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Samenvatting 
“De Beagle” kwam in 1835 aan bij de Galapagos archipel. Charles Darwin, een 
van de passagiers aan boord van dit schip, ontdekte dat er verschillende soorten 
vinken leefden op de eilanden van deze archipel. De snavels van deze vinken 
waren dusdanig van vorm dat ze aangepast waren aan het voedsel op elk van deze 
eilanden (denk aan zaden, insecten). De vogels met deze aangepaste snavels 
waren beter in staat om te overleven. De soorten waren ontstaan door middel van 
natuurlijke selectie. Deze ontdekking leidde tot de ontwikkeling van Darwins 
evolutietheorie. 
 Wie door Nederland rondreist ziet dat ketens verschillende winkels in 
verschillende buurten hebben. Bestudering van de marktinstrumenten 
(assortimentsopbouw, schapindeling) van deze winkels laat zien dat sommige 
winkels deze afgestemd hebben op hun marktgebied. Zo zou een winkel in een 
buurt met veel baby’s zich kunnen aanpassen door: (i) meer schapruimte aan 
producten als babyvoedsel en luiers toe te kennen, (ii) specifieke merken te 
selecteren op basis van klantenprofielen, en (iii) het verkoopbevorderings-
programma af te stemmen op de lokale concurrentie. Deze strategie heet local 
marketing en is het onderwerp van dit proefschrift.  
 Local marketing is uiteraard niet de enige strategie die gebruikt kan worden 
om te concurreren. Traecy en Wiersma (1993) geven aan dat het gaat om een zo 
hoog mogelijke klantwaarde te leveren. Dit kan gedaan worden door een van de 
volgende drie waardedisciplines of strategieën te volgen:  

• Customer intimacy. Organisaties die voor een dergelijke strategie kiezen 
richten zich op het aangaan van directe één-op-één relaties met de klant. De 
organisatie selecteert klanten waaraan producten op basis van een 
samenwerkingsverband worden geleverd. Een voorbeeld van een organisatie 
die een dergelijke strategie hanteert is het Amerikaanse warenhuis Nordstrom 
wiens verkooppersoneel samen met de klant uitzoekt welk product de klant 
nodig heeft. Een ander voorbeeld is Nutricia die samen met de supermarkt de 
marketingmix van individuele winkels invult (local marketing). 

• Operational excellence. Organisaties die voor deze strategie kiezen richten 
zich op minimalisatie van productie-, proces- en transactiekosten. 
Massaproductie en massacommunicatie passen goed bij deze strategie. 
Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn Aldi, Lidl en Zeeman. 
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• Product leadership. Deze strategie impliceert dat de organisatie zich sterk 
richt op productontwikkeling waarbij gebruik gemaakt wordt van nieuwe 
technologieën. Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn Sony en Nike.   

In dit raamwerk past local marketing het best bij een customer intimacy strategie. 
 Zoals gezegd is het onderwerp van dit proefschrift local marketing. Local 
marketing is gedefinieerd als het aanpassen van de marketingmix op 
winkelniveau op basis van (uitgebreide) informatie over consumenten, 
concurrenten en winkeleigenschappen. Local marketing is een strategie die zowel 
fabrikanten als detaillisten in staat stelt om te kunnen overleven in de strijd om de 
gunst van de afnemers. Het algemene doel van dit proefschrift is om meer kennis 
over local marketing te genereren. Meer specifiek worden in de verschillende 
hoofdstukken de volgende zaken bekeken: 

i. De definiëring en geschiedenis van local marketing (hoofdstuk 2) 
ii. Het gebruik van local marketing in de praktijk (hoofdstuk 3) 
iii. Bestaande modellen voor local marketing, hun gebreken en beschikbare 

gegevens (hoofdstuk 4). 

In hoofdstukken 5 en 6 worden modellen gespecificeerd die voor aan local 
marketing gerelateerde beslissingen gebruikt kunnen worden. Hieronder volgt een 
samenvatting per hoofdstuk. 

Definiëring en geschiedenis van local marketing (hoofdstuk 2) 
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de definiëring en geschiedenis van 
local marketing. Verschillende definities worden naast elkaar gezet en op basis 
daarvan wordt de hier boven genoemde definitie gekozen. 
 In het resterende gedeelte van dit hoofdstuk wordt de geschiedenis van local 
marketing zowel vanuit het oogpunt van de detaillist als van de fabrikant 
bestudeerd.  
 Ongeveer een eeuw geleden bezaten detaillisten vaak één winkel. Optimali-
satie van deze winkel impliceerde automatisch dat local marketing werd 
toegepast. Echter deze vorm van local marketing verdween in de loop der jaren 
ten gevolge van een toename in concentratie van detaillisten (minder 
marktpartijen) en een streven om winkels zo uniform mogelijk in te richten. Dit 
laatste betekent dat men er naar streeft om dezelfde marketingmix in alle winkels 
te hanteren (zelfde prijzen, zelfde assortiment). Vervolgens vindt er vanaf de 
zeventiger jaren een verschuiving plaats naar een meer marktgerichte benadering. 
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Winkelpositionering en winkeldifferentiatie krijgen meer aandacht (hoe benader 
ik mijn doelgroep, hoe onderscheid ik me van de concurrentie). In het laatste 
decennium zien we dat door de verbeterde klantinformatiesystemen het mogelijk 
is om deze differentiatie tot op de winkelvloer door te voeren. 
 Een eeuw geleden hadden fabrikanten nauwelijks aandacht voor differentiatie 
op winkelniveau. Fabrikanten richtten zich toen meer op producten en 
productieprocessen. In de loop der jaren zien we echter dat fabrikanten met steeds 
meer eisende detaillisten worden geconfronteerd. Detaillisten dwingen 
fabrikanten bijvoorbeeld om bepaalde winstmarges te garanderen, een premie te 
betalen om producten op het schap te krijgen en huismerken te produceren. Als 
reactie gingen fabrikanten de detaillist directer benaderen. Ze richtten zich op 
samenwerking in de hoop zo conflicten te kunnen vermijden. Local marketing 
van de fabrikantenzijde kan worden gezien als een verdere ontwikkeling van deze 
strategie.  

Local marketing in de praktijk (hoofdstuk 3) 
In dit hoofdstuk worden de volgende vragen met betrekking tot de toepassing van 
local marketing in de Nederlandse supermarkten bestudeerd: 

• Waarom wordt local marketing toegepast? 
• Hoe wordt local marketing toegepast? 
• Wat zijn mogelijke invullingen van de marketingmix gegeven het feit dat een 

local marketingstrategie gehanteerd wordt? 

Deze vragen worden zowel vanuit kwalitatief als kwantitatief oogpunt 
beschouwd. Voor het kwalitatieve onderzoek zijn diepte-interviews  uitgevoerd 
onder verschillende personen binnen de detailhandel. Dit betreft negen interviews 
onder winkelmanagers van vijf verschillende ketens. Drie interviews op het 
hoofdkantoor van verschillende winkelketens en acht onder fabrikanten. 
 Voor het kwantitatief onderzoek is een schriftelijke enquête onder fabrikanten 
verspreid. Er is voor een benadering van de fabrikanten gekozen omdat dit beter 
uitvoerbaar is dan het verzamelen van gegevens bij supermarkten of winkelketens 
(denk hierbij aan de hoeveelheid gegevens die over tal van verschillende 
producten verzameld moet worden en de bereidheid om mee te werken). Het 
gevolg van deze keuze is dat de toepassing van local marketing vanuit het 
standpunt van de fabrikant gemeten is.  
 De uitkomsten van de diepte-interviews zijn gebruikt om de vragenlijst op te 
stellen. Deze vragenlijst is naar alle fabrikanten van A-merken in Nederland 
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gestuurd, waarvan 49 de vragenlijst hebben ingevuld. De fabrikanten is gevraagd 
om aan te geven (i) welke variabelen ze gebruiken om tussen supermarkten te 
differentiëren, (ii) hoe ze local marketing toepassen, (iii) om per marktinstrument 
en in het algemeen aan te geven in welke mate ze local marketing toepassen, en 
(iv) om een aantal vragen in te vullen die gebruikt kunnen worden om te 
voorspellen in welke mate local marketing wordt toegepast. Deze data zijn 
verrijkt met additionele gegevens over de fabrikant en de categorie. Deze 
gegevens zijn verkregen van ACNielsen.  
 Uit de analyse van de respons blijkt dat nagenoeg alle fabrikanten in 
Nederland (96 procent) op een of andere manier onderscheid tussen winkels 
maken. De meest gebruikte eigenschappen hiervoor zijn de keten waartoe een 
supermarkt behoort (gebruikt bij 85 procent) en winkelgrootte (56 procent). 
 Een andere bevinding uit het onderzoek is dat fabrikanten alleen local 
marketing kunnen toepassen als ze een buitendienst hebben. Persoonlijk contact is 
namelijk noodzakelijk om de detaillist te overtuigen om zijn marketingmix aan te 
passen. 69 procent van de Nederlandse fabrikanten heeft een buitendienst. De 
criteria winstpotentieel (wat brengt local marketing op) en de bereidwilligheid 
van de winkelmanager worden door fabrikanten gebruikt om winkels te 
selecteren. Sommige fabrikanten maken hierbij ter ondersteuning gebruik van een 
computerprogramma (local marketing tool). Dit instrument genereert een 
winkelspecifiek advies op basis van winkel- en markteigenschappen. 36 procent 
van de fabrikanten heeft zo’n instrument. 
 Per instrument zijn de beperkingen, om local marketing toe te passen, 
bekeken. Deze beperkingen verschillen tussen ketens en hangen samen met de 
eigendomsstructuur van de winkel. Over het algemeen zijn er minder beperkingen 
voor franchise supermarkten (de manager is eigenaar) dan voor filialen (de keten 
is eigenaar). Daarnaast zijn franchisers meer gemotiveerd om local marketing toe 
te passen. Op instrumentniveau valt op dat reguliere prijs niet geschikt is voor 
local marketing. Aan de andere kant zijn schapindeling en assortimentskeuze juist 
zeer geschikt voor local marketing.  
 In het laatste gedeelte van het hoofdstuk wordt een model geschat om te 
onderzoeken wat de toepassing van local marketing door de fabrikant verklaard. 
De resultaten zijn dat de mate waarin local marketing wordt toegepast, groter is 
naarmate de omvang van de categorie groter is, er meer verschillen in koopgedrag 
tussen winkels zijn, het marktaandeel van de fabrikant groter is, en een goede 
relatie met de winkelmanager belangrijker is. 
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Modellen en gegevens over het winkelprofiel (hoofdstuk 4) 
In dit hoofdstuk worden modellen en beschikbare data over de consumenten-, 
concurrentie- en winkeleigenschappen behandeld. De modellen uit de praktijk 
worden geïllustreerd aan de hand van local marketing gerelateerde producten van 
ACNielsen. Deze producten zijn Familytrack, Local Marketing en Assortman. 
Deze modellen richten zich alleen op het bepalen van het marktpotentieel en 
verklaren niet wat de invloed van het winkelprofiel op het effect van de 
marketingmix is. 
 Er worden vier modellen besproken uit de marketingliteratuur die 
winkelprofielen aan het effect van de marketingmix relateren. Deze modellen zijn 
afkomstig van studies van Hoch, Kim, Montgomery en Rossi (1995), 
Montgomery (1997), Mulhern en Williams (1998), en Campo, Gijsbrechts, 
Goossens en Verhetsel (2000). Uit de evaluatie van deze modellen komen de 
volgende zaken naar voren: 

• Het aantal waarnemingen per winkel dat in deze modellen gebruikt wordt is 
laag. Dit heeft tot gevolg dat het aantal variabelen in het model moet worden 
beperkt of dat er restricties op de effecten worden gelegd (bijvoorbeeld dat 
bepaalde effecten constant zijn tussen winkels of merken)  

• Concurrentie-eigenschappen worden gebaseerd op de afstand tussen winkels. 
Het zou correcter zijn om hiervoor consumentengedrag te gebruiken. Een 
ander probleem met concurrentie-eigenschappen is dat deze worden 
gedefinieerd vanuit het standpunt van de winkel (afstand tot andere winkels) 
en niet vanuit het standpunt van de consument (afstand van de consument tot 
verschillende winkels). 

• Consumenten-eigenschappen worden gebaseerd op consumenten die binnen 
een bepaalde straal of binnen het verzorgingsgebied van een winkel wonen. 
Het zou beter zijn om uit te gaan van het werkelijke consumentengedrag. 
Consumenten kunnen bijvoorbeeld ervoor kiezen om naar een winkel in de 
buurt van hun werkplek of in een aantrekkelijk winkelcentrum te gaan. 
Tevens valt op dat geen van de studies onderscheid tussen huidige- en 
potentiële klanten maakt. 

Om het winkelpotentieel te bepalen wordt er gebruik gemaakt van variatie tussen 
winkels. Het gebruik van dergelijke data kan tot onjuiste schattingen leiden.  
 In het laatste gedeelte van dit hoofdstuk worden de in Nederland beschikbare 
gegevens over winkel-, klanten- en concurrentie-eigenschappen vergeleken. De 
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meeste aandacht gaat uit naar consumentenkarakteristieken. Hieronder vallen 
klantenkaartgegevens, databases met gegevens over individuele huishoudens en 
databases met geaggregeerde huishoudgegevens. 

Decompositie van de verkopen binnen en tussen productcategorieën op basis van 
dagdata voor één winkel. (hoofdstuk 5) 
In dit hoofdstuk wordt een model ontwikkeld om winkelspecifieke effecten van 
de marketingmix te vinden op basis van data voor één winkel. Modellen voor één 
winkel houden impliciet rekening met verschillen tussen winkels. Door gebruik te 
maken van dagdata in plaats van weekdata is het mogelijk om grotere modellen te 
schatten dan wanneer we alleen weekdata gebruiken. Huidige studies op 
winkelniveau maken gebruik van weekdata.  
 Het model dat gespecificeerd wordt is een additief model (d.w.z. de effecten 
van verschillende verklarende variabelen worden opgeteld) om de verkoop-
effecten van prijspromoties binnen en tussen productcategorieën te bepalen. 
Prijseffecten worden gesplitst (dit is de decompositie) in effecten op (i) de 
verkopen van het merk waarvan de prijs wordt gewijzigd (het own-effect), (ii) 
verkopen van andere items van hetzelfde merk (binnen de categorie en in andere 
categorieën), en (iii) items van andere merken (in dezelfde en andere categorieën). 
Deze effecten kunnen zowel substitutie- als complementaire-effecten zijn. Om 
dagdata te kunnen gebruiken moeten een aantal modelleringproblemen worden 
opgelost. Deze problemen zijn: (i) dagspecifieke-effecten die met de hoeveelheid 
aankopen te maken hebben (op een zaterdag verkoop je sowieso meer dan op een 
maandag), (ii) proportionaliteit van promotie-effecten (op een zaterdag heeft een 
promotie meer effect dan op een maandag), (iii) trends in de data (sommige 
merken verkopen meer in de zomer of hebben een veranderend marktaandeel). 
Om de relatieve grootte van elk effect te bepalen wordt deze uitgedrukt als 
percentage van de som van alle positieve effecten. Dit is noodzakelijk omdat op 
voorhand niet bekend is of het om substitutie of om complementaire effecten gaat.  
 Voorgaand onderzoek op het gebied van decomposities heeft zich beperkt tot 
effecten binnen de productcategorie. Het weglaten van effecten op andere 
categorieën heeft als risico dat de effecten van prijspromoties onder- of overschat 
kunnen worden. Het model wordt toegepast op data van een Spaanse hypermarkt. 
Op basis van modellen waar categorieën paarsgewijs beschouwd worden blijkt 
dat er zowel positieve- als negatieve effecten op andere categorieën bestaan 
(kruislingse effecten). De positieve kruislingse effecten zijn gemiddeld 9 procent 
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van het totale positieve effect. De negatieve kruislingse effecten zijn gemiddeld 
10 procent van het totale positieve effect. In de gekozen toepassing zijn slechts 
een beperkt aantal effecten van prijspromoties op andere items van hetzelfde merk 
gevonden. 

Schatting van schaplengte-elasticiteiten middels op gelijkenis gebaseerde 
ruimtelijke methoden (hoofdstuk 6) 
In dit hoofdstuk wordt de variatie tussen winkels gebruikt om de effecten van de 
marketingmix te bepalen. Dit wordt toegepast op de effecten van schaplengte op 
de verkopen. Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat (verwachte) verkopen 
op hun beurt effect kunnen hebben op de schaplengte. Het probleem met het 
gebruik van variatie tussen winkels is dat dit kan leiden tot foute (onzuivere) 
schattingen. Zoals eerder opgemerkt maken modellen op het gebied van local 
marketing uit de wetenschappelijke literatuur gebruik van dergelijke data.  
Daarnaast is het zo dat als marktinstrumenten niet in de tijd variëren, de variatie 
tussen winkels de enige informatiebron is (denk bijvoorbeeld aan winkelindeling). 
 Foutieve schattingen kunnen het gevolg zijn van het niet waargenomen gedrag 
van het supermarktmanagement. Dit probleem doet zich voor op het moment dat 
dit gedrag gecorreleerd is met de verkopen. In het geval van schaplengte treedt dit 
op het moment dat het management de schaplengte bepaalt op basis van een 
inschatting van de verkopen. Het gevolg hiervan is dat het verband tussen 
schaplengte en verkopen wordt overschat als de inschatting van het management 
genegeerd wordt. Immers het effect wat we dan schatten is een optelling van de 
werkelijk invloed van schaplengte en verkopen en de inschatting van het 
management. Dit probleem heet endogeniteit. 
 In dit hoofdstuk wordt de gelijkenis tussen winkels gebruikt om voor de 
inschatting van het management te corrigeren. Hiertoe worden allereerst de  
supermarkten op basis van hun eigenschappen in een ruimte te geplaatst (een 
figuur met op de assen de eigenschappen en in de figuur de supermarkten). Met 
behulp van een reeds bestaande methodiek wordt vervolgens bepaald welke 
supermarkten in deze ruimte aangrenzend zijn. Deze informatie wordt gebruikt 
om het schaplengte-effect te schatten. Het idee achter deze correctie is dat 
managers in vergelijkbare supermarkten een vergelijkbare inschatting maken.  
 De in dit hoofdstuk gebruikte methodiek is gebaseerd op het werk van 
Bronnenberg en Mahajan (2001). Zij gebruiken geografische locaties om een 
vergelijkbare correctie uit te voeren voor verkoopgegevens uit marktgebieden in 
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de VS. Voor de toepassing in dit hoofdstuk (winkels in plaats van markten) is het 
gebruik van grafische gegevens minder geschikt. De locatiegegevens geven 
namelijk een beperkt beeld over de gelijkenis tussen supermarkten. 
 Voor de schatting wordt er gebruik gemaakt van één jaar verkoopgegevens en 
schaplengtedata voor vijf merken behorende tot dezelfde categorie in 44 winkels. 
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van gegevens over de consumenten-, 
concurrenten- en winkeleigenschappen van deze winkels. De dataset is zo 
gekozen dat er wel variatie in de tijd aanwezig is. Deze variatie wordt gebruikt 
om de methode te testen. Er worden twee modellen gespecificeerd die de 
gelijkenis tussen winkels gebruiken om de schaplengte-elasticiteiten correct te 
schatten.  Het eerste model maakt alleen gebruik van variatie tussen winkels (het 
SPATIAL-model), het tweede model maakt zowel gebruik van variatie tussen 
winkels als van variatie over de tijd (het SPATTEMP-model. Deze worden met de 
volgende modellen vergeleken:  

• een model op basis van variatie tussen winkels dat niet rekening houdt met 
de inschatting van de manager (OLS-model); 

• een model op basis van variatie tussen winkels dat winkelprofielen als 
controlevariabelen gebruikt (OLSC-model); 

• een model op basis van variatie tussen winkels dat gegevens over 
geografische locaties gebruikt om voor de inschatting van de manager te 
corrigeren (SPATIALBM-model); 

• een model dat alleen variatie over de tijd gebruikt (FE-model). Dit model 
heeft per definitie geen last van fouten door inschatting van de manager. Het 
probleem met dit model is echter dat de hoeveelheid variatie per winkel 
beperkt is; 

• een model op basis van variatie tussen winkels en variatie over de tijd dat 
gegevens over geografische locaties gebruikt om voor de inschatting van de 
manager te corrigeren.  

De uitkomsten laten zien dat het OLS-model (variatie tussen winkels, geen 
correctie) tot sterk vertekende schattingen leidt. In vergelijking met modellen die 
op een juiste manier voor deze inschatting corrigeren en voorgaand onderzoek 
zijn de effecten ongeveer vier maal te hoog.  
 De uitkomsten van onze modellen laten zien dat het SPATIAL-model 
(correctie op basis van gelijkenis tussen winkels) gemiddeld tot correcte 
schaplengte-elasticiteiten leidt. De schattingen zijn gemiddeld gelijk aan de 
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schattingen van het FE-model. Het model met winkelprofielen als controle 
variabelen (OLSC-model) leidt tot betere maar nog steeds niet geheel correcte 
schattingen. Het model dat gebruik maakt van geografische locaties 
(SPATIALBM) leidt tot volledig incorrecte schattingen. De schapelasticiteiten op 
basis van de modellen die variatie over de tijd gebruiken zijn nagenoeg hetzelfde. 
Kennelijk garandeert het gebruik van deze variatie in onze toepassing dat er 
correcte schattingen gevonden worden. De schattingen van het SPATIAL-model 
zijn echter wel exacter. Dat wil zeggen dat er minder onzekerheid rondom de 
schattingen is.  
 
 
 




