
VU Research Portal

Essays on new product adoption and diffusion

Arts, J.W.C.

2008

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Arts, J. W. C. (2008). Essays on new product adoption and diffusion. [PhD-Thesis - Research and graduation
internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/1b85ddde-9b98-4b44-9241-bfe8b1f34865


 Nederlandse Samenvatting 

 

111 

Nederlandse Samenvatting (Summary in Dutch) 

 

 Waarom worden nieuwe producten geaccepteerd door consumenten? 

Waarom falen zo veel nieuwe producten? Dat zijn de kernvragen van dit onderzoek 

getiteld ‘Essays over de adoptie en diffusie van nieuwe producten’. De geschiedenis 

leert dat innovatie, op elk terrein, van enorme waarde is voor consumenten en 

bedrijven, en daarmee voor de vooruitgang van de maatschappij. Innovatie heeft 

zich dus bewezen. Echter waarom halen veel innovaties het dan niet? Waarom zijn 

niet veel meer consumenten bereid om nieuwe producten te gebruiken, gegeven het 

economische nut dat men dagelijks aan producten ontleent die 10 jaar geleden nieuw 

waren? Wat bepaalt de adoptie van nieuwe producten? 

Deze dissertatie gaat verder in op deze vragen, en bundelt drie onderzoeken 

met ieder als doel om een specifiek aspect van de acceptatie van producten bij 

consumenten uit te lichten. Hierbij leggen wij de nadruk op onderzoek in het 

vakgebied marketing. Het doel van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan 

de bestaande inzichten in de acceptatie van nieuwe producten door consumenten, en 

te achterhalen welke factoren daarbij van doorslaggevend belang zijn. 

 

In hoofdstuk 2 geven we een overzicht van het academisch onderzoek dat 

sinds 1970 heeft plaats gevonden naar de adoptie van nieuwe producten door 

consumenten binnen het vakgebied marketing. Hierbij kijken we vooral naar de twee 

belangrijkste fases in het adoptie proces, namelijk de intentie bij consumenten om te 

adopteren, en de daadwerkelijke adoptie van het nieuwe product door consumenten. 

Intenties meten de mate waarin consumenten bereid zijn tot aanschaf en wordt 

gemeten nadat consumenten in aanraking zijn gekomen met een nieuw product en 

dit hebben geëvalueerd. We spreken echter pas daadwerkelijk van adoptie als 

consumenten werkelijk het nieuwe product hebben gekocht. Beiden vormen cruciale 

fases in het besluitvormingsproces van consumenten, echter in eerder onderzoek 

worden beide fases veelal over een kam geschoren. In dit hoofdstuk maken we 

expliciet onderscheid tussen beiden om juist na te gaan wat we kunnen leren van 

bestaand onderzoek naar de stimulerende adoptiefactoren in beide fases.  

Op basis van literatuuronderzoek identificeren we 92 studies en meer dan 200 

factoren die een rol spelen bij consumenten adoptie. Het onderzoek toont aan dat de 

factoren die bepalend zijn voor adoptie een andere rol spelen bij het verklaren van 

intenties dan bij het verklaren van adoptiegedrag. Verder tonen wij aan dat slechts 
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een beperkt aantal factoren daadwerkelijk van belang is. Ten eerste zijn dat de 

karakteristieken van het nieuwe product zelf. Bij het verklaren van de intenties van 

consumenten om een nieuw product te kopen zijn dat met name compatibiliteit en 

onzekerheid. Bij adoptiegedrag gaat het juist om relatief voordeel en complexiteit. 

Demografische kenmerken van consumenten zoals leeftijd, opleiding en inkomen 

spelen nauwelijks een rol, ondanks het wijdverbreide onderzoek naar deze factoren. 

Psychografische kenmerken, dat wil zeggen kenmerken die de attitudes van 

consumenten vangen, zijn wel erg belangrijk. Met name de mate van innovativiteit 

en betrokkenheid van consumenten bij het product zijn invloedrijk. 

 

Hoofdstuk 3 borduurt voort op hoofdstuk 2 en analyseert de factoren die het 

gehele adoptie besluitvormings proces beïnvloeden. Hierbij kijken we expliciet naar 

de factoren die een rol spelen in de transitie van de ene fase naar de volgende. De 

adoptie van een nieuw product is namelijk het resultaat van een gecompliceerd 

keuzeproces dat bestaat uit verschillende fases. Fase 1 is het bewust worden van het 

bestaan van het nieuwe product. Fase 2 is het evalueren van het nieuwe product. 

Fase 3 is het werkelijk aanschaffen van het nieuwe product en fase 4 omhelst het in 

gebruik nemen van het nieuwe product. In het geval van FMCGs vindt er vaak een 

extra stap plaats, namelijk het proberen van het product. Hoofdstuk 2 toont dat men 

zich vooral bezig houdt met fase 2 en fase 3, en niet zozeer met het begin of het 

‘einde’ van het adoptieproces. Het doel van dit onderzoek is om de factoren die 

bepalend zijn in elke transitie in een onderzoek in kaart te brengen. Hierbij is er 

onderzoek gedaan met 4 nieuwe producten bij 862 consumenten via een online 

panel.  

Het onderzoek toont dat verschillende factoren van belang zijn bij elk transitie 

in het adoptieproces bij consumenten. De karakteristieken van het nieuwe product 

zijn het meest belangrijk. Psychografische kenmerken van consumenten spelen 

vooral een modererende rol. Dat wil zeggen, deze factoren, met name innovativiteit 

en opinie leiderschap zijn van groot belang voor het vormgeven van de percepties 

van consumenten van de karakteristieken van het product. Zo zien innovatieve 

mensen veelal minder risico verbonden aan het besluit om een nieuw product te 

kopen. Het onderzoek toont ook aan dat het in kaart brengen van het totale 

adoptieproces veel nieuwe inzichten oplevert, en impliceert dat onderzoek in het 

verleden te eenzijdig aandacht heeft geschonken aan de aankoop van het nieuwe 

product zelf, terwijl het besluit om een nieuw product niet te adopteren vaak al veel 

eerder valt. 
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Hoofdstuk 4 handelt over takeoff. Hierbij kijken we niet naar individuele 

consumenten maar naar de markt in zijn geheel. De totale verkopen van nieuwe 

producten op een markt volgen doorgaans een S-curve patroon. Dat wil zeggen, na 

de introductie zijn de verkopen laag, vervolgens stijgen de verkopen enorm en is er 

periode van enorme groei van de verkopen, waarna de markt stabiliseert en ook de 

verkopen een meer gelijkmatig beeld laten zien. Dit proces duurt vaak vele jaren. Zo 

duurde het 18 jaar voordat de magnetron de periode van groei bereikte in 

Griekenland. Al die tijd ervoor was het niet gelukt om de Griekse bevolking te 

overtuigen van het nut van een magentron. Vaak ook bereiken producten de fase van 

groei in het geheel niet. Een bekend voorbeeld is Philips CD-i systeem, of Sony 

Minidisc. De overgang van de introductiefase naar de groei fase noemt men takeoff. 

Eerder onderzoek van onder andere Golder en Tellis (1997) heeft aangetoond dat het 

concept takeoff bestaat en hoe dit fenomeen is te meten. Echter bestaand onderzoek 

maakt veelal gebruik van data met een jaarlijkse interval waardoor het onduidelijk is 

hoe takeoff er uit ziet als dit fenomeen aan een nauwkeurigere inspectie 

onderworpen wordt. Daarnaast is er slechts beperkte kennis van de invloed van prijs 

en prijsbeleid, en weet men relatief weinig hoe deze factoren zich gedragen in 

verschillende landen1. Het doel van dit onderzoek is juist te achterhalen of takeoff 

zichtbaar is op micro niveau, te onderzoeken wat de invloed van prijs en prijsbeleid 

is op de takeoff, en te kijken naar de mate waarin landen verschillen op dit gebied. 

Sommige landen zoals de VS staan bekend om hun openheid voor innovatie; 

anderen landen zoals Griekenland en Spanje worden vaak gezien als afwachtend. 

Vraag blijft of verschillende landen op dezelfde manier reageren op prijs 

veranderingen en prijs beleid. 

De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat takeoff wel degelijk zichtbaar is 

op micro niveau. Daarnaast vinden we dat het aanbreken van de groeifase ook 

beïnvloedt wordt door de seizoensverkopen. Vaak begint de sterke periode van groei 

in het voorjaar of juist gedurende de allerlaatste maanden van het jaar. Daarnaast 

vinden we dat prijs een voorname rol speelt in het bereiken van takeoff, en wel op 

twee manieren. Ten eerste vinden we dat een lage prijs de kans op takeoff vergroot. 

Echter daarnaast vinden wij dat prijspatronen ook van invloed zijn. Prijs instabiliteit, 

dat wil zeggen dat consumenten geen goed zicht hebben op het verloop van de 

prijzen in de markt, crëert onzekerheid bij consumenten rondom de timing van hun 

                                                
1 De oorzaak van deze nog relatief beperkte inzichten en het gebruik van data op jaarbasis is het 

beperkte aanbod van betrouwbare en gedetailleerde data om dit fenomeen te onderzoeken. 
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aankoop. Een natuurlijk reactie is dan om de aankoop uit te stellen. Dit betekent dat 

als bedrijven te aggressief prijzen verlagen, ze een averechts effect kunnen hebben op 

het success van hun nieuwe producten. Tot slot vinden we dat de cultuur in een 

land, met name risico aversie en masculiniteit, ook van belang zijn.  

 

  Samenvattend toont deze dissertatie aan dat onderzoek naar de processen die 

ten grondslag liggen aan de acceptatie van nieuwe producten nieuwe inzichten kan 

geven in het welslagen of mislukken van nieuwe producten bij consumenten. Gezien 

het economisch nut dat velen ontlenen aan innovaties is het begrijpen van deze 

processen belangrijk. Hopelijk heeft dit promotie-onderzoek een positief effect op de 

ontwikkeling en het vermarkten van innovatieve producten, en mogelijk ook op 

wetenschappelijk onderzoek op dit terrein. 

 

 

 

 


