in huishouden en aankoop 
Hoeveel personen telt uw huishouden? * Zou u de DGT Cube aanschaffen? Crosstabulation 

   Zou u de DGT Cube aanschaffen? 

   Ja Nee Total 

Count 5 9 14 1 

% within Hoeveel personen 

telt uw huishouden? 
35,7% 64,3% 100,0% 

Count 6 6 12 2 

% within Hoeveel personen 

telt uw huishouden? 
50,0% 50,0% 100,0% 

Count 14 1 15 3 

% within Hoeveel personen 

telt uw huishouden? 
93,3% 6,7% 100,0% 

Count 12 17 29 4 

% within Hoeveel personen 

telt uw huishouden? 
41,4% 58,6% 100,0% 

Count 4 5 9 5 of meer 

% within Hoeveel personen 

telt uw huishouden? 
44,4% 55,6% 100,0% 

Count 41 38 79 

Hoeveel personen telt uw 

huishouden? 

Total 

% within Hoeveel personen 

telt uw huishouden? 
51,9% 48,1% 100,0% 

 
Tabel 5.30 Chi-kwadraatttoets postcode en aankoop 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,855a 3 ,077 

Likelihood Ratio 7,680 3 ,053 

Linear-by-Linear Association 1,302 1 ,254 

N of Valid Cases 77   

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,47. 
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Tabel 5.31 Chi-kwadraattoets opleidingsniveau en aankoop 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,689a 6 ,459 

Likelihood Ratio 6,989 6 ,322 

Linear-by-Linear Association ,604 1 ,437 

N of Valid Cases 76   

a. 8 cells (57,1%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,50. 
 
Tabel 5.32 Chi-kwadraattoets beroepssector en aankoop 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,373a 11 ,680 

Likelihood Ratio 10,024 11 ,528 

Linear-by-Linear Association ,032 1 ,859 

N of Valid Cases 69   

a. 19 cells (79,2%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,49. 
 
Tabel 5.33 Chi-kwadraattoets bruto inkomen en aankoop 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,830a 5 ,872 

Likelihood Ratio 1,872 5 ,867 

Linear-by-Linear Association ,785 1 ,376 

N of Valid Cases 77   

a. 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,87. 

 
Demografische factoren en constructen aankoop 
 
Er zijn Chi-kwadraattoetsen uitgevoerd voor de verschillende demografische factoren en de 
constructen van aankoop (relative advantage & compatibility). Er wordt een 
significantieniveau gehanteerd van 5 procent (α = 0,05). Voor de leeftijdscategorieën wordt er 
een p-waarde gevonden van 0,562 (tabel 5.34). Dit betekent dat er geen significante relatie is 
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tussen leeftijd en de constructen van aankoop. Bij geslacht is de p-waarde 0,338 (tabel 5.35), 
ook hier is er geen significante relatie. Ook burgerlijke status is niet significant met een p-
waarde van 0,528 (tabel 5.36).  Evenals bij de Chi-kwadraattoets voor het aantal personen in het 
huishouden en de aankoop wordt ook hier een significante relatie gevonden tussen het aantal 
personen in het huishouden en de constructen voor aankoop, de p-waarde is 0,048 (tabel 5.37). 
Voor huishoudens met 2,3 en 4 personen zijn de scores gemiddeld erg hoog, terwijl ze voor 1 
en 5 of meer personen erg uiteenlopen. Als we kijken naar de postcode (niet gespreid 
afgenomen!) vinden we een p-waarde van 0,318 (tabel 5.38) dit is niet significant. Het 
opleidingsniveau toont in tegenstelling tot de vorige analyse hier wel een significante relatie 
met de constructen van aankoop, met een p-waarde van 0,030 (tabel 5.39). Nadere analyses 
leveren geen bruikbare resultaten op, dit komt omdat het beeld vertekend is door de beperkte 
spreiding. Er zijn bijvoorbeeld maar 5 respondenten met een HAVO opleiding. De 
beroepssector heeft met een p-waarde van 0,274 (tabel 5.40) geen significante invloed op de 
constructen voor aanschaffen. De laatste factor het bruto inkomen, heeft een p-waarde van 
0,017 en heeft wel een significante relatie met de constructen voor aanschaffen (tabel 5.41). Net 
als bij het opleidingsniveau kunnen er geen bruikbare resultaten worden gegenereerd vanwege 
de beperkte spreiding. 
 
Tabel 5.34 Chi-kwadraattoets leeftijd en constructen aankoop 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 62,578a 65 ,562 

Likelihood Ratio 69,991 65 ,314 

Linear-by-Linear Association ,164 1 ,685 

N of Valid Cases 77   

a. 84 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,10. 
 
Tabel 5.35 Chi-kwadraattoets geslacht en constructen aankoop 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,525a 13 ,338 

Likelihood Ratio 16,033 13 ,247 

N of Valid Cases 77   

a. 25 cells (89,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,43. 
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Tabel 5.36 Chi-kwadraattoets burgerlijke status en constructen aankoop 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 24,849a 26 ,528 

Likelihood Ratio 30,706 26 ,239 

Linear-by-Linear Association ,970 1 ,325 

N of Valid Cases 77   

a. 39 cells (92,9%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,09. 
 
Tabel 5.37 Chi-kwadraattoets aantal personen in huishouden en constructen aankoop 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 70,041a 52 ,048 

Likelihood Ratio 67,447 52 ,073 

Linear-by-Linear Association ,908 1 ,341 

N of Valid Cases 77   

a. 69 cells (98,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,12. 
 
Tabel 5.38 Chi-kwadraattoets postcode en constructen aankoop 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 39,459a 36 ,318 

Likelihood Ratio 26,492 36 ,876 

Linear-by-Linear Association 1,137 1 ,286 

N of Valid Cases 75   

a. 48 cells (92,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,01. 
 
 
 
 
 
 
 



           Introductie van de DGT CUBE bij de consument  

58 

 

Tabel 5.39 Chi-kwadraattoets opleidingsniveau en constructen aankoop 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,032E2 78 ,030 

Likelihood Ratio 78,930 78 ,449 

Linear-by-Linear Association 3,438 1 ,064 

N of Valid Cases 74   

a. 98 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,04. 
 
Tabel 5.40 Chi-kwadraattoets beroepssector en constructen aankoop 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,527E2 143 ,274 

Likelihood Ratio 117,186 143 ,944 

Linear-by-Linear Association ,051 1 ,821 

N of Valid Cases 67   

a. 168 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,01. 
 
Tabel 5.41 Chi-kwadraattoets bruto inkomen en constructen aankoop 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 91,418a 65 ,017 

Likelihood Ratio 77,965 65 ,130 

Linear-by-Linear Association ,127 1 ,721 

N of Valid Cases 75   

a. 83 cells (98,8%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,05. 
 
Bijlage 7 Onderscheid gamers en familiespelers en aankoopgedrag  
 
Om het two step flow of communication model te testen is er een Chi-kwadraattoets 
uitgevoerd voor de speelfrequentie in relatie tot de aankoop. Er wordt een significantieniveau 
gehanteerd van 5 procent (α = 0,05). In de onderstaande tabel wordt het verschil tussen beide 
groepen in een kruistabel gepresenteerd (tabel 5.42). Het cijfer 1 staat voor familiespelers en 2 
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voor gamers. Van de familiespelers zou 46 procent het product aanschaffen tegenover 60,7 
procent van de gamers. Hoewel dit voor beide groepen verschilt is het verschil niet significant 
met een p-waarde van 0,212 of specifieker 0,244 (tabel 5.43). Dit betekent dat er geen 
onderscheid is in aankoop tussen familiespelers en gamers. 
 
Tabel 5.42 Kruistabel speelfrequentie en aankoop 

Zou u de DGT Cube aanschaffen? * gamers_familiespelers Crosstabulation 

   gamers_familiespelers 

   1,00 2,00 Total 

Count 23 17 40 Ja 

% within 

gamers_familiespelers 
46,0% 60,7% 51,3% 

Count 27 11 38 Nee 

% within 

gamers_familiespelers 
54,0% 39,3% 48,7% 

Count 50 28 78 

Zou u de DGT Cube 

aanschaffen? 

Total 

% within 

gamers_familiespelers 
100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabel 5.43 Chi-kwadraattoets speelfrequentie en aankoop 
 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,555a 1 ,212   

Continuity Correctionb 1,022 1 ,312   

Likelihood Ratio 1,565 1 ,211   

Fisher's Exact Test    ,244 ,156 

Linear-by-Linear Association 1,536 1 ,215   

N of Valid Cases 78     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,64. 

b. Computed only for a 2x2 table     
 


