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Out-of-stock is een regelmatig voorkomende frustratie voor consumenten bij het boodschappen
doen. Metingen van AC Nielsen wijzen uit dat ongeveer 7% van de artikelen op enig moment
niet in het schap staat bij Nederlandse supermarkten. Praktisch betekent dit dat iedere boodschap-
per regelmatig ‘misgrijpt’ bij het boodschappen doen. In dit artikel onderzoeken we hoe consu-
menten zich gedragen in out-of-stock situaties en door welke antecedenten het out-of-stock
gedrag van consumenten wordt verklaard. Hierbij ontwikkelen en testen we een conceptueel
raamwerk voor het verklaren van out-of-stock reacties. Aan de hand van een onderzoek onder
749 respondenten, uitgevoerd bij twaalf verschillende supermarkten, stellen wij vast dat de reac-
tie merk switch (34%) het meest frequent voorkomt, gevolgd door uitstel (23%), item switch
(19%) en winkel switch (19%). Het blijkt dat met name merk- en productgerelateerde aspecten
belangrijke drijfveren zijn achter het out-of-stock gedrag van de consument.

1. INLEIDING

Out-of-stock (OOS) is een regelmatig terugkerend fenomeen voor boodschappers.
Gemiddeld is ongeveer 7% van de artikelen op vrijdag of zaterdag niet verkrijgbaar
(AC Nielsen, 2001). Dit betekent dat consumenten op de drukste boodschappendagen
van de week bij ongeveer één op de veertien (geplande) aankopen ‘misgrijpen’. Dat
OOS frustrerend kan zijn voor boodschappers blijkt uit het feit dat OOS een vaste
waarde is in de ergernissen-top 5 van supermarktbezoekers (EFMI, 2003). Naast het
feit dat OOS voor een lagere klanttevredenheid kan zorgen, lopen retailers ook nog
eens het risico omzet, en daarmee ook marge, mis te lopen. Voor het gehele Nederland-
se supermarktkanaal bedraagt het potentiële omzetverlies ongeveer Euro 175 miljoen
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op jaarbasis, ofwel 0,7% van de jaaromzet (EFMI, 2003). Voor individuele supermark-
ten met hoge OOS-niveaus kan het procentuele verlies nog veel hoger oplopen, omdat
consumenten de supermarkt helemaal kunnen gaan mijden als een te groot deel van het
assortiment telkens niet aanwezig blijkt te zijn. 
Binnen de wetenschappelijke marketingliteratuur komt het onderwerp OOS regelmatig
aan bod sinds Peckham in 1963 het artikel ‘The consumer speaks’ publiceerde in de
Journal of Marketing. Daaruit bleek dat ruim 40% van de boodschappers geen substi-
tuut had gekocht bij een OOS-situatie van de geplande aankoop. Sinds het artikel van
Peckham zijn er vele andere studies gepubliceerd over het onderwerp OOS. Deze stu-
dies hielden zich met name bezig met de vraag hoe consumenten reageren bij een
OOS-situatie (Emmelhainz, Stock en Emmelhainz, 1991; Gattorna, 1988; Peckham,
1963; Zinszer en Lesser, 1981) en welke financiële gevolgen OOS heeft voor retailers
(Walter en Grabner, 1981). Pas recentelijk hebben onderzoekers conceptuele raamwer-
ken ontwikkeld en getest om OOS-reacties van consumenten te kunnen verklaren
(Campo, Gijsbrechts en Nisol, 2000; Zinn en Liu, 2001). Deze verklarende onderzoe-
ken bieden een bredere kijk op variabelen die samenhangen met OOS-gedrag van con-
sumenten. Een belangrijk nadeel van deze studies is echter de lage generaliseerbaarheid
van de gevonden resultaten, omdat deze gebaseerd zijn op een klein aantal OOS-situ-
aties (Campo, Gijsbrechts en Nisol, 2000) of op een laag aantal waarnemingen (Zinn en
Liu, 2001). Daarnaast blijken er verschillen te zijn in de gedetailleerdheid waarin het
OOS-gedrag wordt gemeten. Zo meten Zinn en Liu (2001) bijvoorbeeld wel of de con-
sument een substituut heeft gekocht in dezelfde winkel, maar niet of dit substituut van
hetzelfde of van een ander merk is. Met name vanuit het perspectief van merktrouw is
dit laatste onderscheid wel relevant.

In dit artikel ontwikkelen wij een model waarmee OOS-gedragingen kunnen worden
verklaard. De variabelen in dit model zijn gebaseerd op de OOS-literatuur en literatuur
die zich op andere vormen van switchgedrag richt, zoals switchgedrag bij promoties.
Om de generaliseerbaarheid van de resultaten te vergroten is gekozen om de studie uit
te voeren in acht verschillende productgroepen en bij twaalf verschillende supermark-
ten.

2. ONDERZOEK NAAR CONSUMENTENREACTIES BIJ 
OUT-OF-STOCK

In sectie 2 van dit artikel geven wij een overzicht van de onderzoeksopzet van onder-
zoeken waarbij OOS-reacties zijn gemeten. Daarbij concentreren we ons op onderzoe-
ken die zich richten op het meten van de effecten van OOS op het koopgedrag van de
consument. We abstraheren in dit artikel dus expliciet van andere (belangrijke)
gedrags- en attitude-effecten, zoals klagen bij het supermarktpersoneel, het doorvertel-
len van negatieve ervaringen en de effecten van OOS op de winkeltevredenheid van de
consument. 
De belangrijkste verschillen in de onderzoeksopzet van OOS-studies vinden hun oor-
zaak in a) de aard van de bestudeerde OOS-situatie en b) de omvang van de bestudeer-
de OOS-situatie. Beiden lijken a-priori gevolgen te hebben voor de wijze waarop con-
sumenten reageren op de OOS-situatie. 
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Als we kijken naar a) de aard van de OOS-situatie, dan zien we dat een aantal onder-
zoeken OOS-reacties meten bij werkelijke OOS-situaties, terwijl een aantal onderzoe-
ken uitgaan van fictieve OOS-situaties. In de studies waarin gewerkt wordt met werke-
lijke OOS-situaties vinden we quasi-experimenten en veldexperimenten, terwijl de
studies met een fictieve OOS vaak de vorm aannemen van een enquête, Consumenten
moeten zich daarbij een beeld vormen van hun mogelijke OOS-reactie (wat zou u doen
als artikel X niet aanwezig zou zijn geweest?). Aangenomen mag worden dat de exter-
ne validiteit van de gemeten OOS-reacties hoger is in de studies waarbij er sprake is
van een werkelijke out-of-stock situatie. Toch hebben ook de experimenten zo hun
nadelen. In de quasi-experimenten wordt aan consumenten gevraagd of ze tijdens het
winkelbezoek een out-of-stock hebben meegemaakt en zo ja, wat ze hebben gedaan
(Peckham, 1963; Zinn en Liu, 2001). Duidelijk zal zijn dat hier zelfselectie effecten
kunnen optreden, doordat consumenten zich met name die OOS-situaties herinneren
die een bepaalde mate van ergernis hebben opgewekt. Ook mag verondersteld worden
dat in deze studies OOS in impulscategorieën ondervertegenwoordigd zijn, omdat er
minder impulsmatige aankoopdrang zal zijn als een bepaald artikel uitverkocht is. Het
kenmerk van impulsaankopen is immers dat de consument in de winkel wordt verleid
op het moment dat hij of zij het artikel ziet. Bij de veldexperimenten hebben de onder-
zoekers bewust een out-of-stock situatie gecreëerd door een aantal items of merken out-
of-stock te halen (Emmelhainz, Stock en Emmelhainz, 1991; Verbeke, Farris en Thu-
rik, 1998). Een beperking van veldexperimenten is dat de onderzoeken zich vanuit
praktische en commerciële motieven vaak (moeten) beperken tot slechts enkele OOS-
situaties. Hierdoor komt de generaliseerbaarheid van de resultaten sterk in het gedrang.
Net als bij de quasi-experimenten treedt ook bij veldexperimenten een zelfselectie
effect op, doordat consumenten zelf moeten aangeven dat zij een OOS-ervaring hebben
gehad in de bewuste productgroep. 

Als we kijken naar b) de omvang van de OOS-situatie, dan constateren we studies
waarbij consumentenreacties worden gemeten in situaties waarbij het hele merk niet
meer aanwezig is (Verbeke, Farris en Thurik, 1998) en studies waarbij de OOS zich
beperkt tot één item van een merk (Emmelhainz, Stock en Emmelhainz, 1991, EFMI
2000). Het zal duidelijk zijn dat de impact van een situatie waarbij het hele merk OOS
is anders is dan in situaties waarbij de OOS zich beperkt tot één item. Bij een merk-
OOS kan de consument de reactie item switch (switch binnen het merk) immers niet
vertonen. Daarnaast blijken veel onderzoeken zich te beperken tot een steekproef die is
gehouden bij één supermarkt of één formuletype, waardoor de generaliseerbaarheid van
de gerapporteerde resultaten nog verder in het gedrang komt. Concluderend kunnen we
dus stellen dat er veel verschillen zijn in de onderzoeksopzetten van studies naar OOS-
gedrag.

3. CONSUMENTENREACTIES BIJ OUT-OF-STOCK

Op basis van de OOS-literatuur kunnen vele verschillende vormen van OOS-gedrag in
kaart worden gebracht. Naar analogie van Peckham (1963) kunnen de hoofdreacties
worden onderverdeeld naar wel of geen substituut kopen tijdens het winkelbezoek,
waarbij de OOS optreedt. Vanuit retailperspectief lijkt dit de meest relevante informa-
tie. Het zal een retailer namelijk a-priori niet zoveel uitmaken welk vervangend artikel
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de consument koopt, maar dat de consument een vervangend artikel koopt. Voor fabri-
kanten is deze onderverdeling echter te beperkt. Een fabrikant zal immers graag willen
weten hoe het met de merktrouw van zijn klanten zit en of klanten het merk trouw blij-
ven in OOS-situaties. 
In de loop der tijd zijn de OOS-reacties steeds gedetailleerder onderzocht. Zo breiden
Schary en Christopher (1979) het aantal gemeten OOS-reacties uit naar zes verschillen-
de reacties, terwijl Emmelhainz, Stock en Emmelhainz (1991) in totaal zelfs vijftien
verschillende gedragingen definiëren. Indien we ons echter beperken tot de hoofdreac-
ties, dan kunnen we zes situaties onderscheiden:

A) Wel substituut gekocht 
(1) Merk switch: de consument koopt een item van een ander merk.
(2) Item switch: de consument koopt een ander item van hetzelfde merk (groter of

kleiner formaat, andere variant).
(3) Categorie switch: de consument koopt geen substituut uit dezelfde product-

groep, maar besluit een vervangend artikel uit een andere productgroep te
kopen. Bijvoorbeeld vruchtensap in plaats van cola.

B) Geen substituut gekocht 
(4) Uitstel: de aankoop wordt voor korte tijd uitgesteld, bijvoorbeeld tot de volgen-

de keer dat boodschappen wordt gedaan. Dit kan in dezelfde of in een andere
supermarkt zijn. Uitstel kan echter ook leiden tot afstel. 

(5) Afstel: de consument besluit helemaal of voor langere tijd van de geplande aan-
koop af te zien.

(6) Winkel switch: de consument wil het gewenste artikel vandaag nog hebben en
besluit speciaal voor dit artikel naar een andere supermarkt te gaan.

Omdat vrijwel alle wetenschappelijke OOS-studies verschillen naar de mate van gede-
tailleerdheid waarin de OOS-reactie is gemeten is het niet eenvoudig om algemene uit-
spraken te doen over hoe consumenten reageren bij een OOS-situatie. Wel is het moge-
lijk om de resultaten van de studies met elkaar te vergelijken op het hoogst
aggregeerbare niveau, namelijk of de consument wel of geen substituut koopt. Uit de
analyse van zeven supermarktgerelateerde studies in de periode 1963-2000 blijkt dat
gemiddeld 55% van de boodschappers een substituut koopt (merk switch, item switch
of categorie switch) tijdens het winkelbezoek waarbij de OOS optreedt (zie tabel 1). De
studies laten echter een grote variatie in substitutiepercentages zien. Zo rapporteren
Schary en Christopher (1979) dat in slechts 22% van de gevallen een substituut wordt
gekocht, terwijl Walter en Grabner (1975) constateren dat maar liefst 83% een vervan-
gend artikel koopt. 

Uit een nadere analyse van de gehanteerde onderzoeksopzetten en de betrokken 
productgroepen van de zeven genoemde studies blijkt het volgende:
– Bij non-food producten (bv wasmiddel of toiletpapier) kopen consumenten in geval

van OOS eerder een vervangend artikel dan bij food-producten (bv koffie of fris-
drank).

– In studies waarbij sprake is van een werkelijke OOS-situatie ligt het percentage
‘substituut gekocht’ (iets) hoger dan in studies waarbij een fictieve OOS-situatie
wordt gehanteerd.
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Als gekeken wordt naar studies, waarbij de in deze sectie gedefinieerde OOS-reacties
zijn gemeten in een situatie waarbij sprake is van een item-OOS , dan blijkt dat de vol-
gende vier OOS-reacties gemiddeld het meest frequent voorkomen (Emmelhainz,
Stock en Emmelhainz, 1991; Gattorna, 1988, EFMI, 2000 en Walter en Grabner,
1975): merk switch (42%), uitstel (20%), item switch (18%) en winkel switch (17%).
De reacties afstel en categorie switch blijken slechts sporadisch voor te komen. 
In studies waarbij sprake is van een merk-OOS zijn de meest frequente reacties als
volgt (Verbeke, Farris en Thurik, 1998; GfK: in Kellevink, 2001 en Progressive Gro-
cer, 1968): merk switch (48%), winkel switch (28%) en uitstel (20%). Omdat de reactie
item switch per definitie niet mogelijk is in deze studies is het logisch dat andere per-
centages (zoals merk switch en winkel switch) iets hoger uitvallen dan bij studies waar-
in sprake is van item-OOS. De reacties afstel en categorie switch blijken ook bij een
merk-OOS slechts sporadisch voor te komen.

4. EEN VERKLAREND MODEL VOOR OOS-REACTIES

In deze sectie presenteren wij de bevindingen uit een literatuurstudie naar mogelijke
antecedenten van OOS-reacties. De antecedenten komen voort uit artikelen die OOS-
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Tabel 1. Literatuuroverzicht OOS-reacties.

Studie Onderzoeksetting Percentage substituut
gekocht

Peckham (1963) Quasi-experiment. Exit-interviews met bood-
schappers die aangeven een OOS-ervaring (hele 
merk OOS) tijdens het winkelbezoek te hebben gehad 58%

Progressive Grocer Enquête. Exit-interviews met boodschappers, waarbij
(1968) gevraagd wordt wat consumenten zouden doen bij 

OOS-situaties van het geprefereerde artikel (tien 
verschillende productgroepen) 44%

Walter en Grabner Enquête. Schriftelijke enquête met boodschappers, 
(1975) waarbij gevraagd wordt wat consumenten zouden 

doen bij OOS-situaties van het gewenste 
(alcoholische) artikel 83%

Schary en Christopher Quasi-experiment. Exit-interviews met boodschappers 
(1979) die aangeven een OOS-ervaring (hele merk of item 

OOS) tijdens het winkelbezoek te hebben gehad 22%

Emmelhainz, Stock Veldexperiment. Exit-interviews met boodschappers 
en Emmelhainz (1991) die aangeven een OOS-ervaring (item-OOS) te hebben 

gehad in één van de vijf productgroepen waar één 
item uit het assortiment was gehaald 73%

Verbeke, Farris en Veldexperiment. Exit-interviews en telefonische
Thurik (1998) follow-up interviews met boodschappers die een 

aankoop hebben gedaan in de vijf productgroepen 
waar een merk tijdelijk uit het assortiment is gehaald 51%

Campo, Gijsbrechts Enquête. Exit-interviews met boodschappers, waarbij 
en Nisol (2000) gevraagd wordt wat consumenten zouden doen bij 

OOS-situaties van het geplande artikel 55%
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reacties bestuderen en uit artikelen die zich richten op andere vormen van switchge-
drag, bijvoorbeeld in promotionele situaties. De gevonden antecedenten zijn onderver-
deeld naar vijf groepen van verklarende variabelen: merkgerelateerd, productgroepge-
relateerd, winkelgerelateerd, situatiegerelateerd en consumentgerelateerd. Figuur 1
geeft het conceptuele raamwerk weer van het verklarend onderzoeksmodel. 
In sectie 3 bleek al dat de gerapporteerde OOS-reacties per studie sterk kunnen ver-
schillen. Dit kan zijn oorsprong vinden in het feit dat er, naast de verschillen in de
onderzoeksopzet, ook verschillen zijn op het gebied van de productgroepen, de merken
en de formules die bij de diverse OOS-onderzoeken zijn betrokken. Het verdient dan
ook aanbeveling om ook deze aspecten expliciet mee te nemen in verklarend onderzoek
naar OOS-reacties.

4.1. Merkgerelateerde antecedenten

De eerste groep variabelen hangt samen met het merk of het item van het merk dat
OOS is. De eerste belangrijke variabele is merksterkte. In de rijke literatuur omtrent
brand equity wordt regelmatig bevestigd dat sterke merken (merken met een hoge
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Figuur 1. Conceptueel raamwerk voor de verklaring van OOS-reacties.
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brand equity) een hoge mate van voorkeur genieten onder klanten (Keller, 2002). Het
mag dan ook verwacht worden dat consumenten voor sterkere merken eerder naar een
andere supermarkt gaan dan voor zwakkere merken (Schary en Christopher, 1979).
Een tweede variabele die we in ons model opnemen is merktrouw. In diverse OOS-stu-
dies is aangetoond dat deze variabele samenhangt met OOS-reacties van consumenten.
Deze studies laten zien dat naarmate consumenten een hogere merktrouw hebben, het
minder waarschijnlijk wordt dat consumenten van merk wisselen bij een OOS. Daaren-
tegen kopen consumenten vaker een ander item van hetzelfde merk of gaan zij naar een
andere winkel om het geprefereerde merkitem te kopen (Campo, Gijsbrechts en Nisol,
2000; Emmelhainz, Stock en Emmelhainz, 1991; Peckham, 1963; Verbeke, Farris en
Thurik, 1998). 

4.2. Productgroepgerelateerde antecedenten

De tweede groep variabelen heeft betrekking op de productgroep waar de OOS
optreedt. Verschillende studies claimen dat het aantal beschikbare alternatieven een rol
speelt bij de OOS-reactie (Campo, Gijsbrechts en Nisol, 2000; Fitzsimons, 2001). Het
effect van deze variabele is a-priori echter moeilijk in te schatten. Aan de ene kant bete-
kent een keuze uit veel verschillende merken dat consumenten veel alternatieven heb-
ben om uit te kiezen en dus eerder een substituut zullen kopen. Aan de andere kant kan
een overvloedig merkaanbod juist een gevolg zijn van het feit dat fabrikanten erin zijn
geslaagd om de markt zodanig te segmenteren, dat ieder merk een duidelijke en afgeba-
kende positie in de markt heeft. In dit laatste geval zal het aantal merken juist negatief
gerelateerd zijn aan het kopen van een substituut, terwijl het positief gerelateerd is aan
de reactie winkel switch.
Een tweede productgroepgerelateerde variabele is stockpiling (Campo, Gijsbrechts and
Nisol, 2000; Narasimhan, Neslin and Sen, 1996). Deze variabele geeft weer of consu-
menten normaal gesproken een reservevoorraad van het product in huis hebben of niet.
Van een aantal producten is het bijvoorbeeld bekend dat het ‘onhandig’ is om te wach-
ten tot het product op is voordat een herhalingsaankoop wordt gedaan, bijvoorbeeld toi-
letpapier, wasmiddel of koffie. Terwijl met name de kort houdbare producten dagelijks
of om de paar dagen worden gekocht om de versheid te kunnen garanderen. Voorbeel-
den zijn aardappelen, groente, fruit en zuivel. Voor deze producten is het veel waar-
schijnlijker dat consumenten een vervangend artikel moeten kopen, omdat het thuis
immers niet meer voorradig is. 
Een derde variabele die we meenemen is de productaard. Daarbij doelen we op de uti-
listische, danwel hedonische aard van producten (Hirschman en Holbrook, 1982; Batra
en Ahtola, 1991). Utilistische producten (basisproducten) worden gekocht vanuit meer
rationele en functionele motieven, zoals melk, eieren en margarine. Hedonische pro-
ducten (verwenproducten) daarentegen worden gekocht omdat deze voor een aangena-
me ervaring zorgen, zoals sigaretten, bier, chips, ijs of chocoladeproducten. Met deze
producten kan de consument zichzelf wat meer plezieren. Over het algemeen mag ver-
wacht worden dat de merktrouw in utilistische productgroepen lager zal zijn dan in
hedonische productgroepen. Een utilistisch product wordt met name om de ‘product-
functie’ gekocht en minder vanuit emotionele of symbolische motieven. Er zal derhalve
minder binding met het product zelf zijn. Daarom verwachten wij dat consumenten in
utilistische productgroepen minder snel van winkel zullen wisselen als het gewenste
artikel niet aanwezig is. 
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De vierde en laatste productgroepgerelateerde variabele is de aankoopfrequentie van
het product. Naarmate consumenten een product vaker kopen zijn de fictieve kosten
van het kopen van een ander artikel dan het geprefereerde artikel relatief laag, omdat
consumenten bij een lagere tevredenheid over de aankoop slechts voor korte tijd met de
gevolgen hoeven te leven (Bawa en Shoemaker, 1987; Narasimhan, Neslin en Sen,
1996). Wij verwachten daarom dat naarmate een product een hogere aankoopfrequentie
heeft, consumenten eerder van merk of van item zullen wisselen en minder vaak uit-
stellen of van winkel zullen wisselen.

4.3. Winkelgerelateerde antecedenten

De derde hoofdcategorie met verklarende variabelen voor OOS-gedrag zijn de winkel-
gerelateerde antecedenten. De eerste variabele in deze categorie is winkeltrouw. Diver-
se studies tonen aan dat winkeltrouw samenhangt met OOS-gedrag (Campo, Gijs-
brechts en Nisol, 2000; Emmelhainz, Stock en Emmelhainz, 1991). Zoals mag worden
verwacht hangt winkeltrouw negatief samen met de reactie winkel switch, terwijl er
een positief verband is tussen winkeltrouw en de OOS-reacties merk switch, item
switch en uitstel van de gewenste aankoop.
Een tweede variabele is het aantal supermarkten in de nabijheid van de supermarkt
waar de OOS plaatsvindt. Theoretisch mag worden verondersteld dat naarmate er meer
supermarkten in de directe omgeving zijn, de consument minder moeite hoeft te doen
om bij een andere supermarkt te komen. De reactie winkel switch zal hier derhalve
positief mee moeten samenhangen (Verbeke, Farris en Thurik, 1998). Ondanks de ster-
ke logica achter deze gedachte zijn er vooralsnog geen OOS-studies die dit verband
bevestigen.
De derde en laatste variabele in de groep winkelgerelateerde antecedenten is formulety-
pe. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden naar formules die relatief veel artike-
len voeren (bijvoorbeeld Albert Heijn en Konmar) en formules die relatief weinig arti-
kelen in hun assortiment hebben (bijvoorbeeld C1000 en Edah). Het effect van deze
variabele valt a-priori niet eenvoudig te duiden. Aan de ene kant kan men stellen dat
formules met relatief veel assortiment meer switch alternatieven bieden, waardoor reac-
ties als merk switch, item switch en categorie switch meer voor moeten komen. Aan de
andere kant kan men echter stellen dat de zogeheten serviceformules (Albert Heijn en
Konmar) een hoger verwachtingspatroon bij de klant oproepen, waardoor klanten snel-
ler teleurgesteld zullen zijn bij OOS-situaties en juist daardoor eerder van winkel wis-
selen.

4.4. Situatiegerelateerde antecedenten

Deze categorie antecedenten heeft te maken met de specifieke situatie waarin de OOS
zich voordoet. Verschillende studies vermelden aankoopurgentie als een belangrijke
verklarende variabele voor OOS-reacties (Campo, Gijsbrechts en Nisol, 2000; Emmel-
hainz, Stock en Emmelhainz, 1991; Zinn en Liu, 2001). Als een bepaald artikel op kor-
te termijn nodig is in het huishouden kan de boodschapper zich niet permitteren om de
aankoop uit te stellen. In geval van een hoge aankoopurgentie mag verwacht worden
dat het gewenste artikel voorafgaand aan het winkelbezoek expliciet wordt gepland.
Consumenten zullen in dat geval naar verwachting minder snel de aankoop uitstellen.
Campo, Gijsbrechts en Nisol (2000) beschouwen het type winkelbezoek als een verkla-
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rende variabele voor OOS-reacties. Zij stelden vast dat consumenten die bezig zijn met
hun wekelijkse boodschappen minder snel van winkel wisselen en eerder een vervan-
gend artikel kopen. Het idee achter dit verband is dat de wekelijkse boodschappen al
relatief veel tijd in beslag nemen ten opzichte van de dagelijkse boodschappen, waar-
door consumenten minder tijd hebben om ook nog eens speciaal naar een andere win-
kel te gaan.
Een derde situatiegerelateerde variabele is het deel van de week waarin de boodschap-
pen gedaan worden. We verwachten dat consumenten in het begin van de week eerder
een aankoop zullen uitstellen dan aan het eind van de week. De meeste consumenten
gaan twee of meer keer per week naar de supermarkt (EFMI, 2003) en hebben aan het
begin van de week derhalve nog voldoende ‘inhaalmogelijkheden’.
De vierde en laatste situatiegerelateerde variabele is of de aankoop wel of niet voor
persoonlijk gebruik is bedoeld (Emmelhainz, Stock en Emmelhainz, 1991). Aangeno-
men mag worden dat als een artikel speciaal voor iemand anders in het huishouden of
voor visite wordt gekocht, een consument minder snel bereid is om een andere merk te
kopen, terwijl hij/zij eerder bereid van winkel zal wisselen om het gewenste artikel te
kopen.

4.5. Consumentgerelateerde antecedenten

De laatste categorie verklarende variabelen zijn de consumentenkarakteristieken, ofwel
eigenschappen van de persoon die met de OOS-situatie wordt geconfronteerd. Van
consumenten die boodschappen doen leuk vinden (shopping fun) mag verwacht worden
dat zij er minder moeite mee hebben om ook nog een andere winkel te bezoeken als het
gewenste artikel OOS is (Campo, Gijsbrechts and Nisol, 2000). 
Een tweede karakteristiek is boodschappenfrequentie. Consumenten die relatief vaak
naar de supermarkt gaan kunnen de gewenste aankoop eenvoudiger uitstellen, omdat
het volgende bezoek relatief kort op zich laat wachten. Tot nu toe is dit verband echter
niet aangetoond (Campo, Gijsbrechts and Nisol, 2000).
De laatste variabele die we in ons verklarend model voor OOS-reacties toevoegen is de
leeftijd van de boodschapper. Peckham (1963) toonde in een ver verleden al aan dat
leeftijd negatief samenhangt met het kopen van een substituut (merk switch, item
switch en categorie switch). Een mogelijke reden voor deze bevinding is dat ouderen
relatief meer tijd hebben dan jongeren om boodschappen te doen en dus eerder tijd
kunnen vrijmaken om naar een andere supermarkt te gaan bij een OOS-ervaring. 

5. ONDERZOEKOPZET

In deze sectie zal beknopt uiteen worden gezet hoe het onderzoek is opgezet. Specifiek
aan bod komen de selectie van de formules en de productgroepen voor het onderzoek,
de steekproef en de setting waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden.

5.1. Selectie formules en productgroepen

Om het conceptueel raamwerk te testen is gekozen voor een onderzoekopzet, die vol-
doende variatie biedt voor wat betreft de productgroepen en formules die bij het onder-
zoek zijn betrokken. Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij twaalf verschillende
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supermarkten. Zes van deze supermarkten kunnen worden omschreven als ‘service
supermarkten’ (Albert Heijn, Konmar en Super de Boer) en zes als ‘value-for-money
supermarkten’ (C1000, Edah en Hoogvliet). Het onderzoek had betrekking op acht ver-
schillende productgroepen, waarvan vier productgroepen door levensmiddelenexperts
(n=40) als sterk utilistisch worden bestempeld (melk, eieren, margarine en wasmiddel)
en vier productgroepen als sterk hedonisch (chips, bier, cola en sigaretten). 

5.2. Selectie respondenten

In supermarkten zijn interviews gehouden met boodschappers die zojuist hun bood-
schappen hadden gedaan. De selectie van de respondenten ging als volgt. Via visuele
inspectie door de interviewers werd beoordeeld of de boodschapper een aankoop had
gedaan in minimaal één van de acht geselecteerde productgroepen. Indien dit het geval
was werd aan de boodschapper medewerking gevraagd voor een onderzoek naar het
winkelgedrag van consumenten. Ongeveer tweederde van de aangesproken boodschap-
pers werkte mee aan het onderzoek. Na een korte check van de boodschappen werd
vervolgens via een quota systeem het artikel geselecteerd dat centraal zou staan in het
onderzoek. Het quota systeem is gekozen om ook voldoende response te genereren in
productgroepen met een relatief lage omloopsnelheid (bijvoorbeeld wasmiddel). De
respons in de verschillende productgroepen varieerde van 74 (wasmiddel) tot 102 (bier
en margarine). In totaal werden 793 consumenten geïnterviewd, waarvan er na datas-
creening 749 overbleven voor nadere analyse. Als de steekproef wordt vergeleken met
algemene gegevens over Nederlandse boodschappers, blijkt dat de steekproef goed
overeenkomt met het algemene profiel van boodschappers in Nederland (zie Tabel 2).

5.3. Onderzoeksetting

Voor wat betreft de onderzoeksetting is gekozen voor een methode, waarbij aan consu-
menten is gevraagd wat zij ‘waarschijnlijk zouden hebben gedaan’ indien het voor het
onderzoek geselecteerde artikel niet aanwezig zou zijn geweest (fictieve OOS-situatie).
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Tabel 2: Socio-demografische achtergrond van de steekproef.

Boodschappers in Nederland
(CBL, 2000) Steekproef

Steekproefomvang N=2045 N=749

Geslacht
Vrouw 78% 77%
Man 22% 23%

Leeftijd
34 of jonger 28% 32%
35 tot en met 54 45% 40%
55 of ouder 27% 28%

Omvang huishouden
1-2 personen 54% 59%
3-4 personen 37% 32%
5 of meer personen 9% 9%
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Deze methode is bij uitstek geschikt voor OOS-studies, waarbij met een verklarend
model wordt gewerkt (Campo, Gijsbrechts and Nisol (2000)). De consumentenreacties
hebben dus betrekking op een fictieve OOS-situatie. Een mogelijke beperking van deze
methode is dat de consument geen werkelijke OOS heeft meegemaakt en dat de OOS-
reacties gebaseerd zijn op basis van inschattingen van de consument zelf. Goed
beschouwd betreft het hier derhalve een intentiemeting. Het grote voordeel van het
werken met fictive OOS-situaties is dat deze methode mogelijkheden biedt om veel
verschillende OOS-situaties te onderzoeken. Gezien het doel van deze studie – het ver-
klaren van OOS-reacties – is dit een doorslaggevend argument geweest om te kiezen
voor fictieve OOS-situaties. 

5.4. Modelvariabelen, meetwijze en codering

De afhankelijke variabele in dit onderzoek betreft de OOS-reactie. Gebaseerd op de
OOS-literatuur is ervoor gekozen om de eerder beschreven zes OOS-hoofdreacties te
meten (merk switch, item switch, categorie switch, winkel switch, uitstel en afstel).
Deze nominale variabele is via een set van vragen in kaart gebracht. Conform de aan-
bevelingen van Rossiter (2002) zijn de meeste variabelen via directe vragen gemeten
op het niveau van de consument. Voorbeelden zijn ‘aankoopfrequentie’ (aantal keren
per maand dat product wordt gekocht), ‘merktrouw’ (merk is wel/niet meest gekochte
merk in productgroep X) en ‘winkeltrouw’ (supermarkt is wel/niet primaire super-
markt). De variabele ‘aantal beschikbare alternatieven’ is gemeten aan de hand van het
aantal merken met een marktaandeel van meer dan 3% in de productgroep. Deze varia-
bele zal in dit artikel verder worden aangehaald als ‘aantal beschikbare merkalternatie-
ven’. De variabele ‘shopping fun’ is een attitudevariabele die via een 4-item schaal is
gemeten (Babin, Darden en Griffin, 1994). De verklarende variabelen ‘productaard’ en
‘stockpiling’ zijn gemeten aan de hand van expertbeoordelingen. Levensmiddelenex-
perts en academici hebben de participerende productgroepen geclassificeerd op basis
van hun gepercipieerde utilistische en hedonische eigenschappen (productaard) en op
de mate waarin consumenten normaal gesproken een reservevoorraad aanhouden van
het product (stockpiling). De variabele ‘merksterkte’ is een ordinale variabele, die de
positie van het merk in de productgroep weergeeft (1=marktleider, 2=marktuitdager en
3=marktvolger). Deze indeling is gebaseerd op het werkelijke marktaandeel van het
merk in de betreffende productgroep. Meer informatie over de lijst met modelvariabe-
len en hun codering is opgenomen in tabel 4.

6. EMPIRISCHE RESULTATEN

In deze sectie zullen de belangrijkste empirische resultaten worden besproken. Aller-
eerst zal een beschrijvende analyse worden gegeven, waarna vervolgens de resultaten
van een multinominal logit model worden besproken.

6.1. Beschrijvende analyse

Allereerst bekijken we de gerapporteerde OOS-reacties, uitgesplitst naar productgroep
(zie tabel 3). Gemiddeld blijkt dat 55% van de consumenten aangeeft tijdens hetzelfde
winkelbezoek een vervangend artikel te kopen bij een OOS van het geplande item. Dit
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percentage is in lijn met het eerder onderzoek (zie sectie 3). Als gekeken wordt naar de
specifieke OOS-gedragingen, dan blijkt dat de reactie merk switch het meest frequent
voorkomt (34%), gevolgd door uitstel (23%), item switch (19%) en winkel switch
(19%). Net als in de meeste andere OOS-studies blijken ook in onze studie de reacties
categorie switch en afstel relatief weinig voor te komen. Als de gevonden gemiddelde
OOS-reacties uit de onderhavige studie worden vergeleken met de vier geanalyseerde
item-OOS studies uit sectie 3, blijkt dat de gevonden OOS-reacties goed passen in het
gemiddelde beeld van de andere OOS-studies. In ons onderzoek valt het percentage
merk switch echter iets lager uit (34% versus 42%).
Een nadere analyse van tabel 3 maakt duidelijk dat de OOS-reacties per productgroep
zeer sterk kunnen verschillen. Zo geeft 51% van de sigarettenkopers aan naar een ande-
re winkel te gaan bij een OOS van het gewenste artikel, terwijl dit slechts 5% is bij de
productgroep eieren. De aankoop van sigaretten blijkt (begrijpelijkerwijs) ook nauwe-
lijks uitgesteld te worden (8%). In productgroepen als wasmiddel (31%), cola (31%) en
margarine (36%) is dit beduidend hoger. Een �2 test laat zien dat de OOS-reacties per
productgroep zeer significant verschillen (�2 = 195.499, p = 0.000). De grote verschil-
len in OOS-reacties per productgroep kunnen een belangrijke verklaring vormen voor
de grote verschillen in OOS-reacties, die bij de bestudering van eerdere OOS-onderzoe-
ken naar voren kwamen (zie sectie 3). 

6.2. Verklarende analyse 

Het hoofddoel van dit artikel is het aandragen van verklaringen voor OOS-reacties.
Daarbij richten we ons op het analyseren van de vier meest voorkomende OOS-reac-
ties: merk switch, winkel switch, item switch en uitstel. De weinig voorkomende reac-
tie afstel is samengevoegd met de reactie uitstel, omdat deze reacties inhoudelijk rela-
tief sterk met elkaar overeenkomen. Omdat de afhankelijke variabele (OOS-reactie)
nominaal geschaald en ongeordend is hebben we een multinominal logit model toege-
past om verbanden op te sporen tussen de OOS-reactie en de zestien door ons in het
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Tabel 3: OOS-reacties per productgroep.

Wel substituut gekocht Geen substituut gekocht

Productgroep Merk Item Categorie Winkel Uitstel Afstel
switch switch switch switch

Chips (n=91) 41% 21% 4% 9% 18% 8%

Cola (n=98) 26% 16% 4% 22% 31% 1%

Eieren (n=97) 58% 14% 3% 5% 19% 1%

Margarine (n=102) 20% 26% 0% 15% 36% 4%

Melk (n=94) 51% 14% 4% 15% 14% 2%

Pils (n=102) 43% 5% 0% 22% 27% 4%

Sigaretten (n=91) 11% 30% 0% 51% 8% 1%

Wasmiddel (n=74) 24% 23% 0% 15% 31% 7%

Gewogen gemiddelde 34% 19% 2% 19% 23% 3%
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model opgenomen onafhankelijke variabelen (Franses en Paap, 2001). De parameters
in ons model zijn geschat via de toepassing van de Maximum Likelihood methode in
het statistische softwarepakket Limdep 7.0 (Greene, 1998). Analoog aan Campo, Gijs-
brechts en Nisol (2000) berekenen we de zogeheten marginale effecten en hun signifi-
cantieniveaus om de richting en het belang van de gevonden verbanden weer te geven.
Voor een uitgebreide bespreking van het multinominal logit model verwijzen wij naar
Franses en Paap (2001).

In tabel 4 zijn de resultaten van de multinominal logit analyse opgenomen. In het alge-
meen blijkt dat er een zeer significant verband is tussen de verklarende variabelen en de
vier OOS-reacties (�2 = 198.509, df 48, p = 0.000). De sterkste verbanden zijn te vin-
den bij de merkgerelateerde en de productgroepgerelateerde variabelen. De situatiege-
relateerde variabelen dragen in iets mindere mate bij aan de verklaring van OOS-reac-
ties. De winkelgerelateerde variabelen en de achtergrond van de consument blijkt
nauwelijks een rol van betekenis te spelen als het gaat om de OOS-gedragingen van de
consument. 

Als gekeken wordt naar verklarende variabelen voor de verschillende OOS-reacties,
blijkt dat de reactie merkswitch zoals verwacht negatief samenhangt met de variabelen
merksterkte en merktrouw. Dit is goed nieuws voor fabrikanten die veronderstellen dat
het bouwen van sterke merken ook daadwerkelijk loyaliteitsbevorderend werkt. Ook is
er een negatief verband tussen het aantal beschikbare merkalternatieven in de product-
groep en het vertonen van de reactie merk switch. Dit is een bevestiging van het in
paragraaf 4.2 geopperde idee dat productgroepen met veel merken een reflectie zijn van
het feit dat deze merken in de ogen van de consument ook daadwerkelijk verschillen
vertonen. 
De reactie winkel switch hangt positief samen met de variabelen merksterkte (voor de
marktleider loopt de consument sneller een straatje om), productaard (voor hedonische
producten gaan consumenten sneller naar een andere winkel), het aantal merkalternatie-
ven in de productgroep en aankoopurgentie. Een significant negatief verband vinden
we tussen winkel switch en de variabele stockpiling. Ook dit is een logisch verband.
Bij producten waarvan thuis meestal een reservevoorraad wordt aangehouden gaan
consumenten minder snel naar een andere winkel bij een OOS-situatie. Daarnaast blijkt
dat de mate van winkeltrouw, zoals verwacht, negatief samenhangt met de reactie win-
kel switch. Dit verband blijkt echter niet significant.
De reactie item switch (het kopen van een ander artikel van hetzelfde merk) blijkt posi-
tief samen te hangen met de variabele merksterkte. Dit wijst erop dat consumenten bij
sterke merken (marktleiders) relatief vaak wisselen naar een ander item van dat merk.
Een voorbeeld is dat men Coca Cola Light koopt in plaats van Coca Cola Regular in
geval van OOS. Dit kan te maken hebben met de sterkte van het merk, maar het is ook
logisch om te veronderstellen dat de marktleiders meer varianten van het merk in het
schap hebben staan en derhalve relatief meer switchmogelijkheden binnen het merk
aanbieden. Verder blijken de variabelen ‘aantal beschikbare merkalternatieven’ en
‘deel van de week’ ook (licht) significant positief samen te hangen met item switch.
Blijkbaar wisselen consumenten aan het eind van de week iets eerder van item dan aan
het begin van de week. Tenslotte hangt item switch, zoals mag worden verwacht, signi-
ficant negatief samen met de variabele stockpiling. 
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De reactie uitstel van de aankoop hangt significant positief samen met merktrouw
(trouwe consumenten stellen eerder uit), productaard (in hedonische productgroepen
stelt men minder snel uit, maar gaat men eerder naar een andere winkel) en aankoopur-
gentie (bij een hoge urgentie wordt minder uitgesteld). Ook blijkt dat men aan het eind
van de week een aankoop minder snel uitstelt. Uitstel hangt positief samen met merk-
trouw (consumenten hechten blijkbaar sterk aan het geprefereerde artikel als dit hun
primaire merk is) en stockpiling (er is thuis immers nog een reservevoorraad, waardoor
de aankoop nog wel even kan worden uitgesteld).
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Tabel 4: Verklarende variabelen voor OOS-reacties (N=697).

4 Het eerste cijfer in de kolom geeft het marginale effect weer van de variabele op de betreffende
OOS-reactie. Tussen haakjes is vervolgens het significantieniveau van dit effect weergegeven.
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7. CONCLUSIES, AANBEVELINGEN, BEPERKINGEN EN 
AANBEVELINGEN TOEKOMSTIG ONDERZOEK

In deze sectie geven wij een beknopte samenvatting van de belangrijkste conclusies en
geven wij aanbevelingen voor retailers en fabrikanten op het gebied van OOS-bestrij-
ding. Wij sluiten deze sectie af met de bespreking van de beperkingen van ons onder-
zoek en geven daarnaast enkele suggesties voor toekomstige studies op het gebied van
out-of-stock.

7.1. Conclusies

In deze studie hebben we OOS-reacties en mogelijke antecedenten voor OOS-reacties
onderzocht. Allereerst blijkt dat, analoog aan veel andere OOS-studies, de reactie brand
switch (34%) het meest frequent voorkomt in OOS-situaties, gevolgd door uitstel
(23%), item switch (19%) en winkelswitch (19%). Uit deze cijfers blijkt dat consumen-
ten eerder van merk dan van winkel wisselen. Men kan dus stellen dat winkeltrouw
sterker is dan merktrouw. Echter, hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat het
relatief weinig tijd kost om van merk te veranderen, terwijl het bezoeken van een ande-
re supermarkt een tijdrovende activiteit is. 
Een tweede belangrijke conclusie is dat OOS-reacties sterk variëren per productgroep
en per merk. In hedonische productgroepen als sigaretten en cola is de merktrouw zeer
hoog, terwijl er nauwelijks sprake is van merktrouw in een utilistische productgroep als
eieren. Daarnaast blijkt dat consumenten bij zwakke merken (marktvolgers) veel snel-
ler van merk wisselen dan bij sterke merken (marktleiders). Als we meer in het alge-
meen de antecedenten beschouwen voor OOS-reacties, dan blijkt dat met name de
merkgerelateerde, de productgroepgerelateerde en de situationele variabelen een
belangrijke bijdrage vormen aan het verklaren van OOS-reacties. Dit is zowel theore-
tisch als praktisch een interessante conclusie. Theoretisch is dit interessant, omdat het
laat zien dat OOS-gedragingen met name door de specifieke OOS-situatie worden
gedreven en minder te maken hebben met zaken als de winkelsituatie en het type con-
sument. Ook praktisch is dit een relevante constatering, omdat het retailers de moge-
lijkheid biedt om bij het terugdringen van OOS prioriteiten te stellen. Deze prioriteiten
kunnen met dit onderzoek eenvoudiger worden gesteld, doordat het onderzoek laat zien
dat OOS-reacties samenhangen met objectief en/of eenvoudig vast te stellen factoren
als marktpositie van het merk (merksterkte), het aantal merkalternatieven in een pro-
ductgroep en de aard van de productgroep. 

7.2. Aanbevelingen

In het algemeen adviseren wij retailers om OOS-bestrijding hoog op de prioriteitenlijst
te plaatsen. Niet alleen blijkt OOS een belangrijke consumentenergernis te zijn, het
blijkt – ongeacht het artikel dat OOS is – tot omzet- en margeverlies te leiden. De mate
waarin dit geschiedt blijkt samen te hangen met zowel de productgroep als de marktpo-
sitie van het merk. Dit onderzoek biedt daarom praktische aanknopingspunten voor
retailers om prioriteiten te stellen ter voorkoming van de meest schadelijke vormen van
OOS. Daarbij adviseren wij retailers om met name te kijken naar productgroepen en
merken die tot een hoge mate van winkelswitch en uitstel kunnen leiden. Concreet
bevelen wij retailers aan om zorg te dragen voor (in ieder geval) een goede beschik-
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baarheid van artikelen in hedonische productgroepen als bier, chips en sigaretten en
van de marktleiders (ongeacht productgroep). 
Voor fabrikanten geldt gedeeltelijk een ander perspectief dan voor retailers. Waar
retailers vooral zijn gebaat bij het voorkomen van winkel switch, daar gaat het fabri-
kanten met name om het voorkomen van merk switch. Met name de minder sterke mer-
ken (marktvolgers) hebben te kampen met een lage merktrouw van de consument. Voor
fabrikanten van merken met een laag marktaandeel is het dan ook essentieel om een
goede schappositie te behouden en een optimale productbeschikbaarheid te garanderen.
Dit is beslist een uitdaging voor deze groep fabrikanten, omdat het onderzoek laat zien
dat retailers relatief weinig schade lijden als juist de zwakkere merken OOS raken.
Retailers hebben derhalve relatief minder belang om aandacht te besteden aan het voor-
komen van OOS voor merken met een laag marktaandeel. Op lange termijn zal deze
groep fabrikanten dan ook moeten proberen om de marktpositie van hun merken te ver-
beteren. Op korte termijn adviseren wij deze groep van fabrikanten echter om door
middel van trade promotions en samenwerking met retailers de productbeschikbaarheid
te verbeteren. 

7.3. Beperkingen en suggesties voor toekomstig onderzoek

Onze studie heeft een aantal beperkingen. Allereerst heeft de studie betrekking op fic-
tieve in plaats van werkelijke OOS-situaties. Dit kan de externe validiteit van de
gevonden OOS-reacties (enigszins) beperken. Veldexperimenten in de door ons bestu-
deerde productgroepen kunnen aantonen of de gevonden OOS-reacties ook een hoge
mate van externe validiteit hebben. Een tweede limitering is dat het aantal productgroe-
pen (acht) en het aantal supermarkten (twaalf) betrekkelijk laag is om op basis hiervan
verstrekkende uitspraken te doen over het effect van het type product en de winkelsitu-
atie op het OOS-gedrag van de consument. Toekomstige studies kunnen een belangrij-
ke bijdrage leveren door meer en/of andere producten en meer supermarkten in het
onderzoek te betrekken. Hierdoor kan de robuustheid van de gevonden antecedenten
voor OOS-reacties verder worden getest. Daarnaast kunnen (op kleinere schaal) uitge-
voerde laboratorium experimenten verifiëren of de gevonden verbanden ook met een
hoge mate van interne validiteit kunnen worden aangetoond. 
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