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“In welke mate herkennen klanten zichzelf in de
winkelpersoonlijkheid van Scotch & Soda?“
Deze vraag staat centraal in dit onderzoek.

daadwerkelijk loyaler is, zijn er vragen over
hun winkelgedrag en Word-of-Mouth in de
enquête opgenomen.

De congruentietheorie legt een verband tussen
de persoonlijkheid van het merk en het
zelfbeeld van de consument. Aanname is dat
indien er congruentie bestaat tussen het
waargenomen zelfbeeld van je eigen
persoonlijkheid en de perceptie van de
merkpersoonlijkheid dit tot een hogere loyaliteit
leidt. Voor productmerken is dit verband in
meerdere studies aangetoond.

Naast congruentie en loyaliteit wordt in dit
onderzoek ook gekeken naar de vraag: in
hoeverre wijkt de winkelpersoonlijkheid
volgens ‘het Scotch & Soda management’ nou
af van het beeld dat klanten en het
winkelpersoneel hebben gevormd? 16
personen uit het management en 82
personeelsleden hebben aan dit onderzoek
meegewerkt.

Voor dit onderzoek hebben in 24 Scotch &
Soda-winkels 355 winkelende klanten
aangegeven wat volgens hen de
karaktereigenschappen zijn die tezamen de
Scotch & Soda-winkelpersoonlijkheid vormen.
Aansluitend mochten ze aangeven in welke
mate ze zichzelf daarin herkennen. Dit is
gemeten op twee niveaus, te weten: herken je
jezelf zoals je zou willen zijn (ideaal) en herken
je jezelf zoals je werkelijk bent (actueel). Deze
vragen geven een kengetal van de ‘voorraad’
winkelende klanten die volgens de theorie, een
waardevolle loyale groep vormt. Om te testen
of de ‘positief congruente groep’ ook

Dit onderzoek is een nulmeting en vertrekpunt
voor alle partijen die met hun inbreng de
winkelpersoonlijkheid van Scotch & Soda tot
leven brengen.



53 % van de ondervraagden is positief congruent zowel op ideaal als actueel zelfbeeld. Deze
groep herkent zichzelf dus positief in de winkelpersoonlijkheid van de Scotch & Soda-winkel.12 %
is niet congruent en de rest neutraal.



Klanten die zich positief herkennen komen significant vaker en al langer in de winkel. Ook
bezoeken ze vaker Scotch & Soda-online.



70% vindt zichzelf loyaal. (let op: de overige 30% komt dus wel in de winkel).



70 % praat met anderen over Scotch en Soda. De groep die zichzelf positief herkent doet dat
significant vaker dan de gemiddelde groep die over Scotch &Soda praat.



De winkelpersoonlijkheid zoals de klant (die zich positief herkent) die ervaart, komt in grote lijnen
overeen met het beeld dat het personeel heeft en het management wil overbrengen.

Conclusie en aandachtspunt:


Op basis van hun winkelgedrag, online bezoeken, eigen perceptie en WOM-gedrag blijkt dat de
groep die zichzelf positief herkent in de winkelpersoonlijkheid ook daadwerkelijk, significant loyaler
is.



Het is dus rendabel om de ‘voorraad’ loyale klanten te laten groeien. Omdat meerdere partijen een
rol spelen bij de realisatie van de winkel is de analyse van de winkelpersoonlijkheid (grafiek 1 en
tabel 2) als nulmeting een nuttig instrument.



Bij het verder uitdragen van de winkelpersoonlijkheid mag extra aandacht uitgaan naar de
karaktereigenschappen die gerelateerd zijn aan winkelatmosfeer.(zie grafiek 7).

Congruentie werd gemeten met twee vragen:
‘Scotch en Soda komt overeen met hoe ik
mezelf graag zie.’ (congruentie op ideaal
zelfbeeld) en ‘Scotch en Soda komt overeen
met hoe ik werkelijk ben.‘ (congruentie op
actueel zelfbeeld). Dit werd gemeten op een
schaal van 1 helemaal eens tot 7 helemaal
oneens. Volgens de theorie is de groep die
congruent is op actueel zelfbeeld, emotioneel
het meest verbonden met het merk.

Van de 355 geënquêteerde is:

Van de 355 geënquêteerden vindt:


13 % dat de winkelpersoonlijkheid ‘idealer’ is dan
dat ze zichzelf werkelijk ziet. Deze groep kan de
winkel als een ‘inspiratie’ ervaren. (ideaal>
actueel).



39% dat de winkelpersoonlijkheid van Scotch &
Soda overeenkomt met wie ze zouden willen zijn
en in dezelfde mate met wie ze zijn. (ideaal=
actueel). Deze groep is het meest verbonden met
het merk.



2 % (ideaal< actueel). In totaal is 41% dus
congruent op actueel zelfbeeld.



53% = positief congruent. (dat zijn klanten die
zichzelf positief in de winkelpersoonlijkheid van
Scotch & Soda herkennen. (zowel op ideaal als op
actueel congruent).



35% = neutraal (dat zijn klanten die op ideaal
congruent en/of actueel congruent ‘neutraal
hebben aangegeven op de schaal van 1 tot 7.



56% = vrouw

12% = niet congruent



44% = man



Van de 188 personen die positief congruent
zijn, is:

De vijftien karaktereigenschappen die tezamen
de winkelpersoonlijkheid vormen, kunnen (na
statische analyse) worden onderverdeeld in
vier categorieën.


Reputatie/service: eerlijk, oprecht, geloofwaardig, betrouwbaar.



Collectie: modieus, stijlvol, gedurfd, authentiek.



Winkelatmosfeer: stoer: onafhankelijk, nieuwsgierig,
inspirerend.



Sociale factoren: niet opdringerig, vriendelijk en enthousiast.

Op tien van de vijftien karaktereigenschappen
is er statistisch gezien geen verschil tussen de
positief congruente klanten en het
management. Deze klanten zien dus dezelfde
persoonlijkheid zoals Scotch & Soda ‘wil
overkomen’. (zie verder tabel 2)
Ook is er op tien karaktereigenschappen,
statistisch gezien geen verschil tussen het
personeel en de klanten die zich positief
herkennen. Personeel en klanten komen het
meest overeen. (zie verder tabel 2)

Er is een significant verschil gevonden tussen
‘het management’ en klanten die ‘neutraal of
niet congruent zijn. Let op, dit zijn klanten die
ook in de winkel een enquête hebben ingevuld
en in Scotch & Soda kleding lopen en dus
commercieel zeer interessant zijn. Op alle
karaktereigenschappen verschillen zij van
mening. Ze vinden de winkelpersoonlijkheid
dus bijv. minder inspirerend, geloofwaardig,
oprecht, etc.
Om de groep die niet uitgesproken positief
congruent is ‘binnen te halen’, kan het beste
aandacht worden gegeven aan de
karaktereigenschappen: stoer, onafhankelijk
en inspirerend. Deze kunnen worden
gerealiseerd m.b.v. winkelinterieur/ styling en
graphics.(zie verder tabel 2)

Er is gekeken of de verschillen in beoordeling
van de karaktereigenschappen ook significant
waren.
1.

klanten die positief congruent zijn,

2.

klanten die neutraal of niet congruent zijn,

3.

het management

4.

het personeel

positief congruente klanten significant af met
dat wat het management ziet. Deze klanten
vinden Scotch & Soda geloofwaardiger en
modieuzer dan het management. (positief is
groen aangegeven)
De niet uitgesproken positieve klanten wijken
nagenoeg, op alle eigenschappen af van het
management. Ook wijken ze in tien van de
vijftien eigenschappen af van het beeld dat het
personeel heeft gevormd.
Op vijf elementen verschilt het management
van inzicht met het personeel. Het personeel
vindt de winkelpersoonlijkheid modieuzer en
authentieker dan het management.

Op alle karaktereigenschappen zijn de
verschillen significant tussen klanten die
positief congruent zijn en klanten die niet
uitgesproken positief zijn.
Op vijf van de vijftien eigenschappen wijken de

70 % vindt zichzelf een loyale klant van Scotch & Soda. Van de klanten die ‘positief congruent’ zijn
vindt 84% zichzelf loyaal tegen 54% van de ‘neutraal of niet congruente’ groep. Deze 54% is
omgerekend circa een kwart van alle 355 ondervraagden. Dit illustreert nogmaals dat deze groep
commercieel belangrijk is voor Scotch en Soda. (zie ook tabel 1). Verder valt op dat vrouwen
zichzelf meer loyaal vinden dan mannen.

78% van de ondervraagden is al twee jaar of langer klant bij Scotch & Soda. Van degenen die
zichzelf positief herkennen in de winkelpersoonlijkheid geeft 86% aan twee jaar of langer in de
winkel te komen, tegen 71% van de groep die zichzelf niet uitgesproken positief herkent.

51% van de enquêteerden komt vijf keer of vaker per jaar in de winkel. Van de groep ‘positief
congruenten’ komt 64% vijf maal of vaker in de winkel, tegen 35% van de groep die niet
uitgesproken positief zichzelf herkent.

In totaal heeft 27 % nog nooit Scotch & Soda-online bezocht. Opmerkelijk is dat 23% van de
groep jongeren (tot 31 jaar) aangeeft nog nooit Scotch & Soda online te hebben bezocht. De
groep die zich positief herkent in Scotch en Soda is het meest online te vinden: 50 % was daar
afgelopen jaar 5 keer of vaker.

Van de ondervraagden heeft 70% (247 personen) de afgelopen twaalf maanden over Scotch &
Soda gesproken met vrienden/familie of anderen. Onderwerp van gesprek kon zijn: de kleding die
ze van Scotch & Soda hebben of om anderen te motiveren te gaan kijken dan wel te gaan kopen.
De theorie stelt dat positieve WOM iets zegt over de betrokkenheid bij het merk. De groep die zich
zelf positief herkent en jonger is dan 31 jaar sprak meer over Scotch & Soda dan de andere.



Van de 127 personen die een tip hadden ingevuld voor Scotch & Soda gingen de meeste over:


Collectie (18): kleur keuze, minder prints, meer volwassen;



Prijsniveau (15): te duur of de prijs /kwaliteitverhouding klopt niet;



Verlichting.(11);



Online (10): soms verwachten ze de gehele online collectie in de winkel;



Klantenkaart(8): voordeel voor vaste klanten;



Koffie/thee(8): aanbieden van koffie/thee;



Geluidsniveau en teveel parfum.(7).



De basis voor het bepalen van de winkelpersoonlijkheid is de ‘Store peronality scale’ van d’Astous
and L’evesque . (33 karaktereigenschappen).



Op basis van een zestal interviews met beleidsverantwoordelijken zijn deze 33
karaktereigenschappen teruggebracht naar 15 karaktereigenschappen die Scotch & Soda
(inclusief de 7-loves) representeerden.



Deze eigenschappenlijst is voorgelegd aan 20 klanten om te kijken of er nog
karaktereigenschappen ontbraken die volgens hen kenmerkend zijn voor de Scotch & Sodawinkels. Dit leverde geen nieuwe items op.



In november 2015 heeft er een proefenquête in twee winkels plaatsgevonden. In de laatste week
van maart 2016 zijn in 24 winkels door het personeel enquêtes afgenomen. Voor dit onderzoek
zijn er vier klantgroepen onderscheiden, te weten: mannen/vrouwen en jonger en ouder dan 30
jaar. Per winkel waren er 20 enveloppen met daarop vermeld een code (bijv. man boven 30) aan
wie de enquête moest worden gegeven.



In totaal zijn er 355 ingevulde enquêtes ontvangen en met SPSS verwerkt. Met dit aantal mogen
uitspraken worden gedaan over de onderzoeksdoelgroep met een foutmarge van 5%.



Voor het verzamelen van gegevens van het management (16 personen) en personeel (82
personen ), is gebruikgemaakt van een online-enquêteformulier (Survey-monkey.)

