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1Beleef de

service met ons mee!

VOORWOORD

'Beleef de service aan de kassa met Albert Heijn mee!'

Dit verslag is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek voor de Master opleiding 'Human
Technology lnteraction' aan de Technische Universiteit te Eindhoven. Dit onderzoek is uitgevoerd in
samenwerking met Albert Heijn BV om inzichtelijk te krijgen of de service evaluatie van de klant
mogelijk beïnvloed wordt door de subjectieve beleving van de klant over het wachten tijdens de
kassa-afhandeling. De afgelopen tien maanden heb ik naast mijn werk, als parttime assistent
supermarktmanager bij Albert Heijn, intensief en met veel plezier dit afstudeeronderzoek
uitgevoerd. Tijdens mijn afstuderen heb ik veel ervaring opgedaan hoe het leven, zowel privé als
zakelijk in elkaar steekt.

Graag wil ik mijn eerste begeleider, Marfijn Willemsen, enorm bedanken voor de prettige
samenwerking, zijn enthousiasme, waardevolle suggesties en feedback tijdens het onderzoek.
Daarnaast wil ik mijn vriendin, familie en vrienden bedanken voor hun belangstelling en steun
tijdens deze periode. Dit heeft mij de energie gegeven om elke berg die ik tegenkwam te overwinnen
en waarvan dit het uiteindelijke resultaat is. Ik waardeer deze steun ontzettend en daarvoor
hartelijk dank!

lwan Dalm
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1SAMENVATIING

III

SAMENVATTING

Uit het onderzoek 'ConsumentenTrends 2007' van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)
is gebleken dat wachten aan de kassa één van de belangrijkste irritaties is van supermarktklanten.
Om de wachttijd aan de kassa positief te kunnen beïnvloeden heeft de Albert Heijn de regel : "Drie in
de rij, kassa erbij" ingevoerd. Dit heeft tot op heden niet het gewenste effect opgeleverd. De klant
evalueert de verleende service over de kassa-afhandeling hoofdzakelijk door objectieve (feitelijke)
waarnemingen/of ervaring over het aantal wachtende klanten aan de kassa. Echter, volgens Luo et
al. (2004) zijn niet alleen de objectieve waarnemingen/of ervaring bepalend voor het oordeel, maar
ook de subjectieve beleving over de duur van het wachten van klanten . Deze studie heeft
onderzocht of klanten van de Albert Heijn de vraag over "De mate waarin de regel Drie in de rij,

kassa erbijwordt uitgevoerd" ook negatief beoordelen op het moment dat hij of zij het gevoel heeft
lang te moeten wachten, ook als dit feitelijk niet het geval is. Kortom, wordt deze vraag misschien
negatief beoordeeld puur op basis van gevoelsaspecten met betrekking tot de duur van het
wachten?

In dit onderzoek is getracht om meer inzicht te krijgen wat de invloed van de beleving van klanten is
op de evaluatie van de verleende service tijdens de kassa-afhandeling bij supermarkten van Albert
Heijn. Met een vooronderzoek zijn enkele subjectieve aspecten geïnventariseerd om de beleving te
toetsen. Hieruit bleek dat 'aandacht geven aan de klant' mogelijk een bepalende factor is voor de
beleving van het wachten door de klant. Vervolgens is er in een supermarkt een experiment opgezet
om beleving van het wachten door de klant verder te analyseren . Tijdens de reguliere
openingsti jden zijn twee manipulaties getoetst. Enerzijds is het benoemen van een locatie voor het
scheiden van kwetsbare producten van een klant. Anderzijds is er gemanipuleerd door het wel of
niet scheiden van producten tussen klanten door gebruik te maken van de (achterband-) divider.

Er is gebleken dat het construct belevingeen bepalende factor is voor klanten in het eva lueren van
de verleende service tijdens de kassa-afhande ling. Daarnaast heeft dit onderzoek gevonden dat het
aandacht geven aan de klant pas een positief effect heeft bij een bepaalde wachtrij lengte.
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• Home

Abonneren
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FORM U LENIEUWS

NIEUWS
• Formules
• Assortiment
• Consumenten

Wachttijd AH-kassa's dramatisch lang
ZAANDAf\'1 - Albert Heijn scoort met het ove r grote deel
van de winke l,; zeer slecht op de kassa-afhande ling. Dat
bl ijkt uit intern onderzoek van de marktleider.

• Branchecijfers
• Fabrikanten
• Buitenland
• Reportages
• Introducties
• Bedrijfsvoering
• Distriblogs
• Evenementen
• Leveranciersgids

Dat schrijft supermarkt v akblad
Foodmagazine in de jongste
editie, AH heeft, om de
wachttijden terug te dringen,
de regel 'drie in de rij, kassa
erbij ' Ingesteld. Maar dit heeft
niet het gewenste effect ,

11 Procent scoort goed
Van de ruim 500 filiaalbedrijven scoort slechts 11 procent goed op de snelheid
van de kassa-afhandeling. In het eerste kwartaal was
dat percentage nog op 16 procent . De supermarkten van
de AH-franchisenemers doen het een stuk beter op dit
punt: 60 procent van de winkels haalt daar de norm,
Belangrijkste irritatie
'Wachten bij de kassa is de belangrijkste irritatie van
supermarktklanten' , zegt AH- woordvoerder Els van Dijk.
'We houden dit verbeterpunt extra goed in de gaten.'
AH -directeur Dick Boer stipte het punt aan in zijn column
in personeelsblad Ahá . 'Uit de tussenevaluatie na drie
kwartalen blijkt dat er nog steeds een uitdaging ligt bij
'dr ie in de rij, kassa erbij ' .'

Persbericht op www.distrifood.nl, maandag 11 december 2001, Foodmagazine, Maarten Beernink (van Elsevier Retailj.
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l.llnleiding
Uit het onderzoek 'ConsumentenTrends 2007' van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)
is gebleken dat wachten aan de kassa één van de belangrijkste irritaties is van supermarktklanten.
De klant evalueert de verleende service over de kassa-afhandeling hoofdzakelijk door objectieve
(feitelijke) waarneming en/of ervaring over het aantal wachtende klanten aan de kassa. Om de
werkelijke wachttijden terug te dringen tijdens de kassa-afhandeling bij supermarkten van Albert
Heijn, is de regel 'Drie in de rij, kassa erbij' ingevoerd. De regel is bedoeld om invloed uit te oefenen
op de duur van de kassa-afhandeling. Het terug dringen van de werkelijke wachttijd heeft een
positief effect op de service evaluatie van klanten (Bieten & Demoulin, 2007; Davis & Heineke,
1998; Kumar, 2005; Luo, Liberatore, Nydick, Chung, & Sloane, 2004). Er kan aangenomen worden
dat door het correct toepassen van de regel 'Drie in de rij, kassa erbij' een hogere evaluatie van de
verleende service tijdens de kassa-afhandeling wordt verkregen. Echter dit heeft tot op heden
echter nog niet het gewenste effect opgeleverd, gezien de lage scores op de service evaluatie in het
klantentevredenheidsonderzoek (Q2 in 2007) van Albert Heijn. Dit impliceert dat de tevredenheid
van de klant niet alleen beïnvloed wordt door de feitelijke wachttijd. De vraag is dus hoe de klant
het toepassen van de regel beleeft. De regel beschrijft de 'acceptatiezone' van het aantal wachtende
klanten, en zodoende ook de maximale wachttijd, volgens de zienswijze van Albert Heijn. De vraag
is echter of de regel 'Drie in de rij, kassa erbij' door de klanten van Albert Heijn wellicht anders
wordt geïnterpreteerd dan door de medewerkers van Albert Heijn. Wordt bijvoorbeeld de betalende
klant die de caissière aan het helpen is ook tot de rij van wachtende klanten aan de kassa
gerekend? Daarnaast kunnen klanten mogelijk een andere verwachting hebben met betrekking tot
deze acceptatiezone. Het zal de klant direct opvallen wanneer de gestelde norm buiten zijn/haar
eigen verwachting treedt, met als gevolg dat de service eerder positief, maar ook eerder negatief
wordt geëvalueerd (Zeithaml & Bitner, 2000).

Volgens Luo et al. (2004) zijn niet alleen de objectieve waarneming en/of ervaring bepalend voor
het oordeel, maar ook de subjectieve beleving over de duur van het wachten van klanten. Kan de
klant de vraag negatief beoordelen op het moment dat hij of zij het gevoel heeft lang te moeten
wachten, ook als dit feitelijk niet het geval is. Of vind ik als klant dat ik vaak lang moet wachten bij
de kassa of niet? Dit zijn voorbeelden waarbij subjectieve aspecten zoals wachttijd perceptie van de
klant een rol spelen .
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In opdracht van de afdeling marketing van Albert Heijn BV is in samenspraak met de Technische
Universiteit Eindhoven de volgende probleemstelling voor dit afstudeeronderzoek geformuleerd:

"Wordt de service evaluatie door de klant vooral bepaald door de subjectieve beleving
van het wachten, of door meer objectieve factoren zoals de duur van het wachten?"

1.2 Leeswijzer
Dit afstudeeronderzoek is een exploratief onderzoek. Er wordt aan de hand van een inventarisatie
van bestaande (wetenschappelijke) kennis een uiteenzetting gegeven van de begrippen en
theorieën die van belang zijn voor dit onderzoek. Tijdens het onderzoek staat de relatie over de duur
van het wachten met betrekking tot de service evaluatie van klanten centraal. Uit deze inventarisatie
volgt tevens de koppeling naar het vooronderzoek en de verantwoording voor het beantwoorden van
de onderzoeksvraagstelling. ln figuur 1 is de leeswijzer schematisch weergegeven. In hoofdstuk één
wordt informatie gegeven over de hoe het onderzoek is ontstaan. In hoofdstuk twee wordt het
onderzoeksdomein beschreven. Waarna in hoofdstuk drie dieper wordt ingegaan op de
achterliggende begrippen & theorieën. De belangrijke begrippen worden vervolgens uiteengezet,
met de aanwezige relaties. De verantwoording voor dit onderzoek kan dan gerelateerd worden aan
een vooronderzoek, dat beschreven wordt in hoofdstuk vier. In hoofdstuk vijf wordt de
methodologie weergegeven die is gebruikt om de onderzoeksvraag te beantwoorden. De resultaten
die uit de analyse van het experiment voortkomen worden beschreven in hoofdstuk zes en hieruit
voortvloeiend zullen de conclusies voorzien van discussie in hoofdstuk zeven en acht uitgebreid
besproken worden.

Figuur 1: De leeswijzer is een schematische weergave over de opbouw van het verslag.

---TU~-----------------------------------
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fd.

hetftnancieeledagblad
Supermarktirritaties
12 junl 2008, 12:52 uur I FD. nl

De grootste Irritatie In de supermarkt? Uitverkochte producten.
Uitverkochte producten bezorgen supermarktklanten de grootsla ergernis, gevolgd door
het bijvullen van schappen tijdens openingstijden. Lang wachten bij de kassa komt op
de derde plaats.
Dat blijkt uit het onderzoek ConsumentenTrends van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) onder 1500
consumenten.
Vorig jaar waren de lange wachtrijen bij de kassa nog de grootste ergernis. Dit jaar is ook het niet rustig kunnen
inpakken van de boodschappen na het afrekenen als ergernis in de top tien terechtgekomen.
De meeste consumenten (87 procent) doen wel eens mee aan een spaaractie, blijkt verder uit het donderdag
gepubliceerde onderzoek. Favoriet zijn spaaracties gericht op kinderen, gevolgd door sparen voor gratis producten of
huishoudelijke artikelen.
De spaaracties, die nu met het EK voetbal in volle gang zijn met de welpies bij Albert Heljn en de voetbalpoppetjes bij
Super de Boer, lonen. VIer op de tien consumenten (41 procent) geeft aan dat een goede spaaractie reden kan zijn om
tijdelijk meer te besteden . Bijna een op de drie (28 procent) Is zelfs bereid om (tijdelijk) van supermarktkelen te wisselen.

Persbericht op w.wwiO.oi, donderdag 12 juni 2008, het financieel dagblad.
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HOOFDSTUK 2
ONDERZOEKSDOMEIN

Inleiding
Het klantentevredenheidsonderzoek van Albert Heijn is een middel om de mening van de klant over
het kwaliteitsniveau van een winkel te evalueren . De huidige strategie van Albert Heijn is
gebaseerd op meer vrijheid (op winkel niveau) voor het nemen van beslissingen, binnen het
opererende concept en filosofie van Albert Heijn. Dit betekent dat het besturingsmodel van Albert
Heijn supermarktmanagers meer mogelijkheden geeft om lokaal en in de omgeving kansen te
benutten tot het verbeteren van de klantentevredenheid. De resultaten uit het klanten tevredenheidsonderzoek worden door het hoofdkantoor van Albert Heijn met een digitale
scorekaart teruggekoppeld aan elke winkel. De scorekaart wordt op directie, regionaal en
operationeel niveau gebruikt als instrument voor bewustwording en ter evaluatie van de eerder
bepaalde strategie/koers. De marketing afdeling gebruikt de enquête resultaten niet als input voor
marketingactiviteiten. De resultaten van de enquête verschaffen informatie over het effect van
gemaakte keuzes op het gebied van de klantentevredenheid. De regio managers gebruiken de
resultaten om doelen te stellen per winkel (voor bijvoorbeeld het verbeteren van de wachttijden
tijdens de kassa-afhandeling). Het klantentevredenheidsonderzoek van Albert Heijn zal hieronder
inhoudelijk worden toegelicht. Tijdens het onderzoek wordt verder geen gebruik gemaakt van de
bestaande enquête resultaten i.v.m. schending van privacy rechten met betrekking tot de
gekoppelde persoonsgegevens van klanten .

2.1 Het klantentevredenheidsonderzoek van Albert Heiin
Elk jaar wordt door Albert Heijn minimaal één klantentevredenheidsonderzoek uitgevoerd in haar
winkels om de tevredenheid van de klant te evalueren. De klanten worden geselecteerd op basis
van de verkregen bonuskaartgegevens. Per winkel wordt een traditionele enquête per post
verspreid onder ongeveer 800 tot 1000 klanten, die frequent een specifieke winkel bezoeken met
een minimaal bestedingsbedrag per bezoek. De huidige enquête bestaat uit vijftien vragen voor de
eigen winkels en zestien vragen voor de franchise winkels. Eén vraag wordt gebruikt om de
algemene mate van tevredenheid onder klanten te meten en de overige vragen meten verschillende
kwaliteitsaspecten. Het gaat hier om aspecten als: wachttijden, schone winkelomgeving en de
kwaliteit van producten . Negen vragen vormen een vaste basis voor de enquête, en de resultaten
hiervan worden in een scorekaart digitaal teruggekoppeld aan de winkel. De overige zes vragen
verschillen per keer en hebben betrekking op de ingeslagen koers door de directie. De huidige
enquête is sinds 2001 vee lvuldig veranderd op het gebied van de gestelde vragen, maar ook de
gebruikte procedure. De uitvoeringsfrequentie van de enquête is afgenomen van zes keer per jaar
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in 2004 naar twee keer per jaar in 2006. In 2007 is de frequentie weer opgevoerd naar vier keer per
jaar. Het aantal gestelde vragen is opgevoerd van negen (in 2001 - 2005) tot 15/16 (in 2006-

2007). Daarnaast is de selectieprocedure voor deelname veranderd. Tot 2006 werd de selectie van
klanten gebaseerd op de totale uitgaven van de klant. De 200 - 400 klanten met de hoogste
uitgaven per winkel werden geselecteerd om de enquête in te vullen. In 2006 werd de selectie
procedure veranderd naar een willekeurige steekproef per winkel, met een grens vanaf een
minimaal uitgavenpatroon. Klanten die bijvoorbeeld één (goedkoop) product kopen per
winkelbezoek en totaal binnen een gestelde periode niet boven de bepaalde grens besteden,
worden uitgesloten van de steekproefpopulatie. Het doel van Albert Heijn is om de frequente
klanten met een gemiddeld tot hoog bestedingspatroon tevreden te houden, zodat deze terug
blijven komen naar de winkel. Vanaf 2006, wordt voor de terugkoppeling van de enquêteresultaten
naar de winkel gebruik gemaakt van een formule met een gewogen gemiddelde. Dit houdt in dat
niet de gemiddelde scores per vraag zichtbaar zijn in de score kaart, maar vanaf een gestelde norm.
Elke vraag in de enquête is verbonden aan een tien puntsschaal, vergelijkbaar met het geven van
een rapportcijfer. De norm van Albert Heijn is dat klanten de winkels beoordelen met minimaal een
acht. Het totale percentage van klanten met een score van een acht of hoger wordt vervolgens
weergegeven in de digitale scorekaart aan de winkel. Het percentage aan retour gestuurde
enquêtes verschilt per winkel, en is gemiddeld 30%. Dit percentage is voor de eigen winkels van
Albert Heijn beduidend lager dan voor de franchise winkels.

Het klantentevredenheidsonderzoek van kwartaal twee in 2007 is uitgevoerd in alle eigen winkels
van Albert Heijn en hieraan hebben in totaal 38443 klanten deelgenomen. De algemene
klantentevredenheid werd door de klanten gemiddeld gewaardeerd met een 7.6 (SD = 1.3). De
laagste score in deze enquête werd toegekend aan de verleende service met betrekking tot de regel
'Drie in de rij, kassa erbij' (M = 6.69, SD = 1.88) tijdens de kassa-afhandeling. De regel'Drie in de
rij, kassa erbij' is door Albert Heijn ingevoerd om de duur van het wachten positief te beïnvloeden.
De vraag is of in het klantentevredenheidsonderzoek van Albert Heijn de klant de uitvoering van de
regel op een juiste wijze kan beoordelen.

2.2 Hoe wordt: 'Drie in de rii. kassa erbij' beoordeeld?
De exacte formulering van de vraag in de klantentevredenheidsmeting is: 'De mate waarin de
genoemde Albert Heijn winkel'Drie in de rij, kassa erbij' uitvoert beoordeel ik (als klant) met?'. De
klant kan dit enerzijds beoordelen vanuit een objectieve waarneming en/of ervaringen over de
uitvoering van de regel; door zich af te vragen hoe vaak hij/zij zag dat er een kassa bijkwam indien
de rij langer werd of was dan drie. Anderzijds, kan de klant vanuit een subjectieve beleving de duur
van het wachten tijdens de kassa-afhandeling beoordelen. Vind ik als klant dat ik vaak lang moet
wachten bij de kassa of niet? In het laatste geval gaan subjectieve aspecten zoals

wachttijd

perceptie een rol spelen. Het is belangrijk om te weten hoe de klant deze regel 'leest' en
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'beoordeelt' in het klantentevredenheidsonderzoek. Het zegt namelijk iets over de validiteit van de
scores op deze vraag. Daarnaast geeft het de winkel meer inzicht in de mate van tevredenheid met
de verleende service tijdens de kassa-afhandeling, aangezien de regel 'Drie in de rij, kassa erbij' tot
op heden nog niet het gewenste effect heeft opgeleverd.

Door bijvoorbeeld meer personeel in te plannen, kan getracht worden om de regel beter uit te
voeren, waardoor klanten wellicht positiever zullen zijn over de uitvoering van de regel. Dit is
echter kostbaar voor de winkel. De

wachttijd perceptie is mogelijk niet volledig gekoppeld aan het

aantal wachtende klanten, en kan dien ten gevolge wellicht niet worden gestuurd met extra
personeelsinzet Daarom is het cruciaal te onderzoeken welke relatie de wachttijd perceptie heeft
met de service evaluatie van klanten in het klantentevredenheidsonderzoek van Albert Heijn .

Er is al eerder onderzoek gedaan naar de effecten van wac httijden in een supermarkt op de
klantentevredenhe id. De tevredenheid van klanten met betrekking tot de duur van het wachten
wordt vooral bepaald door de lengte va n de werke lijke wachtti jden (Davis & Heineke, 1998). Echter,
naast het redu ceren van we rkeli jke wac httijden, ka n ook het beïnvloeden van de wachttijdperceptie
bijdragen tot een grotere tevredenheid met het wachten. Voor klanten die bijvoorbeeld haast
hebben en daa rdoor met tijdsdruk wachten is de perceptie, dat wil zeggen de ervaren wachttijd,
belangrij ker. Naarm ate de ervaren wachttijd voor deze klanten ko rter is, neemt de tevredenheid
met betrekking t ot de wachttijd fli nk toe. Voorgaand onderzoek heeft ook geconstateerd dat
wanneer de 'aandacht' toeneemt bij de kassa-afhandeling, de service evaluatie van de klant ook
toeneemt (Zeithaml & Bitner, 2000). Dit onderzoek wil achterhalen welke invloed 'aandacht' voor
de klant bij de kassa-afhandeling heeft op de beleving van de subjectieve en objectieve duur van
het wachten.

2.3 Formuleren van onderzoeksvraagstelling
Luo et al. (2004) argumenteren dat niet alleen gekeken moet worden naar de invloed van
procesverandering op de
maar ook op de

objectieve waarneming en/of ervaring over de duur van het wachten,

subjectieve beleving over de duur van het wachten van klanten . Daarnaast is het

belangrijk hoe deze relatie zich verhoudt tot de service evaluatie van

klanten

(ofwel

klantentevredenheid) over de procesverandering. Het doel van dit afstudeeronderzoek is om meer
inzicht te krijgen wat de invloed van de beleving van klanten is op de evaluatie van de verleende
service tijdens de kassa-afhandeling.
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Hiertoe zijn een aantal onderzoeksvragen opgesteld, om vanuit de literatuur een beeld te krijgen
over de eerder geformuleerde probleemstelling van Albert Heijn.

Wat beïnvloedt zowel de subjectieve als de objectieve wachttijd?
Wat is de relatie tussen wachttijd en service evaluatie?
Welke invloed heeft service op de beleving van het wachten?
In het volgende hoofdstuk zullen deze onderzoeksvragen uitgebreid behandeld worden vanuit de
bestaande (wetenschappelijke) kennis. Op basis van de literatuur zullen deze vragen dan in meer
detail worden uitgewerkt, zodat deelvragen kunnen worden opgesteld voor het verdere onderzoek.
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'Betalen met vingerafdruk niet mislukt'
fiMfl(Jeel, KT, S\;pe:rrr1.:w-kt. Technolt,Qie, \t':!!it:·/ ·.:..·p1r11e
Donderdag, 10 juli 2008 • Albert Heljn ziet de test met betelen per vingerefdrll<
niet 31s misk.Jkt. ttet Is ~et ons doel om een waterdicht beveWiQd systeem te
ontwikkelen voor betalen met vinoerafdn.J<.", zeot AH-woordvoerder Els van Dijk in de
jongste editie van superrMrktvakblad Dlstrlfood. "We willen meten hoe de consLment
deze betaaltechniek ervaart, zodat we de oebrulkerserv&ingen kunnen meenemen bij
onze zoektocht naar nieuwe betaalrnoQelijkheden ...

Welce meetregelen AH geet nemen In een mogelijk vervolgtreject, Is niet duide"jk.
1-iet Is ooed denkbaar dat we meerdere authenticatiemethoden toevoegen om de
vedk)held te mexlmel seren, meer dat ~ op d~ moment noo niet een de rode."
Vor!Qe week werd de beveltQ!nQ van het nieuwe betaalsysteem oekrMkt. Een oud-medewerker van softwarebedrijf Atos
Origin lul<te het om boodschappen el te rekenen met een ookepieerde vlnoerefdrll<, zo meldden diverse dOQbleden. De
men kopleerde een vngerefdruk en rekende verveloens met een rl.bberen efljietsel erven ef bij dekesse ven de
supermerkt. Het systeem noch de kossemedewerker merkte de opichtino op.

(Bron: Disfrl'ood}

Persbericht op ww..w.,R.f/.til.ilk.t.b.D.i, donderdag 10 juli 2008, Distrifood.
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HOOFDSTUK 3
LITERATUURSTUDIE
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de literatuurstudie behandeld, waarin aller eerst het begrip wachttijd
opgedeeld zal worden in objectief en subjectief, gevolgd door een beschrijving van enkele theorieën
over de invloed van het wachten op de klant. Daarna zal de relatie besproken worden tussen
wachttijd en de verleende service aan klanten. De literatuurstudie zal tevens gebruikt worden om te
achterhalen welke invloed service heeft op de beleving van het wachten.

3.1 Wat beïnvloed zowel de subjectieve als objectieve wachttiid?
Supermarkten maken zich zorgen over de lange wachtrijen aan de kassa, omdat de duur van het
wachten aan de kassa een negatieve invloed heeft op de mate van tevredenheid over de verleende
service (Chebat & Filiatrau lt, 1993; Davis & Heineke, 1998; Kumar, 2005; Luo et al., 2004). Wachten
aan de kassa zien klanten als één van de grootste ergernissen bij winkels (Litwak, 2003) en het is
een bepalende factor in de mogelijke winkel keuze (Doyle, 2003). De snelheid waarmee klanten aan
de beurt zijn om geholpen worden, wordt veelal aangegeven met het maximale aantal wachtende
klanten per kassa. Dit is één van de service kenmerken die supermarkten gebruiken om zich van
elkaar te onderscheiden (Casey, 2004). Wachttijd is niet alleen kostbaar voor supermarkten, maar
net zo goed voor klanten . Loveloek en Gummesson (2004) zijn van mening dat de duur van het
wachten de belangrijkste rol speelt bij het verlenen van service. Echter, naast het reduceren van de
werkelijke wachttijd, kan volgens David en Heineke (1998) ook het beïnvloeden van de wachttijd
perceptie bijdragen tot een hogere mate van tevredenheid over het wachten . Het advies is om meer
aandacht te besteden aan het leren begrijpen hoe klanten tijd nu eigenlijk beleven. Voor klanten die
weinig tijd hebben is de perceptie, dat wil zeggen de ervaren wachttijd, belangrijk. Naarmate de
ervaren wachttijd voor klanten korter is, neemt de mate van tevredenheid over de duur van het
wachten enorm toe.

3.1.1 Objectief
In elke omgeving waar klanten afhankelijk zijn van een persoonlijke kassa-afhandeling, zullen
klanten aanwezig zijn die moeten wachten. Een winkel kan het aantal beschikbare medewerkers
verhogen en tegelijkertijd investeren in meer faciliteiten om de werkelijke duur van het wachten te
reduceren. Dergelijke maatregelen kunnen echter kostbaar zijn en zullen uiteindelijk nooit de
gehele wachttijd elimineren . Het is dan de vraag voor de winkel of de kostbare afname in wachttijd
ook leidt tot een betere service waardering. Wachttijden die plotseling langer duren zijn bij klanten
een bron van ontevredenheid (Murdick, Render & Russell, 1990). Daarnaast kost het leveren van
service meer tijd voor de klant, wat direct invloed heeft op de wachttijd (Sheu & Babbar, 1996). Een
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gevolg hiervan is dat bedrijven, zoals Albert Heijn, de wachttijd meenemen bij het beoordelen van
de serviceevaluatie.

In een poging om de wachttijden beter onder controle te krijgen worden op verschillende gebieden
processen aangepast. Door het toepassen van nieuwe technologieën, zoals snelkassa's,
betaalzuilen, zelfscan apparatuur, online bestelsystemen (H iggens, 2004; Liljander, Gillberg,
Gummerus & Van Riel, 2006; Marzocchi & Zamm it, 2006; New-Fielding, 2002; Wei jters, Rangarajan
& Sch illewaert, 2007; Wilbert, 2003) wordt geprobeerd de gemiddelde duur van het wachten aan de

kassa te beïnvloeden . De vraag is echter of de klant deze veranderingen ook daadwerkelijk ervaart
en of de service beter waardeert. Een manier om de duur van het wachten met technologie terug te
dringen is het gebruik te maken van snelkassa's. Een snelkassa is bedoeld voor klanten met
maximaal twaalf artikelen, waardoor deze kassa meer klanten kan verwerken dan een normale
kassa in een vergelijkbare tijdperiode. Het invoeren van één snelkassa in een kassaomgeving heeft
als gevolg dat niet alleen de wachttijd, maar ook de gemiddelde lengte over alle aanwezige
wachtrijen afneemt. Snelkassa's beïnvloeden niet alleen de werkelijke wachttijd, maar ook de
ervaren wachttijd van de klant. Het invoeren van enkele snelkassa's zal enerzijds de ervaren
wachttijd van klanten verminderen, doordat de kortere wachtrijen ervoor zorgen dat de drukte in de
wachtomgeving afneemt. Anderzijds zal de wachttijd ervaring toenemen onder klanten die geen
gebruik mogen maken van de snelkassa. Dit wordt veroorzaakt door het ervaren van 'sociale
onrechtvaardigheid' (social injustice) tegenover klanten die eerder worden behandeld, terwijl deze
klant aan de snelkassa later is aangesloten. Hierdoor wordt de regel 'wie het eerste aansluit, wordt
als eerste behandeld' ('First in, First out'-regel) geschonden (Larson, 1987).

3.1.2 Subjectief
Bieten en Dernoutin (2007) maken onderscheid in de duur van het wachten met een objectieve en
een subjectieve maat voor het wachten. De objectieve maat wordt gezien als de werkelijk verstreken
tijd tijdens het wachten voor een service afhandeling, die gemeten wordt met een continue
tijdsmaat (Davis & Vollman, 1990; Katz, Larson en Larson, 1991 ; Taylor, 1994). De subjectieve maat
met betrekking tot de duur van het wachten is een inschatting van klanten hoelang het wachten
heeft geduurd. De ervaren duur van het wachten wordt door klanten gemeten in een continue
tijdsmaat (Hui & Tse, 1996; Pruyn & Smidts, 1998; Seawright & Sampson, 2007). De ervaren tijd is
afhankelijk van de werkelijke duur van de verstreken tijd (An tonides, Verhoef & Van Aalst, 2002;
Hornik, 1985; Pruyn & Smidts, 1998), maar ook de beleving van de wachttijd , die gevormd wordt
door de cognitieve en geveelsaspecten van de klant (Pruyn & Smidts, 1998). Onder cognitief wordt
verstaan of de wachttijd door klanten gezien wo rdt als wel of niet acceptabel, rechtvaardigen/of
geoorloofd (Durrande-Moreau, 1999). Geveelsaspecten omvatten de emotionele reactie van klanten
op het wachten, waarbij zaken als irritatie, verveling, frustratie, stress en blijdschap een rol kunnen
spelen (Hui & Tse, 1996; Pruyn & Smidts, 1998; Taylor, 1994). Onbehagen is volgens de
grondbeginselen van Maister (1985) een voorbeeld hiervan, dat ervoor zorgt dat het wachten als
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langer wordt ervaren . Hieronder valt bijvoorbeeld de perceptie dat de andere rij met wachtende
klanten altijd sneller gaat dan degene waar je zelf instaat of bent aangesloten .

Sasser, Olsen en Wyckoff (1979) geven een duidelijk voorbeeld hoe ervaren en werkelijke wachttijd
een rol spelen tijdens het wachten. Een beroemde hotelketen ontving klachten van gasten over de
lange wachttijden bij de lift. Na een analyse over eventuele serviceverbeteringen, werd voorgesteld
om spiegels te plaatsen rondom de plek waar gasten stonden te wachten op de lift. De natuurlijke
drang van de mens om tijdens het wachten het uiterlijk te kunnen controleren zorgde voor een
aanzienlijke afname van het aantal klachten , hoewel de werkelijke wachttijd voor het gebruik van de
lift niet was veranderd. Hornik (1984) deed onderzoek naar de relatie tussen de ervaren wachttijd en
de werkelijke wachttijd bij verschillende typen wachtrijen in serviceomgevingen. Uit zijn onderzoek
kwam dat klanten de werkelijke wachttijd over de verschillende typen wachtrijen overschatten .
Persoonlijke eigenschappen van klanten, zoals bezoekfrequentie en winkelplezier, hadden geen
invloed op hoe de wachttijd werd ervaren. Tom en Lucey (1997) onderzocht hoe klanten de wachttijd
ervaren en welke invloed dit vervolgens had op de service evaluatie. In een supermarktketen
werden de winkelomgeving (druk vs. rustig) en tempo van service afhandeling (snel vs. langzaam)
gevarieerd. In overeenstemming met Hornik (1984), vonden Tom en Lucey (1997) dat de klanten de
werkelijke wachttijd overschatten. Vergelijkbare resultaten vonden Katz et al. (1991) bij
bankorganisaties. Op het moment dat de werkelijke duur van het wachten toenam, werd de ervaren
en 'acceptabele' wachttijd ook langer. 'Acceptabele' wachttijd is de maximale duur van het wachten
die de klant voor de betreffende situatie acceptabel vindt. De toename in acceptatie is volgens
Zeithaml en Bitner (2000) wel gebonden aan een tolerantie zone. Het zal de klant direct opvallen
wanneer de gestelde norm buiten zijn/haar verwachting treedt, met als gevolg dat de service eerder
negatief wordt geëvalueerd. Katz et al. (1991) toonden daarnaast aan dat de algemene mate van
tevredenheid over de verleende service aan klanten afnam wanneer de ervaren en de werkelijke
wachttijd toenam. Uit eerder onderzoek naar de subjectieve aspecten op het gebied van wachtrijen
in een winkelomgeving is te concluderen dat de ervaren wachttijd een nauwkeurige voorspeller kan
zijn voor de service evaluatie van de klant (Nie, 2000). De ervaren wachttijd van klanten kan op de
volgende verschillende manieren beïnvloed worden: vanuit de omgeving (Katz et al., 1991), door
afleiding (Dube & Schmitt, 1996) en/ of klanten te informeren over het wachten (Hui & Zhuo, 1996).

3.1 .3 Beïnvloeden van de subjectieve wachttijd
Baker en Cameron (1996) hebben in een literatuur review een conceptueel model samengesteld met
een uitgebreide lijst van variabelen omtrent het serviceproces. De variabelen hebben enerzijds
mogelijke invloed op de ervaren duur over het wachten van klanten en anderzijds hoe klanten de
wachtrij ervaren . Het kunnen sturen van de ervaren wachttijd door klanten is cruciaal voor de mate
van tevredenheid over de verleende service aan de klant. De werkelijke duur van het wachten wordt
vaak overschat, die negatieve invloed heeft op de service evaluatie van klanten. Dus als de ervaren
wachttijd positief beïnvloed kan worden heeft deze een directe invloed op de evaluatie over de
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verleende service aan de klant. De variabelen 'ruimtelijke indeling', 'wachtrij benadering', en
'sociale onrechtvaardigheid' zouden volgens Baker en Cameron (1996) mogelijk invloed kunnen
hebben op hoe de wachtrij wordt ervaren door klanten. De variabelen die verband houden met de
tijdservaring van klanten omvatten muziek, verlichting, kleur, zichtbaarheid van medewerkers,
tijdinvulling en sociale interacties. Cameron, Baker, Peterson en Braunsberger (2003) vonden in
vervolgonderzoek dat het spelen van muziek een positief effect had op emotionele reactie van
klanten op het wachten. De muziek had daarbij een positief effect op beeld wat de klant vormde
over de organisatie die de service verleende. Echter, het afspelen van muziek had geen significant
effect op de ervaren wachttijd van klanten, dat op haar beurt wel een negatieve correlatie heeft met
de mate van tevredenheid over de verleende service (Hui, Dube & Chebat, 1997). Naast muziek
onderzochten Katzet al. (1991) het effect van een klok en een informatiebord voorzien van nieuws
in de omgeving van wachtrijen bij banken. Het had in beide gevallen geen significant effect op de
ervaren wachttijd van de klanten. In de situatie waar een klok aanwezig was bleken klanten de duu r
van het wachten minder snel te overschatten. Met als gevolg dat het verschil tussen de werkelijke
en de ervaren wachttijd van klanten kleiner werd .

Uit de literatuur komt naar voren dat de objectieve en subjectieve wachttijd aan elkaar verbonden
zijn. De objectieve wachttijd heeft een negatief effect op de service evaluatie. Daarnaast is gebleken
dat de subjectieve wachttijd een nauwkeurige voorspeller kan zijn voor de service evaluatie van
klanten . Verschillende fysieke interventies, zoals muziek, klok en informatieborden zijn zonder veel
succes toegepast om de ervaren wachttijd van klanten te beïnvloeden. De vraag is of op andere
manieren de klant subjectief kan worden beïnvloed?

Reguleren van de invloed
over het wachten

Figuur 2: Een schematische weerga ve van de theoretische benadering van de wachttijd vo lgens Nie (2000).
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3.1.4 Theoretische benaderingen van wachttijd
Nie (2000) heeft een aantal relevante theorieën geïnventariseerd die gebruikt kunnen worden om
het verschil te verklaren tussen de ervaren en de werkelijke duur van het wachten van klanten (zie
figuur 2). De 'Assimilatie-Contrast theorie' suggereert dat een groot verschil tussen de ervaring en
verwachting een extreem positieve dan wel negatieve beleving veroorzaakt. Dit in tegenstelling tot
de situatie waarin de verwachting gelijk is aan de ervaring. Zodra klanten weten wat ze kunnen
verwachten, zal de verwachting worden bijgesteld en het verschil tussen de ervaring en de
verwachting reduceren. Dit kan een mogelijke verklaring zijn voor de aanwezigheid van een
tolerantie zone voor acceptatie van het wachten bij klanten. Klanten zullen binnen deze tolerantie
zone het relatief onbelangrijk vinden hoe lang ze in een rij moeten wachten. Echter, wanneer buiten
deze zone wordt getreden zullen klanten het gevoel hebben dat er extreem langer gewacht is, dan
de werkelijke duur van het wachten was (Zeithaml & Bitner, 2000).

Hui en Zhou (1996) hebben een experiment uitgevoerd waarbij studenten de opdracht kregen om
een online inschrijfsysteem te gebruiken voor het volgen van vakken. Het systeem was voorzien van
een 'vertraging'. In de ene conditie (feedback) werden de studenten geïnformeerd over de duur van
de vertraging, in de andere (geen feedback) niet. Uit de resultaten bleek dat het geven van
informatie over de vertraging geen invloed had op de ervaren wachttijd van de studenten. De
studenten in de feedback conditie hadden wel het gevoel meer controle te hebben over de duur van
het wachten. Dit verminderde de ontevredenheid over de vertraging. Uit ander onderzoek kwam
naar voren dat de effectiviteit van feedback over een vertraging minder effectief werd wanneer de
duur van het wachten erg lang was (Hui & Tse, 1996). De feedback zorgde voor bezorgdheid onder
de studenten over het veroorzaakte tijdverlies door de vertraging, met als gevolg dat de
ontevredenheid over de vertraging toenam.

De 'Attributie theorie' kan verklaren waarom klanten bij een ongewenste gebeurtenis willen weten
wat de reden of oorzaak is voor het wachten. Wanneer klanten het wetenen/of begrijpen waarom ze
moeten wachten, zijn de klanten geneigd om het wachten eerder te accepteren. Vergelijkbaar is de
situatie waar klanten bereid zijn om langer te wachten op een voor hen waardevolle service (Meyer,
1994). Een voorbeeld hiervan is op het moment dat een klant met een defect product in de rij staat
te wachten om service te krijgen. Het krijgen van service is van belang om het product te kunnen
repareren en dus waardevol voor de klant. Hui et al. (1996) onderscheidden twee vormen van
vertraging tijdens het krijgen van service: procesmatig en situationeel. Procesmatige vertragingen
zijn onderdeel van het normale service proces en zouden geen probleem mogen vormen voor het
voltooien van de service. Een voorbeeld hiervan is wanneer klanten moeten wachten omdat er
klanten voor hen in de rij staan. Situationele vertragingen verwijzen naar een ongebruikelijke
situatie, die ervoor zorgen dat de uiteindelijke service niet kan worden verleend. Een kapotte kassa
in een supermarkt is een voorbeeld van een situationele vertraging. In vervolgonderzoek vonden Hui
et al. (1998) dat de duur van het wachten als langer wordt ervaren voor procesmatige vertragingen
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die in mindere mate betrekking hebben op de inhoud van de service. Bijvoorbeeld, een product is
niet scanbaar tijdens de kassa-afhandeling, waardoor de caissière de prijs probeert te achterhalen.
Deze vertraging zegt niets over de geleverde service van de caissière aan de klant. Het heeft echter
wel tot gevolg dat het wachten langer wordt ervaren dan een vertraging die veroorzaakt wordt door
bijvoorbeeld de vaardigheid van een caissière. Voor een situationele vertraging geldt juist het
tegenovergestelde en zal de vertraging langer worden ervaren op het moment dat de vertraging
meer betrekking heeft op de inhoud van de service. Meyer (1994) heeft gevonden dat duur van het
wachten korter wordt ervaren voor klanten die de service zinvol vinden. Dit in tegenstelling tot
klanten die geen directe waarde hechten aan de service. Daarbij onderschatten klanten die geen
directe waarde hechten aan de service de duur van het wachten.

De 'Stress management theorie' kan beschrijven dat klanten met psychische en/of emotionele
stress geneigd zijn om elke vorm van wachten langer te ervaren dan de werkelijke duur van het
wachten. Verschillende onderzoeken hebben verschillende stressniveaus meegenomen als een
mogelijk mediërende factor tussen de ervaren duur van het wachten en de mate van tevredenheid
over de verleende service (Katz et al., 1991). Stress kan veroorzaakt worden door de lengte van de
wachtrij. Hierbij is het mogelijk dat de wachtrij gezien kan worden als een sociaal construct. Het
gevolg is dat de sociale onrechtvaardigheid ervaren door klanten effect heeft op de ervaren duur
van het wachten voor klanten (Larson, 1987). 'Sociale onrechtvaardigheid' tijdens het wachten kan
verholpen worden met de regel wie het eerste aansluit, wordt als eerste behandeld (ofwel 'FIFO'regel). Het onrechtvaardige gevoel treedt op, zodra een klant later bij een ander wachtrij aansluit en
vervolgens eerder wordt geholpen. Dit zorgt voor verbittering onder de nog wachtende klanten die
al eerder stonden te wachten. Behalve op het moment dat het wordt toegelicht en/of terecht is.
Anders voelen klanten dat de duur van het wachten onnodig langer wordt door het schenden van de
'FIFO'-regel. 'Cultuur verschillen' tussen klanten kunnen ook een rol spelen in de ervaring van stress
tijdens het wachten. Dit is terug te zien in de nationaliteit van klanten bij het benaderen van
wachtrijen. De ene klant wacht geduldig tot ze aan de beurt zijn en de andere probeert op elke
gewenste manier voor te dringen om zo de wachtrij te kunnen ontwijken üones & Peppiatt, 1996).
Dit wordt buiten beschouwing gelaten in het verdere onderzoek.

3.2 Wat is de relatie tussen wachttijd en service evaluatie?
Maïster (1985) is van mening dat tijdens het service proces de ervaring en de verwachting van
klanten een rol spelen in de evaluatie over de verleende service. Elke klant heeft bepaalde
verwachtingen van een situatie waar een vorm van service verleend moet worden. Wanneer de
service ervaring de verwachting overtreft, zal de klant een hoge mate van tevredenheid hebben over
de verleende service. De tevredenheid van de klant kan beïnvloed worden door de situatie af te
stemmen op de verwachting van de klant. Uit het onderzoek van Tom en Lucey (1997) kwam dat de
klanten de mate van tevredenheid bepalen aan de hand van de ervaren wachttijd en niet de
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werkelijke duur van het wachten. Dit komt doordat de ervaren duur van het wachten overschat
wordt met de werkelijke wachttijd. Daarnaast vonden Tom en Lucey (1997) de mate van
tevredenheid wordt bepaald door de ervaren wachttijd over de verleende service in plaats van door
de winkel zelf. Hiermee wordt gezegd dat het moment waarop de service gegeven wordt pas een
oordeel wordt gevormd over de mate van tevredenheid over verleende service ongeacht wat je van
de winkel vindt. Het werkelijk terug dringen van de wachttijd heeft een positief effect op de service
evaluatie van klanten (Bieten & Demoulin, 2007; Chebat & Filiatrault, 1993; Davis & Heineke, 1998;
Hui & Tse, 1996; Kumar, 2005; Luo et al., 2004). Er is gebleken dat de subjectieve wachttijd een
belangrijkere voorspeller voor de service evaluatie, dan de werkelijke duur over het wachten
(Horn ik, 1984). Volgens Pruyns & Smidts (1998) heeft de beleving over het wachten een positief
effect op de service evaluatie van klanten. De vraag is hoe de ervaring wachttijd en beleving over het
wachten gerelateerd zijn aan elkaar met betrekking tot de service evaluatie van klanten?

3.3 Wat is de invloed van service op het wachten?
Het is te verwachten dat de indeling van het service proces invloed kan hebben op de ervaringen/of
beleving van het wachten. De indeling van het service proces bepaald hoe lang klanten moeten
wachten voor het krijgen van service. De duur van het wachten kan gevarieerd worden met het
aantal te vormen wachtrijen, het maximale aantal klanten per wachtrij en/of de manier van service
verlenen . De keuzes zijn bepalend voor het verlenen van de gewenste service kwaliteit (Murdick,
Render & Russell, 1990). De indeling van het service proces is dus van groot belang voor een
winkel, om vervolgens mogelijk kritische activiteiten rondom het verlenen van service te verbeteren
en de duur van het wachten voor klanten te minimaliseren (Sheu & Babbar, 1996). Voor het
verlenen van de gewenste service zijn er verschillende procesindelingen mogelijk. De verschillende
indelingen bepalen volgens Shue & Babbar (1996) de gewenste capaciteit die gekoppeld is aan
service flexibiliteit, verschillen in klantenbehoefte en patronen in de klantenstroom .

Dubeen Schmitt (1996) onderscheidden de duur van het wachten tijdens het serviceproces in de
volgende fases: pre-process, in-process en post-process. De pre-process fase gaat van start op het
moment dat een klant de kassa omgeving nadert en een keuze gaat maken bij welke kassa de klant
geholpen wil worden . De in-process fase start zodra de klant de boodschappen op de band legt en
in afwachting is tot de transactie van de boodschappen plaats zal vinden. De post-process fase start
wanneer de klant de boodschappen heeft betaald en wacht op de kassabon of dat de klant ervoor
weg is om erbij te kunnen om de boodschappen van de band in te kunnen pakken. Uit het
onderzoek komt dat klanten in de in-process fase de wachttijd als significant langer ervaren dan
klanten die tijdens dezelfde tijdsduur moeten wachten in de pre-process en post-process fase.
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3.4 Welke invloed heeft het huidige service proces op de beleving van de klant?
Volgens Pruyn & Smidts (1998) wordt de beleving over het wachten gevormd vanu it de cognitieve
en gevoelsaspecten van de klant. De cognitieve aspecten worden bepaald door de acceptatie over
de duur van het wachten (D urrande-Moreau, 1999). Het niveau van acceptatie is volgens Zeithaml &
Bitner (2000) verbonden aan een tolerantie zone. De vraag is op welke wijze accepteert de klant van
Albert Heijn de ingevoerde regei'Drie in de rij, kassa erbij'. De antwoorden op deze vraag geven een
indruk over een de mogelijke tolerantie zone van de klanten . Om vervolgens de gevoelsaspecten
van de klant te inventariseren, is het belangrijk om te weten wat de klant bijvoorbeeld irriteert
tijdens het service proces. De irritaties kunnen een rol spelen in de beleving van de klant tijdens het
wachten (Hui & Tse, 1996; Pruyn & Smidts, 1998; Taylor, 1994). In het volgende hoofdstuk worden
deze aspecten uitgebreid onderzocht met een klantenenquête tijdens het vooronderzoek.

---TU~------------------------------------

HOOFDSTUK 4
VOORONDERZOEK

Hom~

NîeU"ll ~

Nieuwsartikel

Vacatures

Nederlanders bezoeken maandelijks oemiddeld 2,8 verschillende superm<!rktketens en
besteden oemiddeld t 67 per week aan boodscheppen. Feetoren die meetellen bij de
keuze voor een supermarkt zijn prijs, kwaliteit, keuze (onder meer aen verse
producten) en !lantrekkelijke aanbiedinoen. Elke m!land bezoekt bijna 80% van de
Nederlanders een of meerdere servicesupermarkten, zoals AH, Super De Boer en Plus.
Serviceformules trekken relatief veel vaste klanten aan uit eenpersoonshuishoudens)
huishoudens zonder thuiswonende kinderen en klanten in de leeftijdsoroep van 55 jaar
en ouder. Discountformules als Aldi en Lidi trekken relatief veel vaste klanten uit drie·
of meerpersoonshuishoudens en huishoudens met thuiswonende kinderen.
Boodschappers beoordelen hun primaire supermarkt gemiddeld met een 7 1 7 en hun
secundaire supermarkt met een 7,1 .

(\j,\.

N t ·:·#/kt

l!..v!~

&

Er blijft noo wel wat te wensen over ten aanzien van het supermarktbezoek. De CeL
Servicewensen·topvijf ziet er als volgt uit: 81% wil snelkassa's, 74% heeft behoefte
aan ooede fietsparkeeroeleoenheden, 72% wil oraao extra oeld kunnen pinnen, 68%
I vindt het fijn als er een toilet aanwezio is en 66% wileen oelduitoifteautomaat.

!i.,b.li
·~

Executlve
Search

Ergern1.ssen zijn er ook nog !lltijd. Bovenaan in de CBL Eroernissen·topviJf staat het
verdwiJnen van artikelen uit het ass~.rtiment (27%) , And~re veelvoorkomende
ergern1ssen zijn lanoe wachttijden biJ de kassa {26%), bij vullen van de ~inkel tijdens
openinostijden (24%), uitverkochte producten (22%) en oeen oeleoenhe1d om
boodschappen rustio in te pakken (21 %) .
Nederlandse consumenten missen in hun supermarkt vaak noo de veloende producten
en diensten: geneesmiddelen zonder recept (69%) 1 k!lart· en ticketverkoop (69%),
slijterij (67%), fotoservice {65%) en postkantoor (64%). Assortimentwens nummer
een gaat vanaf beoin 2007 in vervullino. Dan starten de supermarkten met de verkoop
van eenvoudioe zelfzorgoeneesmiddelen. De Tweede Kamer is hier onlanos mee
akkoord oeoaan. Het Colleoe ter Beoordelino van Geneesmiddelen stelt op dit moment
een lijst op van eenvoudioe middelen die vrij verkocht mooen worden, zoals
paracetamol en hoestdrank.

Persbericht op www. VMT.n/, dinsdag 6 juni 2006, Noordervliet Media BV.

Beleef de service met ons mee!

1VOORONDERZOEK

23

HOOFDSTUK 4
VOORONDERZOEK

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het vooronderzoek beschreven bedoeld als inventarisering van de huidige
klantenbehoeften. Als eerste zullen een vijftal supermarktmanagers van Albert Heijn uit de
winkelgroep Eindhoven geïnterviewd worden. Het interview behandelt de mening van de winkel over
de uitvoering van 'Drie in de rij, kassa erbij' en belicht welke gevoelsaspecten van de klant door de
winkel erkend worden. De verzamelde 'cues' inclusief vragen over de acceptatie van de klant over de
regel 'Drie in de rij, kassa erbij' zullen vervolgens met een enquête in de winkels van de
geïnterviewde supermarktmanagers getoetst worden . De klanten worden in de winkel gevraagd om
deel te nemen aan de enquête, voor het passeren van de kassa. Dit is om te voorkomen dat de
directe ervaring van de kassa-afhandeling op de desbetreffende dag invloed kan hebben op de
antwoorden van de enquête. Met het vooronderzoek kan tevens gecontroleerd worden of de huidige
score van het klantentevredenheidsonderzoek gehouden door Albert Heijn, overeenkomt met een
directe meting bij een doorsnede van het publiek. De resultaten van de klantenenquête worden
gebruikt om fysieke interventies in kaart te brengen, en om mogelijke objectieve factoren tegenover
de subjectieve beleving van klanten tijdens de kassa-afhandeling te kunnen toetsen .

Het leefpatroon van mensen verandert voordurend. De bezoekfrequentie van klanten aan
supermarkten is gedurende de laatste jaren al behoorlijk afgenomen. Supermarkten zijn op zoek om
een nieuwe invulling te geven aan de behoeften van de klant. De omschakeling naar een
servicegerichte klantenbenadering is hier een duidelijk voorbeeld van. Elk jaar worden in het
klantentevredenheidsonderzoek van

Albert

Heijn

naar

de

waardering van

deze

nieuwe

serviceaspecten gevraagd . Supermarkten worden zo bewuster van hoe de klant de service ervaart.
Door op de juiste manier in te spelen op de verwachting van de klant, kan de evaluatie van de
supermarkt bij een volgend klantentevredenheidsonderzoek verbeterd worden.

In het klantentevredenheidsonderzoek wordt niet expliciet gevraagd naar de beleving van de
wachttijd van de klant tijdens de kassa-afhandeling. De exacte formulering van de vraag in het
klantentevredenheidsonderzoek is: "De mate waarin de genoemde Albert Heijn winkel'Drie in de rij,
kassa erbij' uitvoert beoordeel ik met?". De achterliggende gedachte van de vraag is om indirect de
snelheid waa rmee klanten worden geholpen (doorstroming) tijdens de kassa-afhandeling te meten .
In het geval van een slechte score zal de supermarkt er alles aan doen om de werkelijke wachttijd te
verlagen . De regel 'Drie in de rij, kassa erbij" geeft eigenlijk een tolerantiezone aan voor de
maximale wachttijd van klanten. Hoe beoordelen klanten nu eigenlijk deze vraag in het klantentevredenheidsonderzoek van Albert Heijn?
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4.11nterviewen van supermarktmanagers
Om te beginnen zijn door Albert Heijn vijf verschillende type winkels binnen de regio Eindhoven
geselecteerd voor deelname aan dit onderzoek. In het vooronderzoek zullen supermarktmanagers
van de vijf geselecteerde Albert Heijn winkels worden geïnterviewd met als doel een beeld te
vormen van de positieve dan wel negatieve aspecten met betrekking tot de kassa beleving van de
klant. De verkregen informatie wordt vervolgens in een klantenenquête getoetst om inzicht te
krijgen hoe de klant de kassa-afhandeling werkelijk ervaart.

Het interview met de supermarktmanagers vond plaats in verschillende typen winkels: dorps-,
buurt-, wijk-, stads- en xl-winkel binnen de regio Eindhoven. De supermarktmanagers kregen vooraf
een vragenlijst toegestuurd om zich voor te bereiden op het interview. De 32 vragen over de
kwalitatieve aspecten van de kassa-afhandeling waren verdeeld over de volgende groepen: 1)
persoonlijke visie, 2) de winkel, 3) de klant, 4) beschikbare hulpmiddelen en 5) verwachtingen voor
de toekomst. De interviews vonden plaats op het kantoor van de supermarktmanager in de
desbetreffende winkel. Het nam ongeveer anderhalf uur in beslag om alle vragen door te nemen en
de antwoorden van de supermarktmanagers schriftelijk vast te leggen.

De

resultaten

uit

het

klantentevredenheidsonderzoek

van

Albert

Heijn

worden

door

supermarktmanagers hoofdzakelijk gezien als een gegeven. De slechte scores op het gebied van de
kassa-afhandeling zijn volgens de supermarktmanagers niet altijd herkenbaar. Uit ervaring blijkt
dat bijvoorbeeld door het extra inplannen van caissières de score in het klantentevredenheidsonderzoek niet direct positief kan worden beïnvloed . Vanuit de interviews is een inventarisatie
gemaakt van belangrijke aspecten die volgens de supermarkten de beleving van de klant tijdens de
kassa-afhandeling mogelijk wel beïnvloeden. Het doel is om het verkregen beeld van de positieve
dan wel negatieve aspecten met betrekking tot de kassa beleving bij klanten te toetsen. De winkels
zijn van mening dat deze belevingsaspecten niet generaliseerbaar zijn over alle klanten. Er zit
bijvoorbeeld volgens de winkels een verschil in de beleving van klanten die de winkel tijdens de dalen tijdens de piekmomenten bezoeken. De supermarktmanagers geven daarnaast aan dat de
medewerkers zelf het verschil kunnen maken in de beleving van de klant. De vraag is echter welke
verwachting heeft de klant nu eigenlijk over de winkel? Het is ook belangrijk om te weten hoe de
klant de regel "Drie in de rij, kassa erbij" werkelijk interpreteert. Al deze zaken zullen vervolgens
mee genomen worden in een klantenenquête. Met de resultaten uit de klantenenquête kan
inzichtelijk gemaakt worden in welke mate de winkel op de hoogte is van wat er werkelijk leeft bij
hun klanten.
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4.2 Klantenenquête
Aan de supermarktmanagers van de geselecteerde winkels werd na het interview gevraagd om drie
momenten te selecteren voor het afnemen van een klantenenquête. Deze momenten samen moeten
een afspiegeling zijn van alle soorten klanten die in één week de winkel bezoeken, waarbij tevens
de dal- en piekmomenten worden afgedekt. Om zoveel mogelijk soorten klanten een kans te geven
de enquête in te kunnen vullen, zijn de volgende tijdsblokken gevormd: ochtend (8:00 - 12:00),
middag (12:00- 16:00) en avond (16:00- 20:00). De supermarktmanager bepaalde vervolgens op
welke dag elk tijdsblok in het totaal eenmaal getoetst mocht worden, aangezien elke winkel zijn
eigen klantenstroom heeft, en om zo de juiste dal- en piekmomenten volledig af te dekken. Tijdens
elk moment werden minimaal twintig enquêteformulieren door klanten ingevuld, waarbij de
enquêteur in de buurt bleef staan voor eventuele vragen en/of onduidelijkheden. In het totaal
hebben er driehonderd klanten de enquête ingevuld. De klantenenquêtes vonden plaats in de twee
laatste weken van januari 2008, zodat eventuele vakantie- en/of feestdagen geen invloed konden
hebben op het antwoordgedrag van de klanten. In elke winkel werden de klanten na het passeren
van de groenteafdeling gevraagd om deel te nemen aan de enquête. De klanten hadden ongeveer
vijf minuten nodig om de zeven vragen schriftelijk te beantwoorden op het enquêteformulier (zie
figuur 3).

De eerste vragen in de enquête hadden betrekking op de eigenschappen van de klant, zoals
geslacht, leeftijd en bezoekfrequentie. Hierna wordt de klant gevraag de regel 'Drie in de rij, kassa
erbij' te omschrijven, om te achterhalen hoe de klant deze regel nu werkelijk interpreteert en
beoordeelt. De mate van tevredenheid over de uitvoering van deze regel wordt gemeten door het
geven van een rapportcijfer op een tien punt schaal. Het cijfer één staat voor 'zwaar onvoldoende'
en

het cijfer tien voor 'perfect'. Deze vraag is letterlijk overgenomen uit het huidige

klantentevredenheidsonderzoek van Albert Heijn. De resultaten op deze enquêtevraag zouden
volgens de interviews met de supermarktmanagers wellicht niet overeen komen met de beschikbare
resultaten uit het huidige klantentevredenheidsonderzoek, doordat Albert Heijn een specifieke
klantengroep selecteert voor het klantentevredenheidsonderzoek. Met deze enquêtevraag kan
bepaald worden of de score uit het huidige klantentevredenheidsonderzoek generaliseerbaar is
naar alle klanten (per winkel) van Albert Heijn. Vervolgens wordt de klant gevraagd om uit een lijst
van acht aspecten de belangrijkste drie betreffende de kassa-afhandeling te selecteren . De lijst
waaruit gekozen kan worden is samengesteld vanuit de inventarisatie van interviews over de
belangrijke aspecten die volgens de supermarkten de beleving van de klant tijdens de kassaafhandeling mogelijk wel beïnvloeden. Het doel is om het huidige beeld van de winkel over de
positieve dan wel negatieve aspecten met betrekking tot de kassabeleving bij klanten te toetsen.
Als laatste mag de klant aangeven in een open vraag wat er veranderd en/of verbeterd moet worden
aan het kassa-afhandeling. Het doel van deze vraag is om te controleren of de aangekruiste
aspecten uit de vorige vraag wel of niet gezien worden als aandachtspunten . De aangekruiste
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aspecten kunnen idealen zijn, waar de klant graag verbetering in wil zien. Het aspect dat volgens de
mening van de klant het meest irriteerten/of gemakkelijk op te lossen is, zal beschreven worden
met praktische verander- en/ of verbeterpunten. Dit kunnen mogelijke voorspellers zijn die invloed
hebben op de beleving van de klant tijdens de kassa-afhandeling. Door de antwoorden op deze
vraag te categoriseren, kunnen de belangrijkste verander- en/of verbeterpunten bepaald worden.
Het gericht beïnvloeden van deze geveelsaspecten kan mogelijk direct en/ of indirect effect hebben
op service evaluatie van klanten.

(•:J)Aibert Heljn
~~

Eindhoven, januari 2008
Geachte heer, mevrouw,
Uw mening is ons heel veel waard!

Daarom vragen wij u om onze klantenenquête betreffende uw heleving tijdens de
kassa afhandeling in te vullen. Wilt u meedoen? Dat stellen we zeer op prijs! Zo
kunnen we sneller minpuntjes wegnemen en hetwinkelen plezieriger maken.
Let op: beoordeel alleen de Albert Heiin-winkel die u nu bezoekt.
1. Wat is uw geslacht? (omcirkel)

Man/Vrouw

2. Wat is uw leeftijd?
3. Hoe vaak bezoekt u deze winkel (per week)?

--·-·· jaar
-----· x

4. Kunt u omschrijven wat de regel' Drieinde rij, kassa erbij' inhoudt?

5. In welke mate bent u tevreden over de uitvoering hiervan? (omcirkel rapportcijfer)
[zwaaronvofdoende] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [perfect]
6. Wat vindt u belangrijk tijdens een kassa afhandeling? (maximaal 3 aankrui sen)
0
0
0
0

Persoonlijk contact (aankijken)
Zorgvuldigheid met boodschappen
Klantvriendelijkheid (begroeten)
Vaardigheid cal ssière (snel)

0 Korte wachtrijen

Representatieve caissière
Schone kassa omgeving
0 Correcte manier afrekenen
0
0

7. Als u het voor het zeggen had: 'Wat zou u dan willen veranderen en/ of verbeteren
aan de kassa afhandeling'?

Ik dank u hartelijkvoor uw medewerking.

Figuur 3: Het klantenenquêteformulier die gebruikt wordt tijdens het vooronderzoek in de geselecteerde winkels van Albert Heljn.
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4.3 Resultaten van de klantenenquête
In het klantentevredenheidsonderzoek van Albert Heijn wordt voor alle vragen van dezelfde
antwoordschaal gebruik gemaakt, waarbij klanten voor elke vraag een rapportcijfer geven op een
tien punt schaal. Een tien staat voor 'perfect', en Albert Heijn heeft als norm dat elke winkel
minimaal een acht moet scoren. Om aan de winkel duidelijk te maken in welke verhouding aan de
norm wordt voldaan, geeft Albert Heijn niet de gemiddelde scores per vraag, maar het
scorepercentage vanaf de gestelde norm. Wordt er bijvoorbeeld drie van de tien keer door klanten
een acht of hoger gegeven voor een specifieke vraag, dan scoor de winkel 30% voor de
desbetreffende vraag. Landelijk gezien geven gemiddeld 60% van de klanten een acht of hoger
tijdens het klantentevredenheidsonderzoek van Albert Heijn . Om de scores tussen

het

klantentevredenheidsonderzoek van Albert Heijn en de klantenenquête onder de vijf geselecteerde
winkels te kunnen vergelijken is de klantenenquête in dezelfde periode uitgevoerd, waarin een
klantentevredenheidsonderzoek vanuit Albert Heijn stond ingepland. In figuur 4 is te zien dat de
mate van tevredenheid over de uitvoering van de regel "Drie in de rij, kassa erbij" in de
klantenenquête gemiddeld over de vijf winkels 5% hoger wordt gescoord dan bij het klantentevredenheidsonderzoek van Albert Heijn. De verschillen tussen de scores per winkel lopen
behoorlijk uit één, maar in geen enkel geval wordt de landelijke norm van 60% gehaald. In figuur 5
is te zien hoe de verdeling van de gemiddelde scores zijn over de verschillende winkeltypen zonder
het gebruik van de Albert Heijn norm (alleen scores boven 8 tellen mee). Het is opvallend dat de
wijkwinkel volgens de Albert Heijn norm slecht functioneert in tegenstelling tot de xl-winkel, maar
toch gemiddeld een 7.3 krijgen van de klant. Dit geeft aan dat de stap naar het scoren van een acht
voor een winkel kleiner is dan blijkt uit de KTO-meting. Het is belangrijk om te weten wat de klanten
die op dit moment rond een zeven scoren verwachten voor het geven van een acht of hoger., omdat
dit een directe invloed heeft op een betere score in het klantentevredenheidsonderzoek van Albert
Heijn.
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Figuur 4: De 'bars' geven het verschil aan tussen de Klantentevredenheidsonderzoek (KTO-meting) van Albert Heijn en de Klantenenquête
betreffende de service evaluatie over de uitvoering van de regel "Drie in
de rij, kassa erbij' in een vergelijkbare tijdperiode (02 in 2008).

Albtrt Heijn Filialen

Figuur 5: De 'bars' geven het verschil aan tussen de winkel types van
Albert Heijn betreffende de service evaluatie over de uitvoering van de
regel "Drie in de rij , kassa erbij" tijdens de klantenenquête.
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Welke eigenschappen hebben de klanten die de winkels bezoeken? Tijdens de klantenenquête
hebben er 114 mannen tegenover 132 vrouwen de enquête volledig ingevuld . Mannen blijken
gemiddeld de service evaluatie iets kritischer te beoordelen dan vrouwen [Mman = 7.38, M vrouw =
7.47]. Dit effect is puur een indicatie over de kleine absolute verschillen tussen de gemiddelde
scores. De spreiding in leeftijd ligt tussen de 17 en 88 jaar met een gemiddelde leeftijd van 49,5
jaar. Leeftijd is vervolgens opgedeeld in vier categorieën : tot 33 jaar, van 33 tot 48 jaar, van 48 tot
63 jaar en ouder dan 63 jaar. De verdeling in categorieën is gemaakt vanuit de mediaan (= 48 jaar).
Elke categorie heeft nagenoeg een gelijk aantal personen (van ongeveer 60). Wat opvalt, is dat de
categorie van 33 tot 48 jaar de service gemiddeld het laagste evalueert (met een 7.3). Na de leeftijd
van 48 jaar evalueren klanten de service steeds positiever. De bezoekfrequentie van klanten neemt
toe op het moment dat de klant ouder wordt. Deze categorie klanten komt waarschijnlijk vaker voor
een kleine boodschap naar de winkel. Hoe vaker de klant de winkel bezoekt, hoe hoger de service
evaluatie over deze winkel. De vraag is of de klant door de vele bezoeken de winkel beter kent, dat
de verwachting over service gelijk is aan de ervaring? Aangezien als aan de verwachting wordt
voldaan de service altijd positiever wordt geëvalueerd. De klanten die maximaal twee keer per week
de winkel bezoeken, scoren beduidend lager in de service evaluatie betreffende de uitvoering van
de regei"Drie in de rij, kassa erbij". Deze klanten hebben waarschijnlijk een minder constant beeld
over de situatie en benaderen de vraag enkel situationeel. Hierbij is de laatste ervaring mogelijk een
bepalende factor voor de evaluatie. De vraag is echter, hoe de klant op dat moment de regel
eigenlijk geïnterpreteerd? Het acceptatie niveau van de klant kan een belangrijke invloed hebben in
de evaluatie van de verleende service. Uit de interviews met de supermarktmanagers werd door elke
winkel de regel "Drie in de rij, kassa erbij" eenduidig uitgelegd. Bij het aansluiten van de vierde
klant in de rij om te wachten op de kassa-afhandeling, moet er een extra kassa worden geopend . Dit
komt overeen met een wachtrij van drie personen inclusief de betalende klant die de caissière aan
het helpen is. Tijdens de enquête antwoordde 29% van de klanten dat zij nog nooit van de regel
hadden gehoord . De klanten waar volgens de regel het snelste een extra kassa open moet, scoren
het laagste in de evaluatie over de verleende service aan de klant tijdens de kassa-afhandeling (zie
figuur 6). Dit houdt in dat deze klanten maximaal twee wachtende klanten accepteren. De
tolerantiezone wordt bepaald vanuit de verschillende acceptatieniveaus van klanten en ligt
uiteindelijk tussen de twee en vier wachtende klanten . De resultaten geven enkel de richting aan
welke invloed het introduceren van een service regel door Albert Heijn heeft op de beleving van de
klant. De spreiding in de scores van klanten die de regel interpreteren met vier wachtende klanten is
erg groot. De gemiddelde evaluatie is nagenoeg gelijk aan de klanten die de regel interpreteren met
drie wachtende klanten. Terwijl er juist verwacht zou worden dat deze klanten een hogere
gemiddelde evaluatie van de verleende service zouden hebben. Dit kan verklaard worden door het
feit dat de regel, los van hoe de klant de regel interpreteert, zich buiten de acceptatie zone van de
klant bevindt.
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De enquêtes zijn op drie verschillende momenten van de dag afgenomen, omdat er volgens de
supermarktmanagers verschil zou zitten in de beleving van de kassa-afhandeling per dagdeel.
Wanneer klanten haast hebben, zijn ze waarschijnlijk minder bereid om te wachten. Dit kan invloed
hebben op het oordeel over de service evaluatie van de klant. In figuur 7 is te zien dat naar mate het
later is op de dag, de service evaluatie significant afneemt.

"""""rifr'" pmkknkh

&r• burhrijr<llll ~lllidtHI*

Etrw bn tH.adri/...fl ~

""'"liHI.I

Error"."
"'~
/xlkOII'IIIbutfHi<JiintffVIIVoJII

Nfro~·~'"""
'-1gemlddtlfill

JWpmldd•kJt

Figuur 6: De 'bars' geven het verschil aan tussen de interpretatie van
de regel "Drie in de rij , kassa erbij" door klanten van Albert Heijn en de
service evaluatie betreffende de uitvoering van de regel "Drie in de rij,
kassa erbij" tijdens de enquête.

Figuur 7: De 'bars' geven het verschil aan tussen het moment waarop
de enquête is afgenomen bij klanten van Albert Heijn en de service
evaluatie betreffende de uitvoering van de regel "Drie in de rij, kassa
erbij" tijdens de enquête.

Op basis van de interviews met de supermarktmanagers is een lijst samengesteld van aspecten die
volgens de mening van de winkel belangrijk worden gevonden tijdens de kassa-afhandeling. Deze
aspecten reflecteren de interne aandacht en/ of verbeterpunten vanuit Albert Heijn naar de klant. De
vraag is hoe belangrijk de klant deze aspecten nu eigenlijk vindt. Zodra deze aspecten geen
raakvlak hebben met de eisen en/ of wensen van de klant, kan dit onmogelijk invloed hebben op een
betere score in het klantentevredenheidsonderzoek van Albert Heijn . Elke klant mocht van de acht
aspecten de voor hen belangrijkste drie selecteren. In tabel 1 is weergegeven hoe vaak
(procentueel) elk aspect geselecteerd is door de klanten.

Tabel 1: Een overzicht van de geselecteerde aspecten die volgens klanten het belangrijkste zijn tijdens de kassa-afhandeling.

Te selecteren aspecten:

In de top 3

Verhouding

19,9%

6,6%

35,7%

11,9%
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De top drie wordt aangevoerd door de 'Klantvriendelijkheid van caissières' wat gekenmerkt wordt
door het groeten van de klant. Als nummer twee wordt genoemd 'Zorgvuldigheid met
boodschappen' en het derde aspect omvat 'Kortere wachtrijen'. De top drie is gemiddeld door 54%
van de klanten geselecteerd. Vervolgens kregen klanten in de laatste enquêtevraag de kans om
punten voor verbetering en/ of verandering aan
Het doel van deze vraag is om

te

te

geven binnen de bestaande kassa-afhandeling.

controleren of tussen de eerder aangekruiste aspecten

aandachtspunten zijn voor verbetering. De praktische verander- en/of verbeterpunten (ofwel
hoofdzakelijk feitelijke waarnemingen) geven direct aan waarover de klant een bepaald gevoel heeft
rondom de kassa-afhandeling. Dit zijn mogelijke voorspellers die invloed kunnen hebben op de
beleving van de klant tijdens de kassa -afhandeling. Door de antwoorden op deze open vraag

te

categoriseren, kunnen de belangrijkste verander- en/ of verbeterpunten een gewicht aanbrengen in
de top drie van eerder geselecteerde aspecten. Het gericht beïnvloeden van de zogehete
gevoelsaspecten, kan mogelijk direct en/ of indirect effect hebben op service evaluatie van klanten.
In tabel 2 worden het aantal verander- en/ of verbeterpunten per categorie weergegeven. Alle deze
punten zijn door een onafhankelijke persoon gecategoriseerd. Daarna is de totale lijst van punten
door een volgend onafhankelijke persoon op de gemaakte categorieën opnieuw getoetst. Hier zaten
geen opmerkelijke afwijkingen in, zodat er redelijkerwijs vanuit gegaan kan worden dat elke
categorie vergelijkbare verander en/of verbetering van klanten bevat. Het aantal punten per
categorie beschrijft hoeveel klanten een vergelijkbare mening hebben over de kassa-afhandeling.
Dit percentage bepaald mede hoe zinvol het is om aandacht

te

besteden aan een categorie. De

vraag is echter welke categorie invloed heeft op de uiteindelijke beleving van klant. Door vanuit de
categorieën de koppeling

te

maken met de top drie van belangrijkste aspecten, kan de richting

bepaald worden voor het verdere onderzoek.

Ta bel 2: Een overzicht van de geselecteerde aspecten die volgens klanten het belangrijkste zijn tijdens de kassa-afhandeling.

1.

Onderverdeeld in de categorieën:

#

Verhouding

Indeling van de kassa-afdeling

9

7,3 %

·····················································································································································································································································
2.
Spaarsystemen (promotie)
4
3,2 %
.....................................................................................................................................................................................................................................................
3. Reguleren van de doorstroming
19
15,4 %
.....................................................................................................................................................................................................................................................
4.
Alertheid van de caissière(s)
32
26,0%
.....................................................................................................................................................................................................................................................
5. Gedrag van de caissière(s)
27
21 ,9 %
.....................................................................................................................................................................................................................................................
6. Problemen met artikelprijzen
9
7,3 %
.....................................................................................................................................................................................................................................................
7.

Technologische vernieuwing

29

23,5%

8.

Verlenen van 'extra' service

7

5,6 %

Totaal aanta l punten (N = 246):

123

In tabel 3 zijn per categorie een aantal citaten beschreven om een beeld

te

geven wat er door

klanten op deze vraag is geantwoord . De categorie met de meeste verander- en/of verbeterpunten
gaat over de 'Alertheid van caissières' (categorie 4). Deze categorie wordt gekenmerkt door de
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manier hoe de caissière omgaat met de boodschappen van de klant. Klanten verwachten dat er
meer rekening wordt gehouden door de caissière met het tempo waarmee klanten kunnen
inpakken. Door geen rekening te houden met het tempo waarmee klanten inpakken, hopen de
boodschappen op, die vervolgens in de verdrukking komen. Van de caissière wordt verwacht dat er
zorgvuldiger omgegaan wordt met de boodschappen van de klant. Het aspect 'Zorgvuldigheid met
boodschappen' sluit naadloos aan op deze categorie. Er kan vervolgens aangenomen worden dat
het een mogelijke factor is voor irritatie bij klanten tijdens de kassa-afhandeling. Het wegnemen van
irritaties binnen dit aspect kan waarschijnlijk een positieve invloed hebben op de service evaluatie
van klanten.

Tabe/ 3: Een overzicht van citaten over verander- enlofverbeterpunten die binnen de verschillende categorieën vallen.

Citaten (per categorie) over punten voor verbetering en/ of verandering uit de klantenenquête

1

Indeling van de kassa-afdeling
"Geen display/prullaria rond de kassa's"
"Meer ruimte tussen alle kassa's (zoals de huidige brede kassa per winkel)"
"Meer (fysieke) ruimte tussen wachtende klanten"

2

Spaarsystemen {promoties)
"Bonuskaart gebruiken als digitale spaarkaart"
"Geen zegels & spaaractie tegen betaling"
"Minder spaaractie, meer directe productkortingen"

3

Reguleren van de doorstroming
"Beter zichtbaar maken welke kassa's open zijn"
"Het langzamer of sneller laten lopen van de boodschappenband afhankelijk van de drukte"
"Wachtrijen korter houden dan aan de kassaband kunnen staan"

4

Alertheid van caissière(s)
"Tempo van scannen aanpassen aan de snelheid van de klant met inpakken (lettend op zorgvuldigheid)"
"Achterband niet laten lopen tijdens/na betaling, waardoor boodschappen ophopen en geplet worden"
"Eerder bijroepen van extra caissière(s), wanneer klanten meer tijd nodig hebben met betalen cq. inpakken."

5

Gedrag van caissière(s)
"Geen onderlinge gesprekken voeren tussen caissières"
"Ongeïnteresseerdheid van caissière(s)"
"Vriendelijkheid van caissières naar klant"

6

Problemen met artikelprijzen
"Acties niet goed in het systeem"
"Onbekende artikelprijzen kosten aan de kassa veel tijd"
"Foutief scannen van artikelen door het niet zien van 3 5% sticker(s)"

7

Technologische vernieuwing
"Snelkassa's (minder dan 10 producten) invoeren"
"Zelfscan kassa's invoeren in elke winkel"
"Langere kassabanden voor boodschappen op te leggen en achterbandverdeler weghalen"

8

Verlenen van 'extra' service
"Helpen met inpakken van boodschappen"
"Gratis verstrekken van dozen/tassen bij gemiddelde besteding aan boodschappen"
"Mogelijkheid voor vaste klanten om boodschappen gratis te laten thuis bezorgen"
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De categorie 'Gedrag van de caissière' (categorie 5) scoort ook hoog met het aantal gegeven
verander- en/of verbeterpunten door klanten. In deze categorie wordt de vriendelijkheid van de
caissière ter discussie gesteld. Doordat klanten het aspect 'klantvriendelijkheid' het belangrijkste
vinden tijdens de kassa-afhandeling, is het logisch dat klanten dit aangeven als een verbeterpunt
Wat in beide gevallen betreffende de 'Alertheid van de caissière' en het 'Gedrag van de caissière'
opvalt, is dat de klant behoefte heeft aan het krijgen van aandacht. Volgens )ohnston (1995) is
aandacht hebben voor de klant een bepalende factor voor de kwaliteit over de verleende service.
Het construct 'aandacht' wordt omschreven met de attentheid, behulpzaamheid en meelevend
vermogen van de service verlener, zoals bij de situatie van een caissière aan een klant tijdens een
kassa-afhandeling. Door bijvoorbeeld informatie te verschaffen aan wachtende klanten over de
reden van een vertraging geeft de attentheid van de winkel (ofwel de medewerker) weer. Deze vorm
van attentheid beschrijft in welke mate hij/zij begaan is met de klant. Dit geeft aan hoe belangrijk
de cognitieve en gevoelsaspecten zijn tijdens het wachten en vervolgens een mogelijke invloed
kunnen hebben op de uiteindelijke service evaluatie van de klant.

4.4 Conceptueel model
Uit de resultaten van het vooronderzoek is gebleken dat de groep klanten die wordt geselecteerd
door het hoofdkantoor van Albert Heijn voor deelname aan het klantentevredenheidsonderzoek,
kritischer de service evalueren dan een random ongeselecteerde steekproef in de winkel.
Opmerkelijk is dat door klanten op drie verschillende manieren de regel "Drie in de rij , kassa erbij"
wordt geïnterpreteerd. Tijdens de klantenenquête heeft 29% van de klanten nooit van de regel
gehoord. De verschillende interpretaties van de regel "Drie in de rij, kassa erbij " zorgen voor een
grote spreiding onder de scores van de geëvalueerde service, waardoor het lastig is voor een winkel
om deze te beïnvloeden. Het moment waarop klanten boodschappen komen doen, is mede
bepalend voor de hoogte van de service evaluatie. Er is gebleken dat hoe later het is op de dag, hoe
lager de service wordt geëvalueerd. De eigenschappen van de klant (zoals leeftijd, geslacht en
bezoekfrequentie) hebben geen relatie tot de service evaluatie. Uit de klantenenquête komt naar
voren dat klanten behoefte hebben om aandacht te krijgen van de service verlener. Hierdoor zal het
beïnvloeden van de tevredenheid over de verleende service aan de klant pas effect hebben op het
moment dat, enerzijds de winkel zich bewust is welke invloed het verlenen van service heeft op de
klant, en anderzijds binnen welke acceptatiezone de duur van het wachten tijdens de kassaafhandeling moet plaatsvinden volgens de beleving van de klant. De beschreven verander- en/of
verbeterpunten uit de klantenenquête die vallen binnen het construct aandacht, kunnen door de
winkel gebruikt worden als fysieke interventies die mogelijk invloed hebben op de beleving over het
wachten van de klant tijdens de kassa-afhandeling.
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Vanuit de resultaten van dit vooronderzoek kan nu een conceptueel model worden opgesteld (zie
figuur 8). Hierin worden de relaties weergegeven tussen aandacht hebben voor de klant over duur
van het wachten tot de evaluatie over de verleende service aan de klant. Dit kan onderzocht worden
door enerzijds te achterhalen welke invloed 'aandacht' voor de klant bij de kassa-afhandeling heeft
op de beleving van de subjectieve en objectieve duur van het wachten . Anderzijds meer inzicht te
krijgen wat de invloed van de beleving van klanten is op de evaluatie van de verleende service
tijdens de kassa-afhandeling. Vervolgens kunnen de relaties in het model gerelateerd worden aan
de eerder beschreven wetenschappelijke kennis, zodat enkele hypotheses geformuleerd kunnen
worden. De hypotheses zullen vervolgens getoetst worden in een experiment.

Figuur 8: Het conceptueel model voorzien va n de gestelde hypotheses.

4.5 Hypotheses
In overeenstemming met de het weergegeven conceptueel model is het mogelijk hypotheses te
stellen en deze vervolgens later te toetsen in een experiment.

De

duur van het wachten tijdens een kassa-afhandeling is opgebouwd uit zowel de objectieve als de

subjectieve wachttijd. De duur van het wachten aan de kassa heeft een negatieve invloed heeft op
de

mate van tevredenheid over de verleende service aan klanten (Chebat & Filiatrault, 1993; Davis &

Heineke, 1998; Kumar, 2005; Luo et al., 2004). Hierdoor kan gesteld worden dat:

H1. De duur van het wachten heeft een negatieve invloed op de service evaluatie van klanten.

Katz et al. (1991) toonde aan dat de mate van tevredenheid over de verleende service aan klanten
afnam wanneer de

ervaren (subjectieve) en de werkelijke (objectieve) wachttijd toenam. Het terug
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dringen van de werkelijke wachttijd heeft een positief effect op de service evaluatie van klanten
(Bieten & Demoulin, 2007). De ervaren wachttijd is afhankelijk van de werkelijke duur van de
verstreken tijd (Antonides et al., 2002; Hornik, 1984; Pruyn & Smidts, 1998). Vervolgens bleek dat
de werkelijke wachttijd overschat wordt door de ervaren wachttijd (Hornik, 1984; Tom & Lucey,
1997). Hierdoor kan gesteld worden dat:

H2. De ervaren duur van het wachten is een overschatting van de werkelijke wachttijd.

Volgens Johnston (1995) is

aandacht hebben

voor de klant een bepalende factor voor de kwaliteit

over de verleende service. Het verlenen ofwel leveren van service kost tijd, wat vervolgens direct
invloed heeft op de duur van het wachten (Sheu & Babbar, 1996). Hierdoor kan gesteld wo rden dat:

H3. Het verlenen van service heeft een negatieve invloed op de duur van het wachten.

Johnston (1995) toonde aan dat het leveren van kwalitatief goede service een positieve invloed op
de uiteindelijke service evaluatie van de klant. Het zal de klant direct opvallen wanneer de service
buiten zijn/haar eigen verwachting treedt, met als gevolg dat het verlenen van service eerder
positief wordt geëvalueerd (Zeithaml & Bitner, 2000). Hierdoor kan gesteld worden dat:

H4.

Het verlenen van service heeft een positieve invloed op de service evaluatie van klanten tijdens

het wachten.
Geveelsaspecten kunnen een rol spelen in de

belevingvan

de klant tijdens het wachten (Hu i & Tse,

1996; Pruyn & Smidt s, 1998; Tay lor, 1994). Het geven van aandacht heeft een positieve invloed op
de kwaliteit van de service aan de klant ûohnston, 1995). Aandacht wordt door klanten in het
vooronderzoek aangegeven als een verbeterpunt Verbeterpunten komen voor uit gevoelsaspecten,
zoals irritaties. Hierdoor kan gesteld worden dat:

H5. Het verlenen van service heeft een positieve invloed op de beleving van de aandacht tijdens het

wachten door de klant.
Aangezien het verlenen van service tijd kost (Sheu & Babbar, 1996) zullen de klanten langer moeten
wachten. De objectieve wachttijd is positief gecorreleerd met de subjectieve wachttijd. De beleving
van de klant wordt beschreven als een subjectief aspect (Bieten & Demoulin, 2007). Hierdoor kan
gesteld worden dat:

H6.

De duur van het wachten heeft een negatieve invloed op de beleving van de aandacht tijdens

het wachten door de klant.
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Klanten zijn alleen bereid om langer te wachten op het moment dat de service van waardevolle
betekenis is voor de klant (Meyer, 1994). Maïster (1985) is daarnaast van mening dat tijdens
verlenen van service de ervaring en de verwachting van klanten een rol spelen in de evaluatie over
de verleende service. Elke klant heeft bepaalde verwachtingen van een situatie waar een vorm van
service verleend moet worden. Wanneer de service ervaring positiever is dan de verwachting, dan
zal de klant een hogere mate van tevredenheid hebben over de verleende service. Dit wordt
bevestigd door Pruyns & Smidts (1998) die onderbouwen dat de beleving over het wachten een
positief effect heeft op de service evaluatie van klanten . Hierdoor kan gesteld worden dat:

H7. Een positieve beleving van de aandacht tijdens het wachten heeft een positieve invloed op de

service evaluatie van de klant.

De hypotheses zullen hierna getoetst worden in een experiment. In het volgende hoofdstuk zal
beschreven worden hoe de fysieke interventies die aangegeven zijn door de klanten tijdens de
enquête gebruikt gaan worden in een experiment. Deze punten worden vervolgens gebruiken voor
het mogelijk verbeteren van de service. Dit gebeurd door het geven van aandacht aan de klant
tijdens de kassa-afhandeling. Hiermee wordt geprobeerd invloed uit te oefenen op de beleving van
de klant tijdens het wachten. Met als doel een hogere service evaluatie bij klanten te realiseren.
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HOOFDSTUK 5
METHODEN

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de methoden tot het uitvoeren van het experiment besproken om de
gestelde hypotheses te toetsen. Als eerste worden de manipulaties beschreven die voort zijn
gekomen uit de aangegeven verander- en/of verbeter punten in de klantenenquête van het
vooronderzoek. Vervolgens zal de experimentopzet weergegeven worden met de te testen condities.
Gevolg door informatie over de proefpersonen, de omgeving en de procedures tijdens het
experiment. Als laatste zullen de te meten variabelen gekoppeld worden aan de vragen in het
enquêteformulier.

5.1 Manipulaties
In het vooronderzoek komt naar voren dat het bewust aandacht hebben voor de klant van essentiële
waarde is. De alertheid en attentheid van de caissière wordt hierbij op de proef gesteld. De meeste
verander-en/of verbeterpunten werden door klanten beschreven in termen van de tijd krijgen om de
boodschappen in te kunnen pakken voordat de volgende klant wordt geholpen en de zorgvuldigheid
waarmee de caissière omgaat met de boodschappen van de klant. Deze twee punten moeten
vervolgens vertaald worden naar fysieke interventies die in een experiment gemanipuleerd kunnen
worden. Hiermee worden de relaties getoetst tussen aandacht hebben voor de klant over duur van
het wachten tot de evaluatie over de verleende service aan de klant. Dit kan onderzocht worden
door enerzijds te controleren welke invloed de manipulaties hebben op de beleving van de
subjectieve en objectieve duur van het wachten voor de klant tijdens de kassa-afhandeling.
Anderzijds te toetsen welke invloed de manipulaties hebben op de evaluatie van de verleende
service van de klant tijdens de kassa-afhandeling.

5.1.1 Manipuleren van de doorstroming
Het tempo aanpassen aan de klant tot de boodschappen zijn ingepakt, heeft mogelijk gevolgen voor
de wachtende klanten . Op het moment dat de caissière de tijd neemt om een klant in te laten
pakken, zal de rij met wachtende klanten alleen maar groter worden. De kassa (achterband-) divider
heeft als doel om de boodschappen van klanten na het scannen door de caissière te laten scheiden
(zie figuur 10). De klant die al betaald heeft kan zo (theoretisch) rustig de boodschappen van de
kassa achterband afhalen, terwijl de volgende klant wordt geholpen. Door de (achterband-) divider
weg te halen kan getest worden of de klant het gevoel heeft de tijd te krijgen voor het inpakken van
de boodschappen. De caissière zal moeten wachten tot de klant weg is, voordat de boodschappen
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van de volgende klant gescand kunnen worden. Anders zullen de boodschappen van verschillende
klanten elkaar kruisen. Het gevolg kan zijn dat de duur van het wachten in deze conditie toeneemt.

5.1.2 Manipuleren van de zorgvuldigheid
Albert Heijn verwacht van de caissière, dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de boodschappen
van klanten . Tijdens het inwerktraject van caissières wordt hier aandacht aan besteed, door de
caissière bewust te maken om kwetsbare producten te scheiden na het scannen . Er wordt een keuze
gemaakt om de kwetsbare producten niet om de draaiende achterband te leggen. Uit het
vooronderzoek blijkt dat klanten zich niet bewust zijn dat hier rekening mee wordt gehouden. Om
de klant hier bewuster van te maken worden de plekken waar de caissière de kwetsbare producten
zou moeten neerleggen zichtbaar gemaakt door deze te accentueren met zwarte tape (zie figuur 11).
Wanneer de caissière begint met scannen, zal hij/zij verbaal aangeven naar de klant dat op deze
plek de kwetsbare producten worden neergelegd. De klant krijgt op deze manier het gevoel dat er
aandacht wordt besteed aan de zorgvuldigheid met de boodschappen.

5.2 Experiment opzet
In het experiment worden de doorstroming en de zorgvuldigheid gemanipuleerd met als doel
bewust aandacht te besteden aan de klant. Er wordt gebruik gemaakt van een 2 x 2 design (zie
figuur 9). De klanten die gebruik maken van de experimentele kassa, worden buiten de kassa
afdeling gevraagd of ze deel willen nemen aan een klantenenquête over het kassa bezoek.

Experiment condities
Niet

Wel

Niet

Wel

Figuur 9: Het is een weergave van de experimentele cond ities genummerd in de volgord e va n toetsing .

De manipulaties zijn beiden toegepast per conditie. In 'conditie 1' wordt de (achterband-) divider
van de kassa gehaald en geen locatie voor kwetsbare producten neer te leggen geaccentueerd. In
'conditie 2' wordt de (achterband-) divider nog steeds weggelaten , maar de locatie voor het
neerleggen van kwetsbare producten wel geaccentueerd op de kassa. Er is gekozen om de
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manipulatie aan elkaar te koppelen, om de klant zo min mogelijk te storen. Dit betekend dat
conditie 1 en 2 zonder de (achterband·) divider zijn en conditie 3 en 4 met. In 'conditie 3' wordt geen
locatie voor kwetsbare producten neer te leggen geaccentueerd, maar wel gebruik gemaakt van de
(achterband·) divider. Als laatste is in 'conditie 4' de locatie voor het neerleggen van kwetsbare
producten wel geaccentueerd op de kassa en er wordt wel gebruik gemaakt van de (achterband·)
divider.

Figuur 10: Een weergave van de kassa (achterband-) divider.

Figuur 11: Een weergave van de
geaccentueerde locatie voor het scheiden
van kwetsbare producten van de klant.

5.3 Experimentomgeving
Het experiment heeft plaatsgevonden op een woensdagmiddag tussen 12:00 en 17:00. Dit stond
gelijk aan het middag moment tijdens het vooronderzoek. Deze groep heeft een gemiddelde mate
van tevredenheid over de verleende service. De vier condities werden in volgorde per manipulatie
uitgevoerd. De week erop werd deze volgorde omgedraaid (naar conditie 4, 3, 2 & 1) om de
resultaten te counterbalansen. Dit om eventuele interactie effecten te kunnen meten tussen alle
conditie. Het experiment vond plaats in de dorpswinkel waar ook het vooronderzoek had
plaatsgevonden. Er is gekozen voor deze winkel, omdat de tijdens vooronderzoek in deze winkel
één van het hoogste percentage van klanten de zorgvuldigheid met de boodschappen selecteerde
in de top drie van belangrijke aspecten tijdens de kassa-afhandeling. Alleen de leidinggevenden in
de winkel waren op de hoogte dat er een experiment plaats vond, om ervoor te zorgen dat de
caissières geen buitengewoon gedrag zouden vertonen.

5.4 Procedure
Het experiment werd gehouden terwijl de winkel open was. De eerste kassa die in de looproute van
de klanten lag werd gebruikt tijdens het experiment, zodat er steeds voldoende klanten in de rij
stonden te wachten. Tijdens het experiment is één caissière gebruikt die vooraf is geïnstrueerd over
wat te toen tijdens elke conditie. Deze caissière moest boven het winkelgemiddelde presteren qua
vaardigheid, om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de caissière geen invloed kon hebben op de
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manipulaties. De instructie naar de caissière was in de conditie van het benoemen van een locatie
voor kwetsbare producten neer te leggen dit te doen op het moment dat het eerste product gescand
was. De caissière moest oogcontact maken en de locatie aanwijzen. In de conditie waar geen
(achterband-) divider aanwezig was, moest de caissière wachten totdat de klant alle boodschappen
had ingepakt voordat met de volgende klant mocht worden begonnen . Elke conditie werd een uur
gedaan, waarna een kwartier de tijd genomen werd om de kassaopstelling om te bouwen en
vervolgens de klanten stroom door te laten lopen, waarbij geen klanten meer aanwezig waren die
beïnvloed konden zijn door het ombouwen. Aangezien het publiekelijk ombouwen vragen kon
opwekken bij klanten betreffende het experiment.

Om de data van de enquêteur en de observator te koppelen , is besloten dat beiden de tijd noteren
waarop de klant de kassabon overhandigt kreeg door de caissière. De tijd werd opgenomen met een
stopwatch die na elke conditie gelijk werd gezet. De tijd moest dan automatisch liggen tussen de 0
en 60 minuten . Er is voor deze tijdseenheid gekozen, zodat klanten hier geen waarde aan konden
koppelen, omdat de klanten niet op de hoogte waren dat ze aan een experiment mee deden. De
observator gebruikte het camera systeem om de werkelijke wachttijd en de wachtrij lengte bij
aansluiten van de proefpersonen te meten op het moment dat er gebruik werd gemaakt van de
experimentele kassa. De observator had een formulier waar de begintijd bij aansluiten kon worden
genoteerd en na het overhandigen van de kassabon werd als eindtijd wederom genoteerd. De
werkelijke wachttijd van de klant werd gedefinieerd als de tijd vanaf het moment van aansluiten tot
het overhandigd krijgen van de kassabon door de caissière. De wachtrij lengte werd gedefinieerd
als het aantal klanten, dat al in de rij stond te wachten op het moment dat de een nieuwe klant
aansloot aan de wachtrij.

5.5 Proefpersonen
ledereen die de kassa passeerde, werd gevraagd om mee te doen aan een klantenenquête om geen
argwaan te wekken naar de ander klanten die niet gebruik hadden gemaakt van de experimentele
kassa. Deze formulieren konden gescheiden worden door middel van de tijd die door de enquêteur
bij deze klanten niet op het enquêteformulier werd geschreven, waarmee de data gekoppeld kon
worden aan de data van de observator. Door gebruik te maken van de experimentele kassa werd de
klant automatisch een proefpersoon , ongeacht de leeftijd of geslacht. Er hebben in het totaal 217
proefpersonen over twee dagen verspreid deelgenomen aan het experiment. Hiervoor kregen de
proefpersonen geen beloning.
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5.6 Te meten variabelen
Voor het toetsen van de gestelde hypotheses, zullen de weergegeven variabelen uit het conceptueel
model in hoofdstuk 4 gemeten moeten worden. Elke variabele is gekoppeld aan een specifieke
vraag in het enquêteformulier. De enquête wordt in figuur 12 weergegeven.

Eindhoven, jun i 2008 (2 - B1 - 1)
Geachte heer, mevrouw,
Uw mening is ons heel veel waard!
Daarom vragen wij u om onze l<lantenenquête betreffende de kassa afhandeling in te vullen.
Wilt u meedoen? Dat stellen we zeer op prijs! lD IQJnnen we sneller mlnpuntjes wegnemen en
het passeren van de kassa plezieriger maken. Alle gegevens zullen anoni em en vertrouwelijk
worden behandeld.
Alg:emene vrag:en ;
1. Wat is uw geslacht? (Kruis aan)

oMan oVrouw

2. Wat is uw leeftijd? (IV/ een getal In)

.........

3. Hoe vaak bezoekt u deze winkel per weel<? (Omr:lrke~

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+

jaar

Let op; De volg:ende vrag:en g:aan over yw ervarln g: aan de kassadie u zojuistheelt bezocht!
4. Hoeveel tijd Is er volgens u verstreken vanaf het momentdat u in de rij ging staan tot dat u
de boodschappen betaalde aan de caissière? (Omcirl:elaanlil/Minutet~+Sewndet~~
Minuten
Seconden

o
oo

7

8

9 10

05 10 15 20 25 30 35

1

2

3

4

6

40

45 50

55

5. Hoe tevreden bent u met de doorstroming aan deze kassa? (Kruis aan)
Zeer ontevreden

0

0

0

o

0

Zeer tevreden

6. Hoe tevreden bent u met de zorgvuldigheid waarmee uw boodschappen zijn behandeld
tijdens dit kassabezoek? (Kruis aan)
Zeer ontevreden

o

0

0

0

o

Zeer tevreden

9

1o Perfect

7. Well<r apportcijfer geeft u aan dltkassabezoek? (Omr:lrke~
Zwaaronvoldoende

1

3

4

5

6

7

8

Hartelijkdank voor uw medewerking.

Figuur 12: Het enquêteformulier die gebruikt wordt tijdens het experiment in de geselecteerde
dorpswinkel van Albert Heijn.

5.6.1 Afhankelijke variabele
De evaluatie over de verleende service wordt gemeten met de vraag: Welk rapportcijfer geeft u aan
dit kassabezoek, waar de klant kon antwoorden op een tien punt schaal (1 zwaar onvoldoende en
10 perfect). De tien punt schaal is afkomstig van het klantentevredenheidsonderzoek van Albert
Heijn. Deze is gebruikt om de score te kunnen vergelijken met de gestelde Albert Heijn norm.
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5.6.2 Proces variabelen
De beleving van het wachten over de doorstroming tijdens de kassa-afhandeling is gemeten met de
vraag: Hoe tevreden bent u met de doorstroming aan deze kassa, waarbij de klant kon antwoorden
op een vijfpunt schaal (1 zeerontevreden en 5 zeer tevreden). Deze schaal is overgenomen uit het
onderzoek van Pruyns & Smidt (1998). Vergelijkbaar is ook de beleving van het wachten over de
zorgvuldigheid tijdens de kassa-afhandeling gemeten. De ervaren duur van het wachten is gemeten
met de vraag: Hoeveel tijd is er volgens u verstreken vanaf het moment dat u in de rij ging staan tot
dat u de boodschappen betaalde aan de caissière, waarbij de klant kon antwoorden door een aantal
minuten en seconden te omcirkelen die de klant dacht dat er verstreken zouden zijn. De vraag is
overgenomen van Seawright & Sampson (2007) die beweren dat deze vraagstelling response bias
voorkomt.

5.6.3 Covariaten
De covariaten tijdens het experiment worden onderverdeeld in twee groepen . De eerste groep is de
lengte van de wachtrij die klanten bij aansluiten aan de kassa voor zich hebben . De tweede groep
zijn de klantenkarakteristieken, zoals: geslacht, leeftijd en bezoekfrequentie. Deze zijn letterlijk
overgenomen uit de klantenenquête van het vooronderzoek.
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DEN HAAG . Consumenten staan biJ winkels, postkantoren en
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ziJ worden geholpen.
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Inleiding
Dit hoofdstuk behandelt de resultaten van het experiment. Als eerste komt de voorbereiding van de
ruwe data aan bod, gevolgd door het controleren of de manipulaties invloed hebben gehad op de
afhankelijke variabele. Hierbij wordt ook gekeken naar het effect van de manipulaties op de
procesvariabelen. Het experimentmodel zal vereenvoudigd en getoetst worden op aanwezige
correlaties tussen de procesvariabelen en/of afhankelijke variabele. Met een mediatie- en pad analyse wordt uiteindelijk inzichtelijk gemaakt welke route klanten doorlopen tot het evalueren van
de verleende service tijdens de kassa-afhandeling in een supermarkt van Albert Heijn. Als laatste
worden de resultaten van de analyses vergeleken met de eerder opgestelde hypotheses.

Het experiment model (zie figuur 13) wordt beschreven als een algemene weergave van de
variabelen waaruit het onderzoek is opgebouwd. Tijdens het experiment zijn twee manipulaties
toegepast om de subjectieve wachttijd van klanten te beïnvloeden en te kijken wat het effect
hiervan is op de uiteindelijke service evaluatie van deze klanten tijdens het wachten aan de kassa.
De objectieve wachttijd is gemeten door een observator. Elke manipulatie is getoetst met één
belevingsvraag in een klantenenquête na het verlaten van het kassapark. De wachttijd perceptie is
opgebouwd uit de werkelijke wachttijd van de klant in combinatie met de ervaren wachttijd door de
klant. Als laatste wordt in de enquête gevraagd aan de klant om een rapportcijfer te geven over de
verleende service tijdens de kassa-afhandeling.

............................................
AFHANKELIJKE
VARIABELE

.

...........................................

Figuur 13: Het experimentmodel met alle variabelen en de mogelijke relatie die getoetst zullen worden in dit hoofdstuk.
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Alle statistische analyses zijn uitgevoerd in SPSS (versie 16.0.1) en Mplus (versie 5.1) voor
Windows. Er is een alfa gebruikt van .05 behalve wanneer anders beschreven.

6.1 Voorbereiding voor data analyse
De verzamelde data uit het experiment zal eerst tot één dataset samengevoegd worden. De gemeten
data van de observator en de enquêteur worden aan elkaar gekoppeld met de gelijke tijdnotatie
over het overhandigen van de kassabon door de caissière aan de klant. De gehele dataset van het
experiment wordt daarna gecontroleerd op onregelmatigheden en onbrekende waarden op vragen
uit de enquête. Vervolgens wordt er gekeken naar de betrouwbaarheid van de gegeven antwoorden
door de klanten aangezien de volgorde van de gestelde vragen in de enquête invloed kan hebben op
het resultaat van de te geven antwoord per vraag. Als laatste worden de (afhankelijke) variabelen in
de dataset gecontroleerd op extreme waarden.

6.1.1 Onregelmatigheden & ontbrekende waarden
Er zijn 217 enquêteformulieren over twee dagen verspreid uitgedeeld aan klanten die onbewust
deelnamen aan het experiment. De observator heeft van al deze respondenten data verzameld. Het
antwoordgedrag (response rate) van de respondenten met betrekking tot het invullen van de
enquête na de kassa-afhandeling was 65,9% (= 143 enquêteformulieren). Er is over het algemeen
geen sprake van onverwachte systematisch ontbrekende waarden (missing values) op vragen van
de enquête. Enige incidenteel onbrekende waarden zullen later besproken worden tijdens de
procesvariabele waar klanten naar de ervaring van de wachttijd werd gevraagd. Als laatste zal de
betrouwbaarheid betreffende de vragen naar de beleving van de manipulaties aan de orde komen.

De observator werd verantwoordelijk gesteld voor de tijdwaarneming over de werkelijke wachttijd
van elke klant die gebruik maakte van de experimentopstelling. Daarnaast werd er gelijktijdig door
deze persoon genoteerd hoeveel klanten er al stonden te wachten op het moment dat een nieuwe
klant aansloot. De klanten werden na de kassa-afhandeling in een enquête gevraagd hoe lang ze de
wachttijd hebben ervaren. De gebruikte vraagstelling om de ervaren wachttijd te meten is volgens
de methoden van Seawright et al. (2007), waarin het aantal minuten en seconden omcirkeld moet
worden. Volgens Seawright et al. (2007) zorgt deze vraagstelling voor de laagste response bias. Het
gevolg was echter dat klanten een aantal keer alleen het gewenste aantal minuten omcirkelden en
de seconden vergaten. Terwijl in de vraagstelling voor de minuten en seconden de mogelijkheid was
om een nul te omcirkelen. Er vanuit gaande dat deze klanten alleen hele minuten of omgekeerd
alleen seconden wilden invullen, zijn deze respondenten niet verwijderd uit de dataset.

6.1.2 Betrouwbaarheid enquêtevragen
De antwoordintentie (response bias) van respondenten kan volgens Schwartz (1999) beïnvloed
worden door de volgorde waarin de vragen over de beleving van de manipulaties in de enquête
worden gesteld tijdens het experiment. De twee vragen (doorstroming en zorgvuldigheid) hebben
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namelijk dezelfde vijf-punt schaal, maar zijn inhoudelijk gezien gerelateerd aan een eigen
manipulatie. De eerste vraag die gesteld wordt kan hierdoor een referentie vormen voor het
beantwoorden van de erop volgende vragen. Multicollineariteit kan herkend worden door (hoge)
correlaties tussen verschillende voorspellers van de afhankelijke variabele. Overlap tussen de
voorspelers is vervolgens toe te schrijven aan één onderliggende latente variabele of hypothetisch
construct. De belevingsvragen in de enquête correleerden significant [Beta

= .376,

p = .000]. Het

gevolg is dat de klant waarschijnlijk beleving ziet als één construct. In dit geval meten de twee
enquêtevragen het construct algemene beleving in het onderzoeksmodel. Hierdoor is besloten om
de vraag voor verdere analyse samen te voegen tot een nieuwe latente variabele algemene beleving
van de manipulatie, en het gemiddelde te nemen tussen de twee gegeven waarden in de
belevingsvragen per respondent.

6.1.3 Extreme waarden
Om de dataset klaar te maken voor analyse wordt er gecontroleerd op extreme waarden (outliers)
onder de gegeven antwoorden. Er zijn alleen bij de afhankelijke variabele service evaluatie een
aantal extreme waarden gesignaleerd (respondent nr.: 40, 54, 66, 95, 113 en 130). Voor de
procesvariabelen zijn geen extreme waarden gevonden. Door de genoemde respondenten te
verwijderen zal voor de afhankelijke variabele de variantie mogelijk licht verbeteren. Aangezien er
geen gemeenschappelijke extreme waarden zijn tussen de afhankelijke en de procesvariabelen, is
besloten om geen respondenten uit de dataset te verwijderen.

6.2 Covariaten
Covariaten zijn variabelen die een (potentiële) relatie hebben met de gemeten afhankelijke
variabele in het experiment. Deze variabelen mogen geen interactie effect hebben met de
onafhankelijke variabelen (ofwel manipulaties) op de afhankelijke variabele (Field, 2005). De
covariaten in het experimentmodel zijn: klantenkarakteristieken (gemeten met geslacht, leeftijd en
bezoekfrequentie) en de objectieve maat over de wachttijd. In het vooronderzoek is al gebleken dat
leeftijd een direct effect heeft op de service evaluatie van klanten. De verleende service aan de
kassa was positief gecorreleerd met de leeftijd van klanten, dit betekent dat tijdens het
vooronderzoek oudere klanten de service hoger evalueerden dan jongere klanten. De covariaten
worden hieronder apart besproken over mogelijke directe effecten op de afhankelijke variabele.

6.2.1 Klantenkarakteristieken
De geslachtsverdeling van de klanten is 119 vrouwen tegenover 24 mannen. De mannen zijn niet uit
de data worden verwijderd, omdat in het vooronderzoek is gebleken dat er geen significant verschil
is tussen de scores van mannen en vrouwen op het gebied van de service evaluatie. De leeftijd van
de respondenten was normaal verdeeld en liggen tussen de 19 en 80 jaar, met een gemiddelde
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waarde van 49,02 jaar (SD = 14.61, SE= 1.22). De bezoekfrequentie van klanten was gemiddeld
3,09 keer per week (SD = 1.76, SE= 0.14). De spreiding van de bezoekfrequentie ligt tussen de 1 en
6 keer per week. De klanten hadden tijdens de enquête de mogelijkheid om tot maximaal 10+ in te
vullen. Hieruit blijkt dat klanten in de geselecteerde dorpswinkel maximaal zes keer per week de
supermarkt bezoeken. Er werden een aantal ANCOVA's uitgevoerd om te testen of de service
evaluatie direct beïnvloed wordt door de klanten karakteristieken. In de analyses werden de
interactie effecten tussen de manipulaties en covariaten meegenomen. Geen van de beschreven
klanten karakteristieken had een significant interactie effect met de manipulaties op de service
evaluatie, dan wel een direct significant effect (p > .050] op de service evaluatie. Daarom is besloten
om de klanten karakteristieken niet verder mee te nemen in de uiteindelijke analyse.

6.2.2 Objectieve maat over het wachten
De objectieve maat over het wachten wordt weergegeven met de variabele wachtrijlengte gemeten
op het moment dat klanten aansluiten aan de wachtrij van de experimentele kassa. Gemiddeld
hadden klanten tijdens het experiment 2,23 personen (SD = 1.76) voor zich in de wachtrij aan de
kassa. In het vooronderzoek is gevraagd aan klanten op welke manier zij de regel 'Drie in de rij,
kassa erbij' interpreteerden. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen de volgende groepen: 1) een
wachtrij van minder dan drie klanten, 2) een wachtrij van drie klanten en 3) een wachtrij met meer
dan drie klanten. De gemeten wachtrij lengte tijdens het experiment is vervolgens in deze
categorieën opgedeeld. De lengte van de wachtrij was voor 65,7% van de klanten korter dan drie
personen en voor 10,5% langer dan drie personen bij aansluiten aan de wachtrij. Hieruit is op te
maken dat 89,5% van de klanten voor Albert Heijn heeft voldaan aan de regel'Drie in de rij, kassa
erbij'. Vervolgens werd er een ANCOVA uitgevoerd om te testen of de service evaluatie direct
beïnvloed wordt door de wachtrij lengte bij het moment van aansluiten.

De analyse wees uit dat er geen significant interactie effect en zijn tussen de manipulaties en de
wachtrij lengte op de service evaluatie [F(2,137) = .175, p = .869]. Dit betekent dat wachtrij lengte
meegenomen kan worden als covariaat tijdens de analyses. Daarnaast heeft wachtrijlengte een
significant effect op de service evaluatie [F(2,137) = 6.242, p = .003]. In figuur 14 is te zien dat de
lengte van de wachtrij een negatief effect heeft op de gemiddelde service evaluatie door klanten.
Logischerwijs te verklaren doordat een langere wachtrij relatief meer tijd kost dan een kortere
wachtrij, waardoor bij een langere wachtrij de mate van tevredenheid over de service afneemt. Op
het moment dat bijvoorbeeld het benoemen van een locatie voor kwetsbare producten mee wordt
genomen is te zien dat de gemiddelde service evaluatie bij toename van de lengte over de wachtrij
hoger wordt (zie figuur 15).
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Figuur 14: De 'bars' geven het verschil aan tussen de lengte van de
wachtrij en de gemiddelde service evaluatie van klanten tijdens de
kassa-afhandeling .

Figuur 15: De 'grafieken' geven het verschil aan tussen de lengte van
de wachtrij en de gemiddelde service evaluatie van klanten op het
moment dat er door de caissière wel of niet een locatie benoemd wordt
voor het neerleggen van kwetsbare producten.

6.3 Controleren van de manipulaties
Om de effecten van de manipulaties op de afhankelijke en proces variabelen te testen wordt gebruik
gemaakt van een t-test met een onafhankelijke steekproef. Als eerste wordt getoetst of het
manipuleren van de subjectieve wachttijd een direct hoofdeffect heeft op de service evaluatie.
Daarna worden de analyse uitgevoerd van de manipulaties op de proces variabelen. Het gaat hier
om de beleving van de klant tot de manipulatie en de perceptie van het wachten door het toepassen

van de manipulaties. In tabel 4 staat een algemeen overzicht weergegeven met de resultaten van de
analyses. De resultaten worden gebruikt tijdens het beschrijven van de effecten op de variabelen.

Tabel 4: Het beschrijft een statistische samenvatting (van gemiddeldes) over de manipulaties in het experiment op het wachten (met tijd in minuten).

Benoemen

Manipuleren subjectieve wachttijd

Totaal

Niet

Wel

143

72

71

2,23

2.12

2,34

Werikelijke wachttijd

3:19

3:02

Ervaren wachttijd

3:32

3:34

Perceptie (van het wachten)

3:25

3:13

Beleving van de doorslroming

3,90

3,81

3,99

Beleving van de zorg vuldigheid

4,27

4,14

4,39

Algemene belevi ng

4,08

3,97

4,19

7,79

7,74

7,85

n

SignificantieA
p<

Divider

SignificantieA
p<

Niet

Wel

72

71

n.s.

2,18

2.28

3:37

0,004

3:18

3:20

n.s.

3:39

n.s.

3:35

3:28

n.s.

3:38

0,033

3:24

3:26

n.s.

n.s.

3,93

3,86

n.s.

0,027

4,25

4,28

n.s.

0,036

4,09

4,07

n.s.

n.s.

7,82

7,76

n.s.

Obiactieve maat over de wachttiid

Wachtrij lengte (bij aansluiten)

n.s.

Wachttiid Perceptie

Bele ving van de manipulatie8

Service Evaluatié

Mate van tevredenheid

At-tesls(df= 141); n.s. betekend p > 0,05 (two-tailed).
8
Hoge scores stellen een positief antwoord voor op een vijf-punt schaal (met een 5 als zeer tevreden).
c Hoge scores stellen een positief antwoord voor op een tien-punt schaal (met een 10 als perfect).
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6.3.1 Service evaluatie
De subjectieve wachttijd van de klant wordt met twee manipulaties in het experiment beïnvloed. De
eerste manipulatie gaat het om het wel of niet scheiden van de boodschappen tussen klanten door
gebruik te maken van de (achterband-) divider tijdens de kassa-afhandeling. De tweede manipulatie
is gericht op het wel of niet scheiden van kwetsbare boodschappen van een klant tijdens de kassaafhandeling. Dit wordt kenbaar gemaakt met een speciale locatie waar kwetsbare producten
neergelegd worden nadat de boodschappen gescand zijn . Er is geen significant hoofdeffect
gevonden van beide manipulaties op de service
evaluatie. Daarnaast zijn er ook geen interactie
effecten gevonden tussen de manipulaties op de
service evaluatie. Echter, de gemiddelde service
evaluatie wordt het hoogste gewaardeerd in de
situatie

waarin

beide

manipulaties

worden

toegepast. De kleine absolute verschillen op de
y-as in figuur 16 laten zien dat het puur een
indicatie betreft. Alleen de lengte van de wachtrij
als covariaat heeft een direct effect op de service
evaluatie, zoals eerder beschreven staat in dit

Figuur 1G: De 'grafieken' geven de invloed van de manipulaties weer op
de gemiddelde service evaluatie van klanten tijdens de kassaafhandeling.

hoofdstuk.

6.3.2 Beleving van de manipulaties
Elke manipulatie heeft een specifieke belevingsvraag in de enquête. De manipulatie betreffende het
wel of niet scheiden van kwetsbare producten wordt getoetst aan de hand van de vraag naar de
beleving van de zorgvuldigheid met de boodschappen. Deze beleving van de zorgvuldigheid wordt
door klanten met 8,6% hoger gewaardeerd, dan de beleving van de doorstroming tijdens de kassaafhandeling. De beleving van de doorstroming wordt beïnvloed door de manipulatie betreffende het
wel of niet scheiden van producten tussen afrekenende klanten met de (achterband -) divider. De
beleving van de doorstroming wordt niet significant beïnvloed door het wel of niet gebruiken van de
(achterband-) divider door de caissière. Dit is ook terug te zien in een relatief gelijke werkelijke
wachttijd van klanten tussen de twee situaties !Mniet

= 3:18,

M wet

= 3:20

(in minuten)]. Het wel

benoemen van een kwetsbare locatie om producten neer te leggen nadat de boodschappen gescand
zijn door de caissière scoort een significant hogere mate van tevredenheid in de beleving van de
klant [M= 4.39, SD = .643) vergeleken tot het niet benoemen van een locatie [M= 4.14, SD = .718,

t (141)

= -2.24, p = .027]. Dit betekent dat aangenomen

kan worden dat deze manipulatie op de

beleving van de zorgvuldigheid succesvol is geweest. , terwijl dit niet het geval was voor de
manipulatie met de (achterband-) divider op de beleving van de doorstroming.
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In de tabel 4 met het algemene overzicht van analyse resultaten is te zien dat de gemiddelde
waarden betreffende de belevingsvragen voor beide manipulaties zich gelijk verhouden tot elkaar.
Dit onderbouwt de veronderstelling dat er een response bias is opgetreden, aangezien de
verwachting was dat er interactie effecten zouden optreden tussen de belevingsvragen. Na het
samenvoegen van de vragen tot één nieuwe latente variabele genaamd beleving van de manipulatie
is deze getest op de manipulaties. Het wel benoemen van een kwetsbare locatie om producten neer
te leggen nadat de boodschappen gescand zijn door de caissière scoort een significant hogere mate
van tevredenheid in de algemene belevingvan de klant [M= 4.19, SD = .536] vergeleken tot het niet
benoemen van een locatie [M= 3.97, SD

= .686, t(141) = -2.11, p= .036]. Voor de manipulatie met

de (achterband-) divider werd geen significant effect gevonden voor de algemene beleving.
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Figuur 17: De 'grafieken' geven de invloed van het wel of niet benoemen van een locatie voor
kwetsbare producten aan bij verschillende lengtes van de wachtrij op de algemene beleving van
klanten tijdens de kassa-afhandeling.

Een ANCOVA is uitgevoerd om te testen of er enige invloed wordt uitgeoefend vanuit de covariaat op
de algemene beleving van de manipulatie. De lengte van de wachtrij had als een negatief significant
effect op de algemene beleving van de klant [f(2, 137) = 6.368, p = .002]. Wanneer de lengte van de
rij met wachtende klanten groter wordt neemt de mate van tevredenheid in de algemene beleving
van de klant af. In figuur 17 is te zien dat de algemene beleving van de klant tijdens het niet
benoemen van een kwetsbare locatie voor het scheiden van producten enorm afneemt op het
moment dat de lengte van de wachtrij toeneemt. Deze afname is minder sterk in de situatie dat een
kwetsbare locatie wel benoemd wordt door een caissière.
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6.3.3 Duur van het wachten
De duur van het wachten is gemeten in tijd en wordt weergegeven met de proces variabele wachttijd
perceptie. Tijdens het experiment is door de observator de werkelijke wachttijd van de klant
gemeten. Terwijl de klant in de enquête gevraagd werd hoelang hij/zij denkt te hebben moeten
wachten. Deze twee tijdmetingen vormen samen de perceptie van het wachten voor de klant. De
subjectieve wachttijd (wachttijd perceptie) wordt volgens Baker & Cameron (1996) beschreven als
het verschil tussen de werkelijke wachttijd en de waargenomen of ervaren duur van het wachten
door individuen.

6.3.3.1 Werkelijke wachttijd
Gemiddeld hebben klanten 3 minuten en 19 seconden (SD = 73 seconden) in de rij staan wachten
tijdens de kassa-afhandeling. Een t-test is toegepast om de relatie te onderzoeken tussen de
manipulaties en werkelijke wachttijd van klanten. Het benoemen van een locatie om kwetsbare
producten neer te leggen nadat de boodschappen gescand zijn door de caissière, verhoogd
significant de werkelijke wachttijd [M= 3:37, SD = 1:27) van klanten, tegenover het niet benoemen
van een kwetsbare locatie [M= 3:02, SD = 1:00, t(141) = -2.91, p= .004).1n figuur 18 is te zien dat
de manipulatie zorgt voor een gemiddelde vertraging van 35 seconden over de werkelijke wachttijd
van klanten tijdens het benoemen van een kwetsbare locatie. Een ANCOVA is gebruikt om te toetsen
wat de invloed is van de wachtrij lengte tijdens de kassa-afhandeling op de werkelijke wachttijd. Op
het moment dat de wachtrij lengte toeneemt, wordt de werkelijke wachttijd ook significant langer [F
(2,137) = 26.965, p= .000].
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Figuur 18: De 'bars' geven het verschil aan tussen het wel of niet
benoemen van een locatie voor kwetsbare producten en de werkelijke
duur van het wachten tijdens de kassa-afhandeling.

Btnotmtn un locattt voor kwetsbare producten

Figuur 19: De 'grafieken' geven het verschil aan tussen de ervaren en
werkelijke wachttijd van klanten bij het wel of niet benoemen van een
locatie voor kwetsbare producten tijdens de kassa-afhandeling.
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6.3.3.2 Ervaren wachttijd
Gemiddeld ervaren klanten het wachten 6,1% langer dan er werkelijk gewacht moet worden,
waarbij de rij met wachtende klanten 65,7% van de tijd korter is dan de gestelde norm van Albert
Heijn volgens de regel "Drie in de rij, kassa erbij". Dit bevestigt het gegeven dat klanten de
werkelijke wachttijd over het algemeen overschatten, zoals ook al in de literatuur gevonden werd.
De gebruikte manipulaties tijdens het experiment hadden geen direct significant effect op de
ervaren wachttijd van klanten. In figuur 19 is te zien dat door een locatie voor kwetsbare producten
te benoemen klanten de ervaren wachttijd nauwelijks meer blijken te overschatten. Uit verdere
analyse blijkt dat de ervaren wachttijd alleen direct beïnvloed wordt door de feitelijke
omstandigheden tijdens het wachten. Op het moment dat de wachtrij lengte toeneemt, wordt de
wachttijd ook significant langer ervaren [F(2,137) = 7.185, p= .001]. Met een regressie analyse zijn
de relaties getest tussen de werkelijke wachttijd en de ervaren wachttijd van klanten. De resultaten
beschrijven een positief significant effect van de werkelijke wachttijd op de ervaren wachttijd [Beta
=

.371, p = .000]. Een toename in de werkelijke wachttijd heeft als gevolg dat klant de wachttijd

automatisch langer ervaart. Dit geldt ook voor de lengte van de rij met wachtende klanten [Beta =

.302, p= .000].

6.3.3.3 Perceptie (van het wachten)
Baker & Cameron (1996) beschrijven wachttijd perceptie als het verschil tussen de werkelijke
wachttijd en de ervaren duur van het wachten door individuen. Dit houdt in dat de perceptie van het
wachten bij het benoemen van een locatie voor kwetsbare producten afneemt tegenover het niet
benoemen van een locatie door de caissière. Dit effect blijkt in relatie tot de service evaluatie bij
klanten na 3,5 minuut om te draaien (zie figuur 20). Aangezien dat het gaat om kleine absolute
verschillen, hebben beide variabelen een vergelijkbare negatieve correlatie met de geëvalueerde
service (werkelijke wachttijd [Beta = -.184, p = .028] en ervaren wachttijd [Beta = - .236, p = .005]).
Daarom is besloten om niet het verschil te nemen tussen de ervaren en werkelijke wachttijd, maar
uit te gaan van het gemiddelde om de proces
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scoort een significant hogere perceptie over de
duur van het wachten [M = 3:38, SD = 1:11]
vergeleken tot het niet benoemen van een locatie

[M= 3:13, SD = 1:05, t(141) = -2 .14, p= .033].
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Figuur 20: De 'grafieken' geven de richting aan van de ervaren en
werkelijke wachttijd van klanten bij het evalueren van de verleende
service tijd ens de kassa -afhandeling.

Voor de manipulatie met de (achterband-) divider
werd wederom geen significant effect gevonden
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op de perceptie van het wachten. Een ANCOVA is gebruikt om de invloed van de covariaat te testen
op de wachttijd perceptie. In figuur 21 is het resultaat hiervan weergegeven, waarbij de manipulatie
benoemen van een locatie voor kwetsbare producten [F(1, 137) = 10. 195, p = .001] en de covariaat
wachtrij lengte [F(2,137) = 19.870, p= .000] beiden een significant effect hebben op de perceptie
van de klant over het wachten. Vanaf het moment dat er drie klanten in de rij staan te wachten
neemt de wachttijd perceptie tussen het wel of niet benoemen van een locatie voor kwetsbare
producten overduidelijk toe.
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Figuur 21: De 'grafieken' geven het verschil aan tussen het wel of niet benoemen va n een locatie
voor kwetsbare producten bij verschillende lengtes van de wachtrij op de gemiddelde duur van het
wachten tijdens de kassa-afhand eling.

6.4 De significante effecten in één model
Om een beter beeld te krijgen hoe de eerder gevonden significante effecten zich tot elkaar
verhouden, zijn de overgebleven variabelen uit het experimentmodel onderworpen aan een
correlatie analyse. In een gedetailleerde versie van het experimentmodel worden alle significante
relaties tussen de onafhankelijke variabelen (ofwel manipulaties en covariaat) op de proces- en
afhankelijke variabelen overzichtelijk weergegeven. Hierin is te zien dat de onafhankelijke
variabelen alleen een mogelijk indirect effect hebben op de evaluatie van de verleende service aan
de klant. Het model kan opgedeeld worden in twee routes die leiden tot de service evaluatie van de
klant. De eerste route loopt vanuit de manipulatie benoemen van een locatie voor het scheiden van
kwetsbare producten langs de algemene beleving van het wachten en zal getest worden als een
indirect effect op de service evaluatie. De tweede route loopt vanuit dezelfde manipulatie langs de
perceptie over het wachten. Een mediatie analyse wordt toegepast om te achterhalen welke proces
variabele een mediërend effect heeft op de service evaluatie. Vervolgens wordt met pad-analyse
getoetst welke route de klant in het model doorloopt om tot een oordeel over de verleende service
te komen.
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In het experimentmodel (zie figuur 22) worden alle significante correlaties weergegeven na het
analyseren van de relaties tussen de onafhankelijke variabele op de proces- en afhankelijke
variabelen. De manipulatie betreffende het scheiden van kwetsbare producten door het benoemen
van een locatie heeft een significant positieve correlatie op de algemene beleving van klanten [Beta

= .17 5, p = .036] . Dit in tegenstelling tot de significant negatieve correlatie op wachttijd perceptie
[Beta = -.178, p = .033). Aangezien door het benoemen van een locatie voor kwetsbare producten
de beleving tot het krijgen van service extra wachttijd veroorzaakt is dit te verklaren. Het gevolg is
dat de positieve route langs de algemene beleving mogelijk beïnvloed wordt door de negatieve
route via de wachttijd perceptie. Dat er tussen de procesvariabelen een significante correlatie zit is
logisch, aangezien ze beiden een subjectief construct meten die de service evaluatie beïnvloed .

.............................................
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De waarde bij de pijlen geven de peta's (pearsons r) weer; •• p < 0.01 , • p < 0.05, en de ontbrekende pijlen zijn niet significant.
Figuur 22: Het vereenvoudigde experimentmodel worden de significante correlaties weergegeven tussen de onderzoeksvariabelen.

6.4.1 Belevingsroute

= .660, p = .000].
Het directe effect van de algemene beleving op de service evaluatie verklaart 43,6% [R' = .436, p =
De algemene beleving is het sterkst gecorreleerd met de service evaluatie [Beta

.000) van de variantie in het experimentmodeL Door het toevoegen van de manipulatie benoemen
van een locatie door de caissière voor het scheiden van kwetsbare producten na het scannen wordt
de service evaluatie indirect beïnvloed via de algemene beleving. Het gevolg is dat deze route

45,1%

[R' =

.451, p = .000) van de variantie in het model verklaart. De minimale toevoeging aan

verklaarde variantie wijst erop dat er meerder factoren verantwoordelijk zijn voor het beïnvloeden
van de algemene beleving over het wachten tijdens de kassa-afhandeling om vervolgens zichtbaar
invloed te kunnen hebben op de service evaluatie van de klant. De volgende stap is om te kijken
hoeveel invloed de perceptuele route heeft op de service evaluatie.
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6.4.2 Perceptuele route
De significant negatieve correlatie van wachttijd perceptie op de service evaluatie [Beta = -.2 57, p
= .002) zorgt ervoor dat de service evaluatie wordt ontkracht. Het directe effect van wachttijd

[R' = .066, p = .002]. Door
tot 10,8% [R' = .108, p =

perceptie verklaart 6,6% van de totale variantie in het experiment model
het toevoegen van de onafhankelijke variabelen stijgt dit percentage

.001]. De vraag is echter of de algemene beleving gemediëerd wordt door de duur van het wachten
op de service evaluatie van de klanten.

6.4.3 Mediatie effecten op de service evaluatie
De correlaties tussen de procesvariabelen onderling en met de afhankelijke variabele maken het
mogelijk dat er een mediatie aanwezig is tussen de procesvariabelen op de afhankelijke variabele.
Om dit te toetsen is er verondersteld dat het effect tussen de duur van het wachten en service
evaluatie gemedieerd wordt door de algemene beleving van klanten over het wachten (Ba ron &
Kenny, 1986). In het mediatie model (zie figuur 23) is de mediatie schematisch weergegeven .

..................................................
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De waarde bij de pijlen ge ven de peta's (pearsons r) weer; " p < 0.01 , 'p < 0.05
Figuur 23: Het model is een schematische weergave van de mediërende effecten tussen de proces- en afhankelijke variabele.

Een mediatie analyse wordt uitgevoerd volgens de drie stappen van Baron & Kenny (1986). De
eerste stap is een regressie analyse om te testen of er een direct effect is tussen de voorspeller en
de afhankelijke variabele. Er is een significant effect gevonden [f

= 9.931, p = .002) ,

alleen

verklaart de duur van het wachten maar 6,6% van de variantie. Dit betekent dat er nog andere
variabelen moeten zijn naast de duur van het wachten die ook invloed hebben op de evaluatie van
de verleende service aan de klant. De tweede stap van de mediatie analyse is dat er een significant
effect bestaat tussen de voorspeller en de mediator. De analyse bevestigde de significante
correlatie tussen de duur van het wachten en de algemene beleving van de klant betreffende het
wachten [f= 4.640, p = .033). In de laatste stap wordt de duur van het wachten en de algemene
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beleving toegevoegd als voorspellers van de evaluatie over de verleende service aan de klant. Uit
het resultaat blijkt dat het significante effect tussen de duur van het wachten en de algemene
beleving van de klant is toegenomen in vergelijking tot de enkele regressie tussen de twee procesvariabelen. Aangezien beide proces variabele een significant effect blijven houden met de service
evaluatie, spreken we hier van een gedeeltelijke mediatie (zie tabel 5).

Tabel 5: Resultaten van mediatie analyse (uitgevoerd in SPSS) .

B

SE B

Constant

3.532

.559

Duur van het wachten

- .002

.001

1.163

.116

Onafhankelijke variabele(n)

Algemene Beleving

/3

- .143.
.635 ..

.. p < 0.01, • p < 0.05

De mediatie analyse wijst uit dat de duur van het wachten één van de factoren is die invloed heeft
op de algemene beleving van klanten betreffende het wachten. Om erachter te komen welke causale
verbanden er aanwezig zijn in de route die klanten doorlopen tot het evalueren van geleverde
service op het moment dat het benoemen van een locatie voor het scheiden van kwetsbare
producten wordt toegepast, wordt een pad-analyse uitgevoerd.

Tabel 6: Resultaten van de Pad-analyse (uitgevoerd in Mplus).

Afhankelijke variabele(n)

Estimate

SE

Est. I SE

p-value (2-t)

Service evaluatie via
Algemene beleving ••

1.157

0.115

10.063

0.000

Duur van het wachten

-0.002

0.001

-1.630

0.103

Wachtrij lengte

-0.052

0.079

-0.662

0.508

Duur van het wachten •

-0.002

0.001

-1.815

0.050

Wachtrij lengte

-0.050

0.056

-0.896

0.370

0.267

0.101

2.633

0.008

Wachtrij lengte ••

33.883

4.704

7.203

0.000

Benoemen locatie •

17.418

9.807

1.776

0.046

3.588

0.558

6.427

0.000

Algemene beleving via

Benoemen locatie ••
Duur van het wachten via

lntercept
Service evaluatie
Algemene beleving

4.113

0.203

20.276

0.000

104.227

17.828

5.846

0.000

Service evaluatie

0.705

0.083

8.456

0.000

Algemene beleving

0.355

0.042

8.456

0.000

3402 .397

402.376

8.456

0.000

Duur van het wachten
Rest variantie

Duur van het wachten
"p<0.01, 'p<0.05
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6.4.4 Pad-analyse van experiment model
Het doel van een pad-analyse is om te proberen causale modellen te vinden die aangeven hoe een
combinatie van voorspellende variabelen het niveau van de afhankelijke variabele beïnvloedt. De
verbanden tussen variabelen in een pad-analyse worden door padcoëfficiënten weergegeven. Dit
zijn in wezen correlatiecoëfficiënten die gebaseerd zijn op de bèta waarden die met een
(meervoudige) regressie berekend worden . Met een pad-analyse wordt geprobeerd een bepaald pad
te beschrijven dat verbanden tussen variabelen goed en/ of logischerwijs kan verklaren. Dit is echter
geen bewijs dat een specifiek causaal model (ofwel significante route) de enige mogelijkheid is.
Aangezien de onafhankelijke variabelen geen direct effect hebben op de afhankelijke variabele kan
aan de hand van een pad-analyse getoetst worden wat het verband is van de manipulaties in
combinatie met de covariaat op de uiteindelijke afhankelijke variabele via de procesvariabelen. Om
het experiment model te toetsen in een pad-analyse, worden alleen de significante effecten op de
afhankelijke en proces variabelen ingevoerd . Het effect dat de sterkste voorspeller is van de
variabele zal significant blijven. Het is natuurlijk mogelijk dat een voorspeller invloed heeft op twee
variabelen , waardoor meerdere significante effecten aanwezig blijven. Dit is het geval voor de
manipulatie over het wel of niet benoemen van een locatie voor kwetsbare producten door de
caissière. Het resultaat van de analyse is weergegeven in tabel 6.

De service evaluatie wordt significant beïnvloed door de algemene beleving over het wachten [Beta

= 10.063, p = .000] . Wat betekent dat de gedeeltelijke mediatie vanuit de duur van het wachten op
de service evaluatie in het model volledig gemedieerd wordt door de algemene beleving over het
wachten. Daarnaast blijkt de lengte van de wachtrij alleen nog een significant effect te hebben op
de duur van het wachten van klanten [Beta = 7.203, p = .000] . Op het moment dat de wachtrij
langer wordt heeft deze een directe invloed op de perceptie over de duur van het wachten. In het
model (zie figuur 24) zijn de resultaten betreffende het psychologisch pad schematisch
weergegeven.

De manipulatie blijkt volgens de resultaten van de analyse een sterker verband te hebben met de
algemene beleving van het wachten [Beta
wachten [Beta

= 1.776,

p

= .046].

= 2.633,

p

= .008]

in verhouding tot de duur van het

Dus is te stellen dat het benoemen van een locatie voor

kwetsbare producten een belangrijke factor is voor de algemene beleving van klanten met
betrekking tot het wachten tijdens de kassa-afhandeling. Vervolgens heeft de duur van het wachten
ook een significante invloed op de algemene beleving van klanten over het wachten aan de kassa
[Beta =- 1.815, p = .050]. Dit bevestigt dat de algemene beleving van klanten over het wachten

door meerdere factoren beïnvloed wordt.
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Ff =.460 **

De waarde bij de pijlen geven de Peta"s (pearsons r) weer; •• p < 0.01 . • p < 0.05
Figuur 24: Het model beschrijft de psychologische paden over het benoemen van een locatie voor kwetsbare producten tot het moment dat klanten de service
evalueren.

Als laatste wordt een meervoudige regressie analyse uitgevoerd om te achterhalen wat de totale
(indirecte) invloed is van de onafhankelijke variabelen op de uiteindelijke afhankelijke variabele in
het experiment model. Het benoemen van een locatie voor het scheiden van kwetsbare producten
door de caissière tijdens de kassa-afhandeling, verklaart voor 44,4% [Adjusted tf

= 0.444, p =

.000] de variantie van de evaluatie over de verleende service aan de klant in het experiment model
(voor de gehele populatie klanten in Albert Heijn filiaal1271).
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CONCLUSIES

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de conclusies van het experiment besproken. Het experiment tracht te
achterhalen welke invloed 'aandacht' voor de klant bij de kassa-afhandeling heeft op de beleving
van zowel de subjectieve en objectieve duur van het wachten. Vervolgens kan meer inziCht
verkregen worden welke invloed de beleving van klanten heeft op de evaluatie van de verleende
service tijdens de kassa-afhandeling. Tijdens het bespreken van de resultaten uit het experiment
zullen de gestelde hypotheses worden getoetst. De eerder beschreven theoretische benaderingen
van de wachttijd zullen nader toegelicht worden, gevolgd door een verklaring over de meerwaarde
die geleverd is door het uitvoeren van dit onderzoek.

De bevindingen van het experiment worden gebruikt om een antwoord te geven op de vraagstelling
in dit onderzoek. Klantenkarakteristieken (zoals: geslacht, leeftijd en bezoekfrequentie) bleken op
geen enkele wijze invloed uit te oefenen op de verleende service aan de klant. De analyses
bevestigen dat, in overeenstemming met het vooronderzoek, de service evaluatie niet afhing van de
klanten karakteristieken.

7.1 Objectieve & subjectieve duur van het wachten
Hornik (1984) vond dat de wachttijd langer wordt ervaren dan werkelijk gewacht hoeft te worden.
Ook in het huidige onderzoek werd de wachttijd subjectief hoger geschat dan het werkelijk duurde,
maar alleen in het geval dat er niet benoemd werd. Bij het wel benoemen van een locatie voor het
scheiden van kwetsbare producten van klanten tijdens de kassa-afhandeling was de objectieve
wachttijd gelijk aan de subjectieve wachttijd, ondanks dat de objectieve wachttijd in deze situatie
toenam (zie figuur 19). Dit is in overeenstemming met enerzijds hypothese 2, waarin verwacht wordt
dat klanten het wachten langer ervaren dan er werkelijk gewacht wordt. Anderzijds hypothese 3, die
stelt dat het verlenen van service een negatieve invloed heeft op de duur van het wachten. In

hypothese 1 wordt gesteld dat de duur van het wachten een negatieve invloed heeft op de service
evaluatie van klanten (David & Heineke ,1998). De tevredenheid nam toe bij het afnemen van zowel
de objectieve als de subjectieve wachttijd (zie figuur 20). De duur van het wachten werd beïnvloed
door de lengte van de wachtrij. Zodra de wachtrij langer werd dan drie klanten, ervaren klanten
tijdens het benoemen de duur van het wachten langer dan er werkelijk gewacht hoeft te worden (zie
figuur 25).
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7.2 Subjectieve belevingvan de klant
Het benoemen heeft een positieve invloed op de subjectieve beleving van de klant. Het resultaat van
aandacht geven is in overeenstemming met hypothese 5. Sheu & Babbar (1996) vonden dat het
verlenen van service (ofwel aandacht geven) tijd kost, waardoor de wachttijd langer wordt.
Inderdaad heeft het benoemen een effect op de duur die langer wordt. De duur van het wachten is
negatief gecorreleerd met de subjectieve beleving van de klant, zodat hypothese 6 werd bevestigd.
De subjectieve beleving is dus zowel afhankelijk van de factor aandacht en duur van het wachten
(zie figuur 21), waarbij aandacht een grotere invloed heeft dan de duur. De duur van het wachten
wordt sterker beïnvloed door de wachtrij lengte dan het geven van aandacht. De subjectieve
beleving door te benoemen wordt groter bij een wachtrij die langer is dan drie klanten. Dit in
tegenstelling tot een wachtrij korter dan drie klanten, waarbij de beleving tussen het wel of niet
benoemen gelijk blijft (zie figuur 17).

7.3 Service Evaluatie
Op basis van Zeithaml & Bitner (2000) is in hypothese 4 gesteld dat het verlenen van service (door
het geven van aandacht) een positieve invloed heeft op de service evaluatie van klanten . Er werd in
het huidige onderzoek echter geen direct effect gevonden tussen de gebruikte manipulaties en de
service evaluatie van klanten (zie figuur 16). Hierdoor wordt hypothese 4 verworpen. Pruyn &
Smidts (1998) vonden dat de subjectieve beleving over het wachten een positief effect had op de
service evaluatie van klanten. Ook in dit onderzoek is de subjectieve beleving van klanten is positief
gecorreleerd met de service evaluatie (zie figuur 22), wat in overeenstemming is met hypothese 7.
Daarnaast blijkt de subjectieve beleving de belangrijkste voorspeller te zijn voor de evaluatie over
de verleende service tijdens de kassa-afhandeling (zie figuur 24). De duur van het wachten heeft
geen rechtstreeks effect op de service evaluatie, en heeft alleen via beleving een indirect effect.

Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat de service evaluatie van de klant
bepaald wordt door de subjectieve beleving van het wachten. Hierbij zijn de objectieve factoren
zoals de duur van het wachten van ondergeschikt belang.

7.4 Interpretatie van de bevindingen
Gebleken is dat aandacht geven door te benoemen tijd kost. Daarnaast levert het geven van
aandacht een betere beleving van het wachten bij de klant. Vanaf het moment dat de wachtrij uit
drie klanten bestaat, is de duur van het wachten van ondergeschikt belang tegenover de beleving
van het wachten tijdens het geven van aandacht (zie figuur 17). Het verkorten van de objectieve
wachttijd levert dus niet in elke situatie het een verbetering van de service evaluatie op. Los van de
manipulaties blijft het construct beleving de grootste invloed hebben op de service evaluatie van
klanten (zie figuur 23). Zodra de wachtrij korter is dan drie klanten heeft aandacht geven aan de
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klant geen direct effect op beleving van de klant. De korte wachttijden zullen waarschijnlijk minder
irritaties veroorzaken, doordat de kassa-afhandeling bij een wachtrij van minder dan drie klanten
rustiger verloopt. De caissière zal mogelijk bij een wachtrij vanaf drie klanten het tempo van
scannen constant (hoog) proberen te houden om de rij te controleren. Hierdoor kunnen klanten zich
opgejaagd voelen tijdens de kassa-afhandeling, wat direct invloed kan hebben op subjectieve
aspecten van het wachten. Dit is mogelijk te verklaren aan de hand van de eerder beschreven
theoretische benaderingen over de duur van het wachten (Nie , 2000).

Volgens de stress management theorie zou er verwacht worden dat in een situatie waar de klant
stress ondervindt, dit als een mediërende factor meespeelt in de ervaring van het wachten (Katz et
al. , 1991). Het heeft vervolgens een negatief effect op de service evaluatie van de klant. Dit kan
optreden bij wachtrijen vanaf drie klanten. Door te benoemen wordt er bewust aandacht geven aan
de klant. Dit onderzoek heeft aangetoond dat het benoemen een positieve uitwerking heeft op de
ervaren duur van het wachten. Hierdoor is te verklaren dat alleen de werkelijke wachttijd tijdens het
benoemen van een locatie voor het scheiden van kwetsbare producten langer werd (zie figuur 19) en
niet de ervaren wachttijd.

De attributie theorie beschrijft dat klanten onverwachte situatie pas accepteren op het moment dat
de klant de oorzaak begrijpt. Het accepteren van een gebeurtenis zal een positief effect hebben op
de service evaluatie van klanten. Het krijgen van aandacht blijkt tijd te kosten. Het accepteren van
deze extra wachttijd zal volgens Hui et al. (1996) pas gebeuren wanneer de klant de aandacht als
waardevol acht. Dit verklaart mogelijk waarom er geen direct effect is gevonden tussen de
manipulaties en de service evaluatie van de klant. De behoeftes van de klant kunnen per situatie
verschillen, waardoor het begrip waardevol steeds anders kan zijn. Het is mogelijk dat de
hoeveelheid extra wachttijd niet afweegt tegen de verkregen aandacht.

7.5 Wetenschappelijke meerwaarde
Met dit onderzoek is aangetoond dat de service evaluatie van de klant in specifieke gevallen
enerzijds bepaald wordt door de subjectieve beleving van het wachten en anderzijds door meer
objectieve factoren zoals de duur van het wachten. Aandacht geven aan de klant en de duur van het
wachten hebben invloed op de subjectieve beleving van de klant. De trade-off tussen de duur van
het wachten en de subjectieve beleving wordt bepaald door de lengte van de wachtrij (zie figuur 2 5).
Op het moment dat de wachtrij korter is dan drie klanten is de beleving van de klant van
ondergeschikt belang aan de duur van het wachten. De wachttijd is dusdanig kort dat klanten
blijkbaar geen negatieve geveelsaspecten hebben over het wachten. Vanaf drie wachtende klanten
blijkt de beleving van de klant een belangrijke invloed te hebben op de service evaluatie. Ondanks
dat het geven van aandacht een positieve invloed heeft op de beleving van klanten, heeft
tegelijkertijd de duur van het wachten een negatieve invloed op de beleving van de klant. Hierbij
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wordt de duu r van het wachten van ondergeschikt belang aan ontvangen aandacht door de klant in
de uiteindelijke service evaluatie (zie figuur 24).

Wat is de trade-off tussen de procesvariabelen op de seNice evaluatie van de klant.
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Figuur 25: Het model beschrijft de trade-off tussen de beleving van de klant en de duur van het wachten op de service evaluatie van klanten.

De meerwaarde van dit onderzoek ten opzichte van de bestaande literatuur wordt bepaald door de
combinatie van gebruikte variabelen. Geen van de eerdere onderzoeken kijkt naar de subjectieve
beleving in combinatie met de duur van het wachten op de service evaluatie van klanten, waarbij de
lengte van de wachtrij een bepalende covariaat is in de uiteindelijke trade-off tussen de variabelen.
De meeste literatuur keek alleen naar welke invloed de subjectieve en objectieve duur van het
wachten heeft op de service evaluatie van klant.

Daarnaast is het experiment is uitgevoerd in een natuurlijke setting, wat uniek is in het
onderzoeksveld. Er kan gesteld worden dat niet alleen de objectieve waarneming en/of ervaring
over het aantal wachtende klanten invloed heeft op de evaluatie van de verleende service aan de
klant, maar ook de subjectieve beleving over het wachten. Aandacht geven aan de klant heeft vanaf
een wachtrij van drie klanten dus een positief effect op de beleving van het wachten. Wat vervolgens
indirect een bijdrage levert aan de service evaluatie van de klant.

Kijkend naar de huidige literatuur is de subjectieve beleving van essentieel belang. De service
evaluatie wordt bepaald door de subjectieve beleving van de klant. Doordat tijd minder belangrijk is
in verhouding tot aandacht, kan subjectieve beleving helpen door service te verlenen. Het construct
'beleving' is in eerder onderzoek niet meegenomen, wat wet aan te bevelen blijkt te zijn .
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Je bent in de supermarkt en je moet kiezen tussen twee
wachtrijen 11oor de kassa. De ene rij heeft weinig klanten
met 11eel boodschappen en de andere 11eel klanten met
weinig boodschappen ...Welke rij gaat het snelst?", 11raagt
Chrlstiaan Holman uit Venlo.
Een langzame caissière, een niet geprijsd product, discussie over
zegeltjes, .De wachtrij is afhankelijk van onzekere factoren", zegt
Jan Christiaan Hellendoorn, woordvoerder van Albert Heijn . • Maar
als we die factoren achterwege laten, is een rij met drie klanten
met drie karren vol boodschappen sneller dan een rij met acht
klanten met een paar producten in een mandje."
De transactiehandelingen, die vreten namelijk de meeste tijd,
Hellendoorn: . In de tijd dat één klant betaalt, kan een groot aantal
producten gescand worden."
Ook Onno Boxma, hoogleraar stochastische besliskunde aan de
Technische Universiteit Eindhoven, zou desgevraagd bij de rij met
de minste klanten aansluiten - zelfs als die veel meer producten
hebben, .Betalen kost tijd, Als er meer klanten voor je staan, is de
kans dat je vertraging oploopt ook groter."
Jumbo, Jan Linders en Spar hadden vorig jaar de snelste rijen
volgens consumenten, zo rapporteerde onderzoeksbureau GFK, De
langste rijen waren bij Aldi, Lidi en Bas van der Heijden.
In servicesupermarkten zoals Albert Heijn staat 22 procent van de
klanten gemiddeld langer dan 5 minuten in de rij; in de
discountsupermarkten zoals Lidi is dat gemiddeld 32 procent. Een
verklaring is dat discounters minder snel nieuwe kassa's openen als
de rijen langer worden, zegt onderzoeksdirecteur Joop Holla van
GFK . • Er wordt niet geanticipeerd op lange rijen."
Bij Jumbo krijgt de klant de boodschappen gratis mee als hij als
vierde in een rij moet aansluiten, omdat er geen kortere rij is .
• Maar uiteindelijk kun je nooit zeggen hoelang je moet wachten",
zegt woordvoerder Lily van den Berg van Jumbo Supermarkten .
• Wie weet staat er wel een kennis van de caissière in de rij, dan
kan het even duren."

Persbericht op

w.WYY..N.R.Cne.xt.ol, donderdag 10 april 2008, Elke Bal.
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Inleiding
In dit hoofdstuk worden de bevindingen uit het experiment ter discussie gesteld . Als eerste zullen
de hoofdeffecten worden bekritiseerd, waarna de keuzes voor het leveren van service aan klanten
verder wordt beschreven. Wat is de (indirecte) relatie tussen aandacht geven aan de klant en de
uiteindelijke evaluatie van de verleende service? Hierbij zal vervolgens de rol van het construct
beleving verder uitgelegd worden. Als laatste zullen enkel aanbevelingen worden gedaan aan Albert
Heijn tot het verbeteren van de service evaluatie tijdens het klantentevredenheidsonderzoek in de
toekomst.

8.1 Ontbreken van hoofdeffecten
De manipulaties hadden als doel de klant bewust aandacht te geven. Er is gebleken dat aandacht
geven tijd kost en dit beïnvloedt de werkelijke wachttijd van de klant. De duur van het wachten heeft
een negatief effect op de service evaluatie van de klant. De hoeveelheid aandacht zal dit negatieve
effect positief moeten compenseren en vervolgens overtreffen. Zodra dit niet het geval is zal
waarschijnlijk het directe effect niet gevonden worden. Uit de resultaten blijkt dat aandacht geven
aan de klant pas bij een wachtrij lengte vanaf drie klanten zichtbaar wordt. Het grootste deel van de
proefpersonen heeft in een wachtrij van 2 tot 3 klanten gestaan . Dit kan verklaren waarom het
directe effect op de service evaluatie mogelijk is vervaagt. Het benoemen van een locatie voor
kwetsbare producten had een positief significant effect op de beleving van de klant [Beta = .175; p

= .036] en tegelijkertijd

een negatief significant effect op de duur van het wachten [Beta

= -.178 ; p

= .033].

Deze verklaring gaat niet op voor de het scheiden van producten tussen klanten door gebruik te
maken van de (achterband-) divider, zodat klanten de boodschappen rustig kunnen inpakken .
Zonder de (achterband-) divider moest de caissière bewust even wachten tot de klant klaar was met
inpakken, terwijl met de (achterband -) divider er direct door gegaan kon worden met het helpen van
de volgende klant. Het gebruiken van de (achterband-) divider wordt waarsch ijnlijk door meerdere
factoren beïnvloed . Bijvoorbeeld de hoeveelheid boodschappen van de klant, of wanneer de klant
besluit eerst in te pakken en dan pas te betalen . Hierdoor heeft het geen nut om de (achterband-)
divider te gebruiken. Dit geldt hetzelfde voor een situatie waar de volgende klant maar een enkel
product heeft. Hierdoor hoeft de caissière de achterband niet te gebruikten en kan het product
rechtstreeks aan de klant overhandigen. Daarnaast heeft de caiss ière natuurlijk de keuze om van de
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divider gebruik te maken of juist door omstandigheden te besluiten te wachten tot de klant weg is.
Hierdoor wordt waarschijnlijk de (achterband-) divider niet continu efficiënt gebruikt. De klant merkt
het verschil niet tussen het wel of niet aanwezig zijn van een (achterband-) divider. Het moment
waarop de caissière gebruik zal maken van de divider, hangt af van de drukte aan de kassa om de
doorstroming van klanten te bevorderen. De functie van de divider heeft dus enkel een situationeel
effect, waardoor dit mogelijk geen direct effect te weeg bracht in het beïnvloeden van de service
evaluatie van klanten in het onderzoek.

8.2 Exploratief onderzoek
Het experiment is tijdens openingstijden uitgevoerd, waarbij Albert Heijn als eis had dat klanten zo
min mogelijk gehinderd zouden worden. Om de deelname van klanten aan de enquête na het
passeren van de experimentele kassa toch zo hoog mogelijk te krijgen, is er gekozen om maar een
select aantal vragen te stellen tijdens deze enquête. Het is hierdoor mogelijk dat vragen in de
enquête de manipulaties niet voldoende hebben gemeten. Elke manipulatie had namelijk één vraag
die vergelijkbaar was met de vraag uit het klantentevredenheidsonderzoek van Albert Heijn. Meten
deze vragen daadwerkelijk het juiste construct? Een voorbeeld hiervan is het begrip doorstroming
tijdens de kassa-afhandeling. De doorstroming is tijdens het experiment beschreven als het tempo
waarmee klanten aan de buurt zijn om geholpen te worden. De term 'doorstroming' wordt door de
klant misschien geïnterpreteerd als zijnde de snelheid van de caissière of de drukte rondom de
kassa's? Met als gevolg dat de vraag mogelijk het verkeerde aspect heeft gemeten.

De regel 'Drie in de rij, kassa erbij' is in het leven geroepen om klanten bewust te maken over de
maximale duur van het wachten volgens de norm van Albert Heijn. Hierdoor probeert Albert Heijn
het verschil tussen de verwachting en de ervaring van klanten onder controle te houden. De regel
wordt door de klanten op drie verschillende manieren geïnterpreteerd. Het gevolg is dat de
verwachtingen van klanten uiteen loopt. Daarnaast bleek dat 29% van de klanten de regel niet eens
kende. Om de klanten positief te beïnvloeden zullen klanten enerzijds de regel zoveel mogelijk
gelijk moeten interpreteren. Anderzijds zal achterhaald moeten worden welke fysieke interventies
voor de meeste situaties direct invloed hebben op de service evaluatie van de klant. Het bewust
geven van aandacht heeft een positieve invloed op de beleving van klanten tijdens het wachten.
Alleen dit geldt specifiek voor situaties vanaf drie wachtende klanten. Het beter communiceren van
de regel "Drie in de rij, kassa erbij" heeft als doel om de verwachting van klanten gelijk te krijgen
met de uitvoering van de winkel. De acceptatiezone zal hierdoor kleiner worden doordat de
verwachting van de regel hetzelfde is. Hierdoor kan de winkel meer invloed uitoefenen op een
grotere groep klanten, zodat gericht actie kunnen worden ondernomen om de service positief te
beïnvloeden.
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8.3 Aanbevelingen
Albert Heijn pretendeert een service supermarkt te zijn. De vraag is in welke mate er tijdens de
kassa-afhandeling service verleend moet worden. Het verlenen van service aan de klant kost tijd. In
welke situaties vinden klanten service belangrijker dan de werkelijke wachttijd? Gebleken is dat bij
korte wachtrijen bewust aandacht hebben voor de klant, geen direct effect heeft op de beleving van
de klanten (zie figuur 17). In het vooronderzoek bleek dat de service evaluatie afnam gedurende de
dag. Betekent dit dat de klanten die later op de dag boodschappen doen hier mogelijk wel behoefte
aan hebben? Het kan zijn dat bij klanten later op de dag de gevoelsaspecten meer de overhand
hebben tijdens het handelen. In verder onderzoek zou bekeken kunnen worden of klanten met een
lagere service evaluatie meer behoefte hebben aan het krijgen van aandacht van de service
verlener.

Wat verder onderzocht kan worden is welke invloed de hoeveelheid boodschappen van de
voorganger heeft op de beleving van het wachten? Bijvoorbeeld het verschil tussen mandjes klanten
of winkelwagen klanten . De winkel kan de regel "Drie in de rij, kassa erbij" onder controle hebben,
maar op het moment dat een klant met een mandje voor een klant met een volle winkelwagen staat
kan dit gevolgen hebben voor de beleving van het wachten . In de klantenenquête werd dit effect
beschreven rondom het lunch moment. Klanten willen vanuit het werk vlug even wat te eten halen
en staat gevoelsmatig uren in de rij aan de kassa. Het kan een mogelijkheid zijn om tijdens de
piekmomenten enkele snelkassa's te benoemen om deze subjectieve aspecten betreffende het
wachten onder controle te krijgen.

Het benoemen van een locatie voor kwetsbare producten heeft geen invloed bij de korte wachtrijen,
maar een positieve invloed voor lange wachtrijen (vanaf drie klanten). Zolang de regel niet goed
wordt uitgevoerd is het beter om het benoemen van een locatie voor het scheiden van kwetsbare
producten toe te passen . Dit is echter één factor die van invloed is op de beleving van klanten in een
specifieke situatie. Op het moment dat de wachtrij korter is dan drie klanten wordt de duur van het
wachten belangrijkere voorspeller van de service evaluatie van klanten. De vraag is welke factoren
er van invloed zijn op de beleving van de klant tijdens het wachten bij kortere wachtrijen? Uit de
literatuur blijkt dat het plaatsen van spiegels een positief effect heeft op de ervaren duur van het
wachten (Sasser et al., 1979). Een goede start voor verder onderzoek.

8.4 Praktische bevindingen
Hoe de (achterband-) divider te gebruiken? Een praktische tip kan zijn om eerst de achterste plek
van de (achterband-) divider te vullen, zodat direct de volgende klant aan de transactie kant
geholpen kan worden. Op deze manier staan de klanten elkaar niet in de weg. Het bevordert
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vervolgens de doorstroming bij de kassa. Daarnaast hebben deze klanten tot het moment dat de
eerst volgende klant betaald heeft, de tijd om in te pakken.

Hoe rijen aan de kassa te voorkomen? Tijdens het experiment viel op dat sommige kassa's minder
intensief werden benaderd door klanten. Klanten gaven aan dat het moeilijk te bepalen was welke
kassa's voorzien waren van caissières. Door de omgeving open te houden en altijd vanaf één kant
de kassa achter elkaar bezetten kan dit probleem voorkomen dat klanten onnodig staan te wachten .

8.5 De invloed van de score in het klantentevredenheidsonderzoek
Hoe slecht zijn de scores voor de winkels gemeten vanuit het klantentevredenheidsonderzoek van
Albert Heijn nu eigenlijk? Welk verschil wordt er gemaakt bij het presenteren van de resultaten. De
norm van Albert Heijn is dat winkels een acht of hoger moeten scoren voor de service evaluatie van
de klant. Tijdens het analyseren van de onderzoeksresultaten is deze norm niet toegepast. Er is
uitgegaan van de gemiddelde scores per vraag, zoals in figuur 26 te zien is tijdens het wel of niet
benoemen op de service evaluatie. Het benoemen scoort bij wachtrij vanaf drie klanten relatief
hoger, dan in de ander wachtrij situaties. Door de norm van Albert Heijn hierop toe te passen,
worden de effecten behoorlijk uitvergroot (zie figuur 27). Het percentage met een acht of hoger is
voor een wachtrij vanaf drie klanten behoorlijk lager ten opzichte van kortere wachtrijen. Terwijl dit
bij de gemiddelde scores (zonder de norm) wel meevalt.
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Figuur 26: De 'grafieken' geven het verschil aan tussen het wel of niet
benoemen va n een locatle voor kwetsbare prod ucten bij verschillende
lengtes va n de wachtrij op de gemiddelde service evaluatie van de klant
over de kassa-afhandeling.

""'

Benoemen van loc atle voor kwtttbart producten

Figuur 27: De 'grafieken' geven het verschil aan tussen het wel of niet
benoemen van een locatie voor kwets bare producten bij verschillende
lengtes van de wachtrij wee rgegeven vanuit de norm van Albert Heijn
over de service evaluatie van de klant tijdens de kassa-afhandeling .

Om de service evaluatie te verhogen zou er gesteld kunnen worden dat het maximum aan
wachtende klanten op drie ligt. Op het moment dat er wordt benoemd neemt volgens de norm van
Albert Heijn de score bij een wachtrij korter dan drie klanten af. Hierdoor zal de uiteindelijke score
zonder te kijken naar de wachtrij lengte tussen het wel of niet benoemen nauwelijks verschillen! Dit
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zorgt ervoor dat het effect van een verandering bij supermarktmanagers moeilijk te achterhalen is.
Het zou nuttig zijn om de supermarktmanager meer gedetailleerde informatie te verschaffen welke
soort klanten bijvoorbeeld laag scoort. Dan kan de winkel zich specifiek richten op deze
klanten groep.

------------------------------------TU~---

76

DISCUSSIE

1

Beleef de service met ons mee!

---TU~------------------------------------

REFERENTIES

Beleef de service met ons meel

1REFERENTIES

79

REFERENTIES

Wetenschappelijke artikelen
o

Antonides, G., Verhoef, P. C., & Van Aalst, M. (2002). Consumer perception and evaluation of
waiting time: a field experiment. joumal of Consumer Psychology, 12 (3), 193-202.

o

Baker, j., & Cameron, M. (1996). The effects of the service environment on affect and consumer
perception of waiting time: an integrative review and research propositions. Joumal of the
Academy of Marketing Science, 24 (4), 338-349.

(1986). The moderator-mediator variabie distinction in social
psychological research: Conceptual, strategie, and statistica! considerations. joumal of
Personality and Social Psychology, 51 (6), 1173-1182.

o Baron, R. M., & Kenny, D. A.

(2007), Waiting time influence on the satisfaction-loyalty relationship
in services. Managing Service Quality, 17(2), 174-193.

o Bieten, F., & Demoulin, N.

(2003). The effects of music, waitlength evaluation, and mood on a low-cost wait experience. Joumal of Business Research, 56 (6),

o Cameron, M. A., Baker, j., Peterson, M., & Braunsberger, K.

421-430.
B. (2004). Convenience intensifies cross-channel competition. Drug Store News,
(February), 16.

o Casey,

o

Chebat, )., & Filiatrault, P. (1993). The impact of wa iting in line on consumers. Joumal of Bank
Marketing, 11 (2), 35 - 40.

o

Davis, M. M., & Vollman, T. E. (1990). A framework for relating waiting time and customer
satisfaction in a service operation. Joumal of Service Marketing, 4 (1), 61-69.

o

Davis, M. M., & Heineke, j. (1998). How disconfirmation, perception and actual waiting times
impact customer satisfaction. International Joumal of Service lndustry Management, 9 (1), 64-

73.
o Doyle, M.

(2003). Fighting back with convenience. Progressive Grocer, 82 (6), 20-24.

L., & Schmitt, B. H. (1996). The temporal dimension of social episodes: position effect in
time judgements of unfilled intervals. Joumal ofApplied Social Psychology, 26 (20), 1816-1826.

o Dube,

o

Durrande-Moreau, A. (1999). Waiting for service: ten years of empirica! research. International
joumal ofService lndustry Management, 10 (2), 171-178.

o Field, A.

(2005). Discovering stafistics using SPSS. London: Sage.

o

Higgins, M. (2004). Grocery shopping enters a new age: Hand-held gizmo lets you scan items
before you getto the checkout counter. The Wal! Streef Jou mal, (March), 04.

o

Hornik, J, (1984). Subjective vs objective time measures: a note on the perception of time in
consumer behavior. joumal of Consumer Research, 11 (1), 614- 618.

o

Hui, M. K., & Tse, D. K. (1996). Wh at to teil consumers in waits of different lengths: an integrative
model of service evaluation. joumal of Marketing, 60 (2), 81 - 90.

L. (1996). How does waiting duration information influence customers'
reaction to waiting for services?. joumal ofApplied Socia/ Psychology, 26 (19), 1702-1717.

o Hui, M. K., & Zhou,

------------------------------------TU~---

80

REFERENTIES

I Beleef de service met ons meel

L., & Chebat, ). (1997). The impact of musicon consumers' reactions to waiting
for services. joumal ofRetailing, 73 (1), 87-104.

o Hui, M. K., Dube,

(1998). The effect of delay type and service stage on
consumers' reactions to waiting. Joumal of Consumer Research, 24 (4), 469-479.

o Hui, M. K., Thakor, M. V., & Gill, R.

o

)ohnston, R. (1995). The determinants of service quality: satisfiers and dissatisfiers.
International Joumal of Service lndustry Management, 6 (5), 53-71.

o

)ones, P., & Peppiatt, E. (1996). Managing perceptions of waiting times in service queues.
International Joumal of Service !ndustry Management, 7(5), 4 7-61.

L., Larson, B. M., & Larson, R. C. (1991). Prescription for the waiting-in-line blues:
entertain, enlighten, and engage. Sloan Management Review, 32(2), 44-53.

o Katz, K.

o

Kumar, P. (2005). The competitive impact of service process improvement: exammmg
customers' waiting experiences in retail markets. Joumal of Retailing, 81 (3), 171-180.

C. (1987). Perspectives on queues: social justice and the psychology of queuing.
Operations Research, 35(6), 895-905.

o Larson, R.

(2006). Technology readiness and the
evaluation and adoption of self-service technologies. joumal of Retailing and Consumer
Services, 13(3), 177-191.

o Liljander, V., Gillberg, F., Gummerus, )., & Van Riel, A.

o

Litwak, D. (2003). Automating the front-end: increasingly, shoppers are doing the work of
cashiers, as more U.S. supermarkets install self-scanning equipment to help patrans through
the checkout lanes. GroceryHeadquarters, 69(2), 95-98.

o Lovelock, C. & Gummesson, E. (2004). Whiter services marketing? In search of a new paradigm

and fresh perspectives. joumal of Service Research, 7(1), 20-41.

L., Chung, Q. 8., & Sloane, E. (2004). Impact of process
change on customer perception of waiting time: a field study. Omega, 32 (x), 77-83.

o Luo, W., Liberatore, M. )., Nydick, R.

o

Maister, D. (1985). The psychology of waiting lines. In). Czepiel, M. Salomon, & C. Suprenant
(Eds.), The service encounter: ma naging employeejeustomer interaction in service business (pp.
113-123). Lexington Books: Lexington, MA.

L., & Zammit, A. (2006). Self-Scanning technologies in retail: determinants of
adoption. The Service Industries joumal, 26 (6), 6 51-669.

o Marzocchi, G.

(1994). Subjective importance of goal and reaction to waiting in line. Joumal of Social
Psychology, 134 (6), 819-827.

o Meyer, T.

o Murdick, R. G., Render, B., & Russell, R. S.

(1990). Service operations management. Boston, MA:

Allyn and Bacon.

(2002). First with the news: WH Smith achieves 50% reduction in customer
waiting time. European Retail Digest, 35, 1-3.

o New-Fielding, S.

(2000). Waiting: integrating social and psychological perspectives in operations
management. Omega, 28 (6), 611-629.

o Nie, W.

(1998). Effects of waiting on the satisfaction with the service: beyond
objective time measures. International Joumal of Research in Marketing, 15 (4), 321-34.

o Pruyn, A., & Smidts, A.

---TU~------------------------------------

Beleef de service met ons mee!

1

REFERENTIES

o

Sasser, W. E., Olsen, )., & Wyckoff, D. D. (1979). Management of service operations: text, cases
and readings. New Vork: Allyn and Bacon .

o

Schwarz, N. (1999). Self-reports: How the questions shape the answer. American Psychologist,
54 (2), 93-105

o

Seawright, K. K., & Sampson, S. E. (2007). A video method for empirically studying waitperception bias. joumal ofOperations Management, 25(5), 1055-1066.

81

C., & Babbar, 5. (1996). A managerial assessment of the waiting time performance for
alternative service process designs. Omega, 24 (6), 689- 703.

o Sheu,

o

Taylor, 5. (1994). Waiting for service: the relationship between delays and evaluations of
Service. joumal of Marketing, 58(2), 56-69.

(1997) . A field study investigating the effect of waiting time on customer
satisfaction. Joumal ofPsychology, 131 (6), 655 - 660 .

o Tom, G., & Lucey, 5.

(2007). Determinants and outcomes of
customers' use of self-service technologyin a retail setting. joumal of Service Research, 10 (1),

o Weijters, B., Rangarajan, D., Falk, T., & Schillewaert, N.

3-21.
o

Wilbert, T. (2003). A streamlined home depot self-serve checkout is just the beginning as the
cha in tries to reduce waiting times. The Atlanta journal, 25 (October), Bl.

o Zeithaml, V. A., & Bitner, M. ). (2000). Services marketing. New Vork: McGraw-Hill.

----------------------------------TU~---

82

REFERENTIES

I Beleef de service met ons mee!

Internet columns en lof artikelen
o

www.dLstrifood.nJ

o

www.financieeldagblad.nl- Supermarktirritaties, 12 juni 2008, FD.nl.

o

w.ww,nu.nJ

o www.nrcnext.nl

-

Wachttijd AH-kassa's dramatisch lang, 11 december 2007,
Foodmagazine, Maarten Beernink (van Elsevier Retailj,

-

Europese consument staat vijf minuten in de rij, 15 juli 2008, ANP.

-

Welke rij in de supermarkt kun je het beste kiezen?, 10 april2008,
Elke Bal.

o

www.retailtech.nl

-

Betalen met vingerafdruk niet mislukt, 10 juli 2008, Distrifood.

o

www.vmt.nl

-

Supermarkt bezoek wordt efficiënter, 9 juni 2006, Noordervliet
Media BV.

---TU~------------------------------------

NOTITIES

