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SAMENVATTING 

Oit onderzoek is verricht op verzoek van Smart Homes. Het draagt bij aan het 
vervullen van de volgende doelstelling: 

Het inventariseren van elektronische sloten die aangeboden worden op de 
mark~ teneinde deze informatie beschikbaar te maken voor consumenten bij 
via internet Oit advies wordt beredeneerd vanuit de domotica. 

Om aan dit doel te voldoen, moet is een vraagstellil'1g geformuleerd: 

Hoe kan de informatie en inventarisatie van deuren met elektronische sloten 
helder en gemakkelijk beschikbaar worden gesteki aan gebroikers via intemet, 
teneinde hen te voorzien van advies en Smart Homes de gelegenheid te geven 
marktinformatie Ie verzamelen? 

Er is gebleken dat consumenten in het geval van elektronische slaten 
waarschijnlijk affectief kiezen. Hierbij maken ze veronderstellingen. die moge/ijk 
niet kloppen. Oit kan leiden tot teleurstelling. Er wordt geadviseerd am een 
intemetsite op te zetten die door te vragen naar wensen de consument een 
advies geeft over een beste koop van elektronisch slot en Smart Homes van 
marktinformatie voorziet. Oeze site kan het best simpel worden opgezet en 
naar behoefte worden uitgebreid. De marktinformatie stelt Smart Homes in 
staat de elektronische sloten in de toekomst te beter aan te passen op de 
wensen van de consument. De verzamelde marktinformatie kan het beste 
ge"interpreteerd worden met "common sense'. Later kan de ruwe data 
nauwkeuliger geanalyseerd worden met statistiek en QFD (een methode om 
consumenten producten te laten waarderen.) 

Naast de conclusies van dit verslag zijn nag een aantal andere bevindingen het 
vermelden waard. De huidige informatievoorziening over elektronische sloten 
op internet is erg beperkt. Ook lijkt iedere vorm van standaardisatie bij de 
elektronische slaten te ontbreken. Door beide punten te verbeteren kan 
waarschijnlijk de promotie van de slaten verbeterd worden. Daarnaast wordt 
aangeraden op de site een mogelijkheid tot herkenning van IP~nummer in te 
bouwen. Hiermee kan dan voor een bedrijf desgewenst achterhaald worden 
wat hun werknemers graag willen. 
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AFKORTINGEN EN TERMINOLOGIE 

Affect 
Affect verwijst naar een menta Ie respons die consumenten hebben op hun 
omgeving (de elektronische sloten.) Affect verwijst naar gevoelens omtrent het 
product, zoals leuk vinden of juist niet mogen. 

Affect- cognitie en omgeving 
De drie invloedsfactoren van consumentengedrag. ledere marktstrategie is 
gebaseerd op een of meerdere van deze factoren. 

Affectief kiezen 
Kiezen op basis van gevoelens. 

Cognitie 

ES 

Verwijst naar een mentale respons die consumenten hebben op hun omgeving 
(de elektronische sloten.) Cognitie verwijst naar de ideeen die consumenten 
hebben. Deze kennis kan subjectief zijn. Bijvoorbeeld: elektronische sloten zijn 
veiliger dan standaard sloten. Of: bij stroomuitval zit je opgesloten. 

Elektronisch Slot 

IS TEA model 
Een model dat uitlegt hoe een beleid kan worden geformuleerd om in te 
springen op de wensen van consumenten. Het omvat het continu verzamelen 
van marktinformatie en het hier op in springen. 

Laddering interview 
Een interview van een consument. waarbij 
prod ucteigenscha ppen worden achterhaald 
achterliggende waarden. 

de voor hem belangrijke 
met de bijbehorende 

Motorisch slot 
"Een alternatief voor een motorische slot kan een driepunt vergrendeling in het 
slot zijn en deze werkt op een mechanische wijze of.op eenmagneetcontact via 
een schakelaar of via het EIB bus systeem. Dit soort sloten hebben dusook 
een voeding nodig via de deur naar het slot." [2] 

Personenalarmeringsapparatuur 

QFD 

"Personenalarmeringsapparatuur is een apart complex onderdeel van de 
domotica in gebouwen. Bijvoorbeeld bij inbraak, brand of mensen die hulp 
nodig hebben en eventueel zelf bewust alarm maken in een woning. Wei kan 
de alarmering gekoppeld worden aan de toegangscontrole, bijvoorbeeld bij een 
calamiteit gaat er een alarmmelding naar een zusteroproep. De verpleging kan 
dan met een proximity card in elk zorgappartement, omdat bij een alarm elk slot 
wordt overruled en zo kan men snel ter plekke hulp bieden." [2] 

"Quality Function Deployment." Een methode om wensen van consumenten 
aan producteigenschappen te koppelen, zodat op basis hiervan inzicht kan 
worden verkregen in de marktpositie van dit product. 
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SKG keurmerk 
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"SKG staat voor een keurmerk voor gevelelementen waaronder dus ook sloten 
en deuren vallen. Goed hang- en sluitwerk moet voldoen aan het keurmerk van 
de Stichting Kwaliteitscentrum Gevelelementen (SKG.)Dit instituut keurt 
beveiligingsproducten en deelt ze in drie categorieen in, al naar gelang de mate 
van inbraakwerendheid. De volgende eis is bepalend voor de mechanische 
eigenschappen van het hang- en sluitwerk: Het hang- en sluitwerk mag binnen 
een tijd van 3, 5 of 10 minuten tijdens een test niet zodanig verzwakt zijn dat 
daarmee de inbraakwerende eigenschappen van het element teniet zijn 
gegaan. 
De producten worden in de volgende klassen ingedeeld: 

Risicoklasse 1 SKG®* 3 minuten vertraging 
Risicoklasse 2 SKG®** 5 minuten vertraging 
Risicoklasse 3 SKG®*** 10 minuten vertraging 

Om in aanmerking te kemen voor het Certificaat Veilige Woning van het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen dient de beveiliging van uw woning minimaal te 
voldoen aan risicoklasse 1." [2] 

""""~nr:= SLOTEN 
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1. INLEIOING 

Elektronische sloten zijn sloten, waarbij de ont- of vergrendeling elektronisch 
gaat. Soms is er ook elektronica in de sleutels aanwezig, waardoor bijvoorbeeld 
het slot op afstand bediend kan worden. Elektronische sloten staan in de 
belangstelling van onder andere Smart Homes. de opdrachtgever voor dit 
verslag. 

In deze inleiding zal worden uitgelegd wat de Stichting Smart Homes is en waar 
zij zich mee bezig houdt. Er zal een probleemstelling omtrent wensen van 
klanten geschetst worden aan de hand waarvan een doelstelling wordt 
uitgewerkt voor dit onderzoek. De beantwoording aan deze doelstelling kan 
Smart Homes op weg helpen de wensen van klanten te verduidelijken en hier 
beter op in te spelen. 

1.1 SMART HOMES 

De stichting Smart Homes [8] is een non-profit organisatie die zich bezig houdt 
met domotica. Het woord domotica is een combinatie van de woorden domus 
(huis) en telematica. Domotica is dus een specialistische tak die zich bezig 
houdt met automatisering in huizen. Van den Biggelaar [2] vat de doelgroep en 
doelstelling van Smart Homes als voigt samen: 

"We zfjn het aanspreekpunt voor zowe/ professionele aanbieders, overheden 
en dienstverleners als voor individuele woonconsumenten, beide dus. De 
doelgroep waf specifieker zfjn aannemers, architecfen installateurs, 
woningbouwcorporaties, toeleveranciers enz. We brengen vraag en aanbod 
van toepassingen in de domotica bfj elkaar en willen met aanbieders komen tot 
standaardisaties. Verder zfjn we continu bezig met het verzamelen en 
overdragen van verworven kennis. Deze kennis wordt onder meer verkregen uit 
onderzoeken en demonstratieprojecten. » 

Een van de automatiseringsmogelijkheden is de toegankelijkheid. Oit omvat in 
dit geval de deur en aile randaccessoires zoals de sloten, sleutels en (kaart-) 
lezers. Vaak wordt de afkorting ES (Elektronisch Slot) gebruikt. Op dit moment 
is voor Smart Homes niet duidelijk welke relevante ES op de markt aanwezig 
zijn en wat van deze ES de voor- en nadelen zijn. Evenmin is bekend waar de 
consument behoefte aan heeft. Smart Homes wil dit graag onderzocht zien. 

1.2 DE WENSEN VAN SMART HOMES 

Oeze paragraaf gaat in op de wensen van Smart Homes, die leiden tot de 
doelstelling. Elektronische sloten zijn een relatief nieuw product. Zoals bij meer 
nieuwe producten zijn elektronische sloten nog niet uitontwikkeld en proberen 
producenten talloze nieuwe opties om te kijken wat aanslaat. Elektronische 
sloten lijken in dit opzicht op bjjvoorbeeld digitale camera's. Smart Homes wi! 
een overzicht van elektronische sloten en de toepassingen hiervan in de 
domotica. De sloten hun toepassingen willen ze laten waarderen door 
consumenten. Om te weten welke elektronische sloten er zijn en welke 
mogelijke toepassingen hiervan in de domotica relevant zijn, is het noodzakelijk 
om te achterhalen wat de afnemers willen. Domotica wordt toegepast door o.a. 
bedrijven, instellingen in de zorgsector en bij particulieren. Deze groepen 
varieren sterk in eisen. Voor een serie cases en PR-mogelijkheden op de 
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website wil Smart Homes graag een stappenplan, waarmee geinteresseerden 
zelf snel en makkelijk een eerste ad vies kunnen krijgen over welke producten 
aan hun wensen voldoen. Smart Homes is geinteresseerd in de interesses van 
gebruikers en een communicatiestrategie om hier op in te kunnen spelen. 

1.3 DE FORMULERING VAN DE DOELSTELLING 

12 

Deze paragraaf formuleert de doelstelling van Smart Homes en de 
bijbehorende vraagstelling die dit onderzoek zal beantwoorden. Smart Homes 
wil achterhalen welke criteria voor welke groep consumenten relevant zijn. 
Omdat consumenten meestalleek zullen zijn op het gebied van elektronische 
sloten en de domotica toepassing hiervan, zullen ze niet goed in staat zijn hun 
wensen te vertalen in gerelateerde producteigenschappen. De beslissingen die 
ze nemen zullen dan vooral affectief, gevoelsmatig, zijn, met als gevolg keuzes 
waarover ze naderhand ontevreden zijn. Dit leidt weer tot kosten als er 
aanpassingen in de sloten gemaakt moeten worden, een slechte naam voor de 
verkopende partij en uiteindelijk ook voor elektronische sloten in het algemeen. 
Hier wordt later verder op in gegaan (paragraaf 2.2.) 

Om verkeerde keuzes te voorkomen is het relevant om te achterhalen waaruit 
klanten kunnen kiezen en wat voor hen van belang is. Om de keuzecriteria te 
achterhalen worden verschillende producteigenschappen die diverse 
producenten bieden ge"inventariseerd. Hieronder vallen bijvoorbeeld relevante 
keurmerken (bijvoorbeeld het "politie keurmerk veilig wonen") en mogelijkheden 
tot uitbreiding. Daarnaast is inzicht in de kosten een vereiste. De keuzecriteria 
(lees: technische specificaties of producteigenschappen) zijn niet noodzakelijk 
duidelijk voor consumenten. Er moet dus een vertaalslag worden gemaakt. Op 
basis hiervan kan de volgende doelstelling worden geformuleerd: 

Doel: 
Het inventariseren van elektronische sloten die aangeboden worden op de 
markt, teneinde deze informatie beschikbaar te maken voor consumenten via 
internet. Dit advies wordt beredeneerd vanuit de domotica. 

Om aan dit doel te voldoen, moet een vraagstelling met een aantal deelvragen 
beantwoord worden. 

Vraagstelling: 
Hoe kan de inforrnatie en inventarisatie van deuren met eleldronische sloten 
helder en gemakkelijk beschikbaar worden gesteld aan gebruikers via internet 
teneinde hen te voorzien van advies en Smart Homes de gelegenheid te geven 
marktinformatie te verzarnelen? 

1. Welke relevante producten zijn op de mark! aanwezig? 

2. Welke onderscheidende eigenschappen hebben deze producten? 

3. Welke keuzecriteria zijn voor consumenten vanuit het perspectief van 
de domotica relevant? 

4. Hoe kunnen de keuzecriteria begrijpelijk worden gemaakt voor 
consumenten? 
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5. Hoe kan de consument terugkoppeling krijgen in de vorm van een 
goed advies? 

6. Hoe kan Smart Homes marktinformatie verzamelen? 

7. Hoe kan de consument het beste ondervraagd worden? 

De beoogde resultaten van het onderzoek zijn: 

1. De theoretische achtergrond' hoe kiezen consumenten (hst 2.) 

2. Een manier om hier het productbeleid op af te stemmen (par. 2.3.) 

3. Een theoretische methode om wensen van consumenten te koppelen aan 
producteigenschappen (hst. 4.) 

4. Een theoretische methode om de wensen van een consument te 
achterhaleri (par. 4.1.) 

5 Een methode om een consument van advies op maat te voorzien (hst. 5.) 

6. Een praktisch voorbeeld van bovenstaande voor elektronische sloten 
(par. 3.4. 4.3 en 5. 1.) 

7. Een concept voor een interface (hst 5), dat ingaat op de door 
consumenten gevraagde informatie en de vormgeving van de interface. 

Dit geheel wordt in dit verslag als uitgewerkt, beginnend met de ideeen achter 
formulering van klantgericht productbeleid (hst. 2.) V~~r een goede uitwerking 
worden de keuzemogelijkheden geTnventariseerd (hst. 3) en vervolgens 
vertaald naar voor consumenten begrijpelijke taal (hst. 4.) In deze taal wordt de 
consument gevraagd naar zijn wensen, waarna deze terug gecommuniceerd 
worden naar zowel de consument als Smart Homes (hst. 5.) Het verslag wordt 
afgesloten met conclusies en aanbevelingen (hst. 6.) 
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2. FORMULERING VAN KLANTGERICHT PROOUKTBELEIO 

Oit hoofdstuk gaat in op de theoretische achtergrond van het maken van 
aankoopbeslissingen. Het is bedoeld om begrip te creeren voor de denkwijze 
van klanten, voor hoe ze hun keuzes maken. Essentieel hierbij is dat feiten, 
waarheden, technisch vernuft en realiteit niet noodzakelijk van positief 
gerelateerd zijn op hoe consumenten elektronische sloten ervaren [4]. 
Aankopen worden gebaseerd op ervaren gevolgen of op gevoel. Oit heet 
affectief kiezen (par. 2.2.) 

Affectief kiezende consumenten maken keuzes op basis van hun gevoel. Ze 
gaan bij het maken van hun productkeuze at op bijvoorbeeld kleur en 
nieuwheid van het product en op goed ogende reclames. In deze paragraaf 
wordt ingegaan op de verschillende beslissingsmethoden die klanten gebruiken 
bij keuzes. Er wordt uitgelegd waarom klanten de methode van affectief kiezen 
zullen gebruiken bij aankoopbeslissingen van elektronische sloten. Omdat de 
gronden waarop besloten wordt tot koop bij de klant een verkeerd beeld kunnen 
scheppen, kan de consument ontevreden zijn met het resultaat van zijn 
aankoop. Hij heeft zijn aankoop dan gebaseerd op onterechte verwachtingen. 

De theorie achter de methode om dit te voorkomen wordt in dit hoofdstuk 
uitgelegd. Op basis hiervan wordt een werkbaar model gemaakt. Eerst wordt 
uitgelegd hoe een kennisstructuur kan worden opgebouwd die de ervaringen 
en wensen van consumenten koppelt aan eigenschappen van elektronische 
sloten (par. 3.1), gevolgd door de theorie achter het ISTEA model (par. 4.1.) 
Dit model wordt gebruikt om op een makkelijke en goedkope manier de wensen 
en eisen van klanten te achterhalen. Als introductie voigt eerst een voorbeeld 
(Voorbeeld 1). 

VOORBEELD 1: EEN NIEUWE MONITOR. UIT DIT VOORBEELD BLlJKT DAT CONSUMENTEN 
AFFECTIEF KIEZEN, I.E. KtEZEN OP GEVOEL BIJ AFWEZIGHEID VAN KENNtS. DtT!<AN 
NADERHAND TELEURSTELLEND ZIJN ALS DE RESUL TA TEN NIET OVEREENKOMEN MET DE 
VERWACHTINGEN. 

, -""-----! 

F~lmili,~ de Groot heeft sinds enkele jaren een computer. Een 
,heuse 8086 met een monochroom beeldscherm~ Eergisteren is de 
monitor defect gegaan. Ernst de Groot. vader van het gezin, haalt 
na zijn werk in de winkel een nieuwe monitor. Omdat hij na een 
dag hard werken honger heeft en snel naar huis wil, wil Mij de 
monitor snel halen en dan doorrijden. 

In de winkel aangekomen wordt hij enigszins overdonderd door het 
grete aanbodaan P.C.'s, accessoires en monitoren. In de 
schappen ziet hijde monitor die het gezintlluis heeft niet. 
WaarschijnUJk was het model verouderd. Hij moet dusiets anders 
kiezen, Zijn oog',yalt op eenmonitor op een speciale standaard. 
E~ngele reclamester meldt','Nieuw". De kaart naast de monitor 
meldt,dat dit een EGA monitor is . .''Enhanced Graphics Adapter" 
staat op een bordje uitgelegd. Deze sjiek ogende monitor heeft 16 
kJeuren,' ietsmet een horizontale "refresh rate" en is de "state-of
the-arr' van de monitoren. Het beeld op de monitor is,zeker in 

i __ ,yergelij~iD.9J!'let wat Jan ewend is, schitterend. Hi' herinnert zich 
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zijn12-jarige zoon Jasper, die altijd met veel plezier spellen speelt.< ! 
en heJemaaJ onder de indruk is van de EGA-monitor bij. zijn vriend 
Wouter. Ernst bedenkt zich dat hij vandaag zijn vakantiegefd heeft 

. gehad en besluit hiervan, diep onder de indrukvan de stand van 
de techniek, deze nieuwe, duurdere monitor aan te schaffen. 

Thuis gekomen pakt hij samen met zijn enthousiaste zoonJasper 
de monitor uit. Eenmaal. aangesloten blijkt dat de monitor geeri, 
beeld geeft. Zelfs. niet als Jasper de stekker er in steekt. Enigszins . 
ge'initeerd gaat Ernst de Groot terug naar de winkel om verhaal 
halen •. 

"Sorry meneer, maar vooreen EGA monitor kunt ugeerl 
monochroom videokaart gebruiken. Wist u dat niet? Had het even .J 

;gevraagd, dan had ik u geholpen. U heeft een EGA kaartnodig of 
I;:'. een monochroom beeldscherm. Een EGA kaartkunt u hierkopen." 
I Naderhand verla at De Groot de winkel met een werkende 
; . combinatie. Hij heeft er geen tevreden gevoel aan over gehouden, 
I "'ondanks de goede service. 
L __ ~L __ " __ .. _",. ____ .. ,. __ ;: .. _" __ .. _"._"_" .• ~"_" .. ___ .'" ____ _ 

2.1 THEORIE: HOE KLANTEN KIEZEN; DE AANKOOP 
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Deze paragraaf legt uit hoe een consument komt tot een aankoopbeslissing. Uit 
het bovenstaande voorbeeld (Voorbeeld 1) blijkt hoe consumenten verkeerd 
kunnen kiezen. Deze paragraaf gaat in op waar het bjj de aanschaf van 
elektronische sloten mis kan gaan. Het proces van kiezen hangt at van het 
product. Er is een afweging of het kiesproces veel of weinig tijd mag kosten en 
een afweging tussen kiezen op gevoel en kiezen op basis van cognitie (kennis). 
Klanten stoppen tijd in keuzes voor duurdere en bijzondere aanschaffen [6]. Zij 
orienteren zich op de mogeJijkheden en bepalen vervolgens welke 
eigenschappen zij belangrijk vinden. Na weging maken zjj hun keuze. Dit in 
tegenstelling tot alledaagse aanschaffen, zoals brood en toiletpapier, die vaak 
op grond van gewoonte worden aangeschaft zonder hier over na te denken [6]. 
Een elektronisch slot zal gekocht worden na een orientatie. Consumenten 
willen dus graag begrijpelijke informatie. Ais ze deze niet hebben kiezen ze 
affectief. 

Sommige producten, zoals parfum, worden gekocht op basis van affect, het 
gevoel dat ze op dat moment hebben. Dit gevoel kan niet aileen opgeroepen 
worden door het product, maar ook door andere invloeden zoals bijvoorbeeld 
muziek. Beslissingen worden dan be'invloed door de vorm van de parfumfles, 
de geur, de naam en de prijs. Andere producten, vooral kennisintensieve 
producten, worden gekozen op basis van cognitie. Klanten achterhalen van het 
product de functionele eigenschappen, de gevolgen hiervan en hoe deze 
gevolgen invulling geven aan hun wensen. De aankoop van een elektronisch 
slot hoort bij de categorie van overdachte beslissingen; het is een aankoop, die 
op basis van cognitie gedaan wordt. 

Samengevat nemen consumenten, in een ideaal geval, de tijd zich te 
orienteren op het gebeid van elektronische sloten. In deze tijd proberen ze een 
weloverwogen beslissing te nemen. Promotie zal moeten voorzien in de 
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informatiebehoefte. Hierbij moet blijkbaar rekening worden gehouden met de 
initiele kennis van de consument, zodat het voor hem begrijpeJijk blijft. Als de 
informatie niet afdoende is, gaat een consument af op zijn gevoel. Hij kiest dan 
affectief. Dit beinvloed zijn tevredenheid Het begrip klanttevredenheid wordt 
eerst verder uitgewerkt in de volgende paragraaf (par. 2.2), waarna wordt 
uitgelegd hoe een klantgericht productbeleid kan worden geformuleerd (par. 
2.3.) Klanttevredenheid heeft veel te maken met begrip van de informatie. 
Hierom wordt in hst. 3 geihventariseerd welke informatie gecommuniceerd 
moet worden, waarna in hst. 4 wordt ingegaan op wat voor de consument 
begrijpelijk is. Uiteindelijk voigt in hst. 5 een mogelijkheid gegeven wordt om 
deze informatie aan te reiken aan de consument en aan Smart Homes. 

2.2 THEORIE: KLANTTEVREDENHEID; DE EVALUATIE VAN DE AANKOOP 

2. 

Deze paragraaf verhaalt hoe consumenten hun aankoop naderhand evalueren 
en bepalen of ze tevreden zijn. Door mondelinge reclame verspreiden klanten 
hun mening, hun satisfactie over elektronische sloten. Mondelinge reclame is 
een van de grootste invloedsfactoren bij beslissing tot aankoop [6]; het is de 
beste reclame die er is. Het is dus belangrijk dat klanten naderhand tevreden 
zijn. Hierbij komt het vooral aan op inschatten van de wensen van de klanten 
en als er geen verkoper is: zorgen dat klanten, als zij zonder zich door 
verkopers te laten informeren zelf producten kiezen en aanschaffen, ontvangen 
wat ze verwachten. Na de aankoop bepalen klanten hun tevredenheid als de 
mate waarin het product voldoet aan hun verwachtingen [6]: 

Satisfactie = Vervulling - Verwachting 

Zoals vermeld in de vorige paragraaf, kan de klant een verkeerde verwachting 
hebben van elektronische sloten. Dit zal onder andere gebeuren als de klant 
geen afdoende kennis heeft over elektronische sloten. Ais niet wordt ingezien 
welke functionele eigenschappen nodig zijn om aan zijn wensen te voldoen, of 
als de klant niet duidelijk weet welke wensen vervuld kunnen worden, zal hij op 
basis van een verkeerd beeld een keuze maken. De keuze wordt bij te weinig 
kennis zelfs niet langer cognitief gemaakt, maar affectief. De kleur en vorm van 
de monitor uit het voorbeeld (Voorbeeld 1) kunnen de belangrijkste doorslag 
geven voor een aanschaf. Een duidelijk voorbeeld van hier op inspelen door de 
verkopende partij zijn de monitoren van Apple. Deze monitoren zijn ontworpen 
op vorm en kleur om de verkoop te stimuleren. Als de computer naderhand niet 
afdoende blijkt, zal de koper zjjn standpunt van "mooi kleurtje" zonder blikken of 
blozen veranderen in "slechte monitor". Het is voor bedrijven dus belangrijk 
kJanten (onbewust) goed te informeren. 

Als een product complexer is, zoals een monitor voor een computer of een 
elektronisch slot, is er meer kans dat het beeld van de klant niet overeenkomt 
met de werkelijkheid. Om dit te voorkomen moet er dus een kloppend beeld 
geschept worden in het den ken van de klant. Dit kan gedaan worden door het 
stellen van de juiste, voor de klant beg rij pelijke, vragen. Ais consumenten 
affectief kiezen is dit moeilijk. De klant moet niet reageren op reciamesterren, 
kleur of geur, maar door simpele vragen naar de goede productkeuze worden 
begeleidt. Uit het artikel "Meer comfort met motor-aangedreven slot" [9] 
komen woorden voor zoals europrofielcylinder, DIPswitch, 
Maltezerkruissysteem. Hieruit kan worden afgeleid dat promotie inderdaad 
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gebaseerd is op vakkennis, die consumenten waarschijnlijk niet hebben. 
Consumenten zullen dan, bij gebrek aan kennis, affectief kiezen. 

In het kort is de satisfactie bij aankoop van het slot geljjk aan de velVuliing van 
de verwachtingen. Voor een hoge satisfactie blijkt het noodzakelijk 
consumenten te informeren op een voor hen begrijpelijke wijze. Oit voorkomt 
dat door gebrek aan kennis de cognitieve beslissing be"invloed wordt door 
affect. De volgende paragraaf gaat in op hoe een beleid geformuleerd kan 
worden om dynamisch in te springen op vragen uit de markt. 

2.3 THEORIE: HET ISTEA MODEL, KLANTSATISFACTIE ALS BELEIO 

18 

De vorige paragraaf koppelde producteigenschappen en wensen van 
consumenten. Oeze paragraaf gaat in op het achterhalen van deze wensen en 
hoe deze beleidsmatig gepromoot kunnen worden. Het proces van het 
ontwikkelen van een marktstrategie voor de communicatie bij persoonlijke 
verkoop is gegeven in onderstaande figuur (Figuur 1), het ISTEA model [6]. 
ISTEA staat voor «impression, strategy, transmission, evaluation, 
adjustment". Oit model kan gebruikt worden om een strategie voor 
marktcommunicatie te ontwikkelen. Het voordeel van dit proces boven andere 
processen om een marktstrategie te ontwikkelen is dat er bij dit model geen 
groot marktonderzoek nodig is, het eenvoudig in gebruik is en snel aangepast 
kan worden aan wijzigende eisen van de consument. Marktstrategieen op 
ontwikkelen op basis van het ISTEA model zijn dan ook goedkoop, eenvoudig 
en de strategie blijft aangepast aan een wisselende markt. Oit maakt het een 
krachtige methode [10]. 

FtGUUR 1: SCHEMA TISCHE I+E'ERG4 VE VAN HEr ISTEA MODEL. 

Oe eerste stap voor het ontwikkelen van een succesvolle marktstrategie is het 
vormen van een eerste indruk van de consument. Oit gebeurt door te kijken hoe 
een consument met het product omgaat en op basis van eerder opgedane 
elVaring met deze en andere consumenten. Op basis hielVan leeft men zich in 
de consument in. Ooor in te leven in de consument wordt geprobeerd een 
strategie te formuleren. Er wordt een boodschap bepaald die moet worden 
overgebracht op de consument. Oit gebeurd door de boodschap tekstueel en 
visueel aan de consument aan te passen, zodat deze hem opvangt en begrijpt 
Nadat de boodschap is overgebracht wordt aan de hand van de reacties van de 
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consument de strategie geevalueerd. Oit kan bijvoorbeeld gedaan worden door 
consumenten naderhand op te bellen en te vragen of ze tevreden zijn. Zij zullen 
dit waarschijnlijk als een service ervaren [6]. Ais de strategie niet voldoende 
succes geeft worden een of meer van de stappen aangepast. Oit is de controle 
in het model. Oit gebeurt totdat de doelstelling bereikt is. Een eerste opzet voor 
een vragenlijst is gegeven in hoofdstuk 4. 

Naast de voordelen zijn er een aantal kanttekeningen bij strategieen op basis 
van ISTEA. Oe eerste kanttekening is dat de gegevens veranderen. De wereld 
verandert met de tijd. Er kunnen nieuwe elektronische sloten op de markt 
komen, de wensen van de consument kunnen veranderen of er kan iets in de 
regelgeving veranderen. De strategie moet dus worden bijgehouden. Dit wordt 
nog belangrijker, omdat de eerste strategie is gebaseerd op een eerste indruk, 
niet op een sluitend onderzoek. Oaarnaast moet er rekening mee gehouden 
worden dat de gegevens van een verkoper afkomen en niet van een 
interviewer. Verkopers en interviewers hebben soms strijdige belangen. Oe 
verkoper wi! de klant zover krijgen dat hij zelf gaat vinden dat het product goed 
is en het wil kopen ("push"). Een interviewer wil informatie van iemand krijgen. 
Hij is op zoek naar het verhaal achter de persoonlijke wensen ("pull"). Voor een 
strategie ben je op zoek naar de informatie van een interviewer, maar je krijgt 
de informatie van een verkoper. De adviezen die Smart Homes indirect 
ontvangt via verkopers zijn dus gekleurd. 

In het kort zijn de keuzes die consumenten maken door hun gebrek aan kennis 
voorname!ijk affectief. Omdat tevredenheid gemeten wordt als het verschil 
tussen verwachtingen en realisatie is het belangrijk dat de gemaakte keuzes 
gerelateerd zijn aan kennis. Een makkelijke en goedkope manier om de kennis 
op te doen is door gebruik te maken van het ISTEA model. Hierbij koppelen 
verkopers producteigenschappen aan de wensen van de consument. Door 
continu evalueren wordt dit model verbeterd en reageert het dynamisch op 
veranderingen in de markt. Aan de hand van het model wordt een informatieve 
vragenlijst gemaakt, die de consument vraagt naar zijn wensen en deze terug 
koppelt naar de functionele eigenschappen. Op basis van deze vragenlijst kan 
een advies gegeven worden dat uiterlijk lijkt op een advies van de 
consumentenbond. Deze vragenlijst is een snel middel. dat ook op internet 
gebruikt kan worden. Latere gesprekken met een verkoper kunnen aanvullende 
informatie verstrekken. 

2.4 DISCUSSIE: AFFECTIEF KIEZEN 

Deze paragraaf houdt een korte discussie over het beleid. Bij de formulering 
van het beleid is de aanname gemaakt dat elektronische sloten producten zijn, 
die bij keuze aandacht vragen en een cognitieve insteek zouden moeten 
hebben. Zeker als er indicaties zijn dat dit niet zou kloppen, kan het raadzaam 
zijn dit met een onderzoek te controleren. 

Het volgende hoofdstuk gaat in op het achterhalen van producteigenschappen, 
waarna in hoofdstuk 4 de wensen van de consument worden achterhaald. 
Hoofdstuk 5 gaat vervolgens in op het communiceren van het advies en het 
verkrijgen van marktgegevens. 
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3. INVENTARISATIE VAN DE PRODUKTEIGENSCHAPPEN 

Consumenten baseren dus hun aankoop op de evaluatie van de 
producteigenschappen. Alvorens de producteigenschappen door consumenten 
te laten waarderen (hst. 4), worden deze in dit hoofdstuk eerst verzameld en 
overzichtelijk gecategoriseerd. Later, in hoofdstuk 5 wordt op basis van de 
waardering van de consument een ad vies gegeven en marktinformatie 
gegenereerd voor Smart Homes. 

Het groeperen van eigenschappen gaat aan de hand van een middel-doel 
keten (par. 3.1.) De producteigenschappen van elektronische sloten worden 
ge'inventariseerd (par. 3,2), waama een praktische uitwerking voigt en klassen 
gecreeerd worden (par. 3.3.) In paragraaf 3.4 worden de 
producteigenschappen in de klassen verdeeld en het hoofdstuk wordt 
afgesloten met een illustratief voorbeeld in paragraaf 3.5. 

3.1 THEORIE: HET CLASSIFICEREN VAN PRODUKTEIGENSCHAPPEN 

De elektronische sloten worden geclassificeerd aan de hand van middel-doel 
ketens. Een middel-doel keten, "a means-end chairf [6], is een kennisstructuur 
die de kennis van een consument over producteigenschappen koppelt aan hun 
kennis van gevolgen en waarden (Figuur 2). Zo heeft voor elektronische sloten 
bijvoorbeeld de eigenschap 'nachtslot' als functioneel gevolg 'een extra slot 
voor 's nachts'. Het psychosociaal gevolg hiervan is dat de consument zich 
'veilig voelt', waarmee aan de waarde 'veiligheid' invulling gegeven wordt. 

FIGUUR 2: DE MIDDEL-DOEL KETEN 

De middel-doel keten wordt gebruikt om een vertaalslag te maken van de 
eigenschappen van het product naar voor de consument begrijpelijke 
functionele eigenschappen. De psychosociale gevolgen en de waarden voor de 
consument worden gewaardeerd door de functionele gevolgen door de 
consument te laten waarderen via een vragenlijst. Door de eigenschappen van 
verschillende sloten te inventariseren en deze te vergelijken met de wensen 
van de consument kan advies gegeven worden voor de "beste koop". 

3.2 METHODE: DE INVENTARISATIE VAN DE SLOTEN 

Deze paragraaf geeft weer, hoe de producteigenschappen van de sloten zijn 
achterhaald. Voor de inventarisatie van de producteigenschappen van 
elektronische sloten zijn intemetsites van verschillende leveranciers van Smart 
Homes geraadpleegd. Het gaat om de sites van Ambouw S.V.[1], VEMA Sales 
S.V,[12], Themans S.v.[11], Nemef S.v.[5] en Winkhaus S.V.[13]. Omdat de 
sites te beperkte of zelfs geen informatie geven is gebruik gemaakt van een 
door Van den Siggelaar doorgestuurd artikel [4]. Aan de hand van dit artikel is 
de lijst met producteigenschappen opgesteld. Om de gegevens te kunnen 
verwerken wordt een mogelijke codering voorgesteld. 

Uit het artikel [4J worden de verschillende eigenschappen gehaald om 
deelvraag twee ("Welke onderscheidende eigenschappen hebben deze 
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producten?") te beantwoorden. De verschillende (technische) eigenschappen 
zijn relevant voor toepassingen in de domotica. Om de keuzecriteria vanuit het 
perspectief van domotica voor de consument duidelijk te maken, deelvraag 3, 
wordt per producteigenschap een overzicht gemaakt van de bijbehorende 
technische specificaties. Dit geheel wordt in een vragenlijst met vragen over 
domotica toepassingen gegoten, om de keuzecriteria voor consumenten 
begrijpelijk te maken. Dit beantwoord de laatste deelvraag, deelvraag 4. 

Met bovenstaande methode wordt de overkoepelende vraagstelling, "Hoe kan 
de informatie en inventarisatie van deuren met elektronische slaten helder en 
gemakkelijk beschikbaar worden gesteld aan gebruikers via intemet?~ 
beantwoord en de doelstelling bereikt. 

Op de homepages van vijf verschillende leveranciers is informatie opgevraagd 
over de een a twee meest recente elektronische sloten. Van een zesde 
leverancier wordt de informatie schriftelijk opgevraagd. Om de omvang van het 
werk te beperken is het bij de twee meest recente sloten van deze zes 
leveranciers gebleven. De leveranciers zijn gegeven in de Iiteratuurlijst. 
Hiermee wordt invulling gegeven aan de eerste deelvraag ("Welke relevante 
producten zijn op de markt aanwezig?") 

Om de onderscheidende eigenschappen te achterhalen, wordt in de informatie 
gezocht naar de eigenschappen waarmee geadverteerd wordt. Er wordt een 
grote lijst opgesteld van aile mogelijke eigenschappen die gevonden zijn. 
Vervolgens worden de eigenschappen gegroepeerd per wens van de 
consument, geclassificeerd. Een groep (product-) eigenschappen, die hetzelfde 
functionele gevolg of psychosociale gevolg hebben, heet een klasse. 20 zijn 
voor de klasse 'deur open doen' de eigenschappen 'Op afstand (radio, IR)" 
'touch pad' en 'klassieke sleutel' van toepassing. De functionele gevolgen 
verschillen onder andere in het al dan niet hoeven gebruiken van de handen. 

Om de gegevens digitaal te kunnen verwerken is een codering noodzakelijk. 
Hiervoor wordt de parameter 's/oteigenschap gebruikt. Is een eigenschap 
mogelijk of aanwezig, dan krijgt deze de waarde 1. Anders krijgt deze de 
waarde O. Voor ieder elektronisch slot wordt een "temp/ate' gemaakt die de 
eigenschappen van het slot beschrijft. leder slot heeft evenveel parameters 
',s/oteigenschap' als er eigenschappen gevonden zijn bij de analyse. In 
bijlage 1 wordt de waardering verder uitgewerkt De daadwerkelijke c1assificatie 
van de sloten is wegens tijdgebrek achterwege gelaten. 

3.3 RESULTATEN: DE CATEGORIE~N PRODUCTEIGENSCHAPPEN 

Met de methode uit de vorige paragraaf worden in deze paragraaf de 
categorieen in de praktijk uitgewerkt Om het aantal eigenschappen van 
elektronische sloten te beperken zijn de eigenschappen gegroepeerd. Hiervoor 
is eerst een lijst van producteigenschappen gemaakt. Deze eigenschappen zijn 
geclassificeerd naar de hogere orden in de middel-doel keten. De categorieen 
zijn gebaseerd op logisch inzicht. Het is niet ondenkbaar dat deze categorieen 
op basis van te verwerven kennis aangepast worden. Er is gekozen voor de 
onderstaande categorieen (Tabel 1). De categorieen worden in de paragraven 
hierna stuk voor stuk uitgewerkt. De gecategoriseerde producteigenschappen 
zijn te vinden in bijlage 2. De volgende paragraven omschrijven de categorieen. 
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Categorie Naam 
1 Wijze van openen 
2 Systeemintegratie 
3 Programmering van de sloten 
4 Veiligheid 
5 Aangezicht 
6 Overig 

TABEL 1: KLASSEN VAN PROOUKTEIGENSCHAPPEN VOOR CONSUMENTGERICHTE DOMOTICA 

3.3.1 Wijze van openen 
De eerste klasse is de wijze van openen. Bij het openen van de deur hoort de 
toepassing van domotica: "automatisch ontgrendelen en openen van deuren". 
Dit is relevant voor mensen die bijvoorbeeld hun handen vol kunnen hebben, 
minder validen e.a. De producteigenschappen die hier bij horen zijn 
bjjvoorbeeld de afstand sleutel-slot, het type zender en tijdklokken. De afstand 
waarop het slot op de sleutel reageert bepaald of er een handeling verricht 
moet worden om de deur te openen. Het type zender is relevant omdat 
bijvoorbeeld in ziekenhuizen radiozenders de medische apparatuur kunnen 
storen. Hierom zijn mobiele telefoons daar al verboden. 

3.3.2 Systeemintegratie 
De tweede klasse is systeemintegratie, de mogelijkheid tot integratie van de 
elektronische sloten in een groter systeem voor domotica. Hieronder valt 
bjjvoorbeeld een muziekinstallatie die aan gaat nadat je de deur geopend hebt, 
de kachel die laag gaat als je het huis verlaat of een ge'integreerd 
veiligheidssysteem. Er is opvallend weinig informatie over integratie in de 
grotere systemen. Vermoedelijk focussen de producenten van ES zich vooral 
op de sloten en maar heel beperkt op domotica. Vermoedelijk worden de 
toepassingen in de domotica geleverd door adviesbureaus. Om meer te weten 
te komen over de toepassingen en eisen in de domotica is een 
vervolgonderzoek nodig. Dit zal dan moeten achterhalen wie zich met domotica 
bezig houden en welke eisen zij stellen. 

3.3.3 Programmering van de sloten 
Programma's zijn geprogrammeerde eigenschappen die gebaseerd zijn op tijd. 
Het gaat om bijvoorbeeld weekendfuncties en vakantie-herkenning. 
Programma's zijn zelf geen domoticatoepassing, maar omdat de 
programmering een belangrijke plaats in neemt, ook bij domotica, wordt deze 
categorie apart genoemd. Programma's zijn gerelateerd aan de "wijze van 
openen" en "veiligheid". Omdat het echter een grote klasse is, die niet 
eenduidig bij of veiligheid, of wijze van openen hoort, is deze categorie apart 
genomen. 

3.3.4 Veiligheid 

3. 

De categorie veiligheid bevat aile toepassingen voor veiligheid op basis van 
elektronische sloten. Veiligheid heeft betrekking op onder andere 
inbraakpreventie, brandveiligheid en het blijven functioneren bij stroomuitval. 
Hoewel niet aile eigenschappen die in deze categorie vallen toepassingen van 
domotica zijn, zijn de keuzes hierin vaak wei van invloed op de mogelijkheden 
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met domotica. Daarnaast kan veiligheid, een van de prima ire redenen voor een 
slot, eigenlijk niet ontbreken in een consumentenonderzoek. 

3.3.5 Aangezicht 
Aangezicht is de categorie waarin aile mogelijkheden vallen die te maken 
hebben met het zicht en het wegwerken van de apparatuur. Hoewel zelf geen 
toepassing van domotica, heeft het wei een grote relevantie. Zicht is voor 
consumenten relevant, omdat zij graag in een mooi huis wonen. Daamaast 
kunnen grotere sloten in de weg zitten. Omdat aangezicht subjectief is, sma ken 
verschiIIen, kan het beste een foto getoond worden van de verschillende 
mogelijkheden. 

3.3.6 Overig 
Overig is de categorie van eigenschappen, die geen toepassing van domotica 
zijn en daar ook niet relevant voor zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de afmeting 
en vorm van de sleutel, waarvan aangenomen mag worden dat aile 
mogelijkheden vergelijkbaar zijn. Daarnaast valt hier ook de aanleg onder. 
Aanleg is geen toepassing van domotica. Bij de aanleg is relevant of de sloten 
tijdens de bouw worden aangelegd, of naderhand. Dit scheelt zowel in 
wegwerken van de apparatuur als in de kosten. Hoewel de consument dit vaak 
niet te kiezen heeft, is het wei verstandig dit te meld en. 

3.4 RESUl TATEN: DE GEClASStFICEERDE PRODUCTEtGENSCHAPPEN 

Met de uitgewerkte categorieen kunnen de sloten in deze parag raaf 
geclassificeerd worden. De producteigenschappen zijn geclassificeerd volgens 
de klassen uit pa rag raaf 3.3. Een tabel met de geclassificeerde 
producteigenschappen is gegeven in bijlage 2. Ais een eigenschap in meerdere 
categorieen va It, wordt hij in iedere categorie een keer opgenomen. Op basis 
van deze eigenschappen zijn de vragen aan de consument opgesteld. Daarna 
worden aan de hand van deze vragen de sloten geclassificeerd. De waardering 
voor een slot wordt '.slotX' genoemd. Er wordt enkel en aileen getest op het al 
dan niet aanwezig zijn van eigenschappen. De intelligentie wordt bepaald bij 
het verzarnelen van de wensen van de consument in het volgende hoofdstuk. 
De waardering van een eigenschap is 0 (niet aanwezig) of 1 (wei aanwezig). 
Een compleet overzicht van de codering en berekening is gegeven in bijlage 1. 

Om een structuur aan te brengen die digitale verwerking mogelijk maakt, wordt 
gebruik gemaakt van een code, een gestructureerde naamgeving. De codering 
bestaat uit een omschrijving en een appendice die verschilt per slot. De 
omschrijving bestaat uit een categorie, een vraag en een producteigenschap. 
Bijvoorbeeld: 

£Il.1Jze VanOpenen.Bedieningsgemak. OuderwetsSlot 
WijzeVanOpenen.Bedieningsgemak. Touchpad 
WijzeVanOpenen.Bedieningsgemak.Handsfree 

De append ice geeft aan over welk slot het gaat. De benaming wordt nu 
bijvoorbeeld: 

W[ize VanOpenen.Bedieningsgemak. OuderwetsSlotslotX 

SLOTEN 
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De waarde van' .slotX' is 0 (nul; niet aanwezig) of 1 (aanwezig). 

3.5 UITWERKING: EEN MOGElIJKE INVENTARISATIE VAN EEN SLOT 

Deze paragraaf geeft een praktisch voorbeeld van de waardering van een slot. 
Uiteindelijk ziet het overzicht van een slot er mogelijk als onderstaand uit (Tabel 
2). In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op hoe consumenten deze 
eigenschappen waarderen. 

Producteigenschap 
1 Wijze van openen 

1.1 .Bedieningsgemak.Ouderwetsslot 
1.2.Bedieningsgemak.Touchpad 
1.3.Bedieningsgemak.Handsfree 
1.4.Toegangscontrole.Tijdsturing 
1.5.Toegangscontrole.Videofoon 
1.6 .Toegangscontrole.Centrale hulpverJeningspost 

2 Systeemintegratie 
2.1 .sleutelprogrammering.handterminal 
2.2 .sleutelprogrammering.masterkaart 
2.3.domoticasysteem 

3 Programmering van de sloten 
3.1 .programma 
3.2 .automatisch_inwerking 

4 Veiligheid 
4.1 etc. 

Slot)( SlotY 

1 etc. 
o 
1 
1 
o 
1 

1 
o 
o 

o 
o 

TASEL 2: DE INVENTARISA TIE VAN DE PRODUKTEIGENSCHAPPEN VAN 'SLOTX' 

3.6 DISCUSSIE: INVENTARISATIE VAN DE PRODUKTEIGENSCHAPPEN 

Bij uitwerken van de inventarisatie van de producteigenschappen zullen 
waarschijnlijk een aantal issues naar boven komen, die niet in dit hoofdstuk 
behandeld zijn. Het gaat vooral om het toepassen van de methode en het 
verzamelen van informatie. In de praktijk zullen niet aile sloten dezelfde 
producteigenschappen hebben of vervangende producteigenschappen. 
Hierdoor kan een scheef beeld ontstaan bij de waardering van de sloten. Dit is 
in dit hoofdstuk, mede om de statistische achtergrond hiervan, niet behandeld. 
Verder zijn de categorieen producteigenschappen gebaseerd op de gevonden 
sloten. Het is niet denkbeeldig dat bij uitbreiding van de informatie de 
categorieen veranderen. 

Informatie vooralsnog op het web nauwelijks voorradig. De informatie die 
beschikbaar is, is beperkt in diepgang. Zo wordt bij informatie over 
elektronische sloten geen aandacht geschonken aan de moge/ijkheid tot 
aans/ufting op domoticasysteem. Blijkbaar wordt dit door de 
sleutelfabrikanten niet belangrijk gevonden, terwijl dit voor Smart Homes de 
meest gezochte eigenschap is. Het probleem beperkt zich niet tot toepassing in 
de domotica. Dit komt omdat het vaak niet de fabrikanten van de ES zijn, maar 
de bedrijven die de ES plaatsen die de kennis over de toepassingen hiervan in 
huis hebben. Als laatste mist informatie over prijzen en moeten veel meer 
sloten toegevoegd worden om het systeem uitgebreider te maken. 

INVENTARISATIE VAN DE PRODUKTEfGENSCHAPPEN 
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Het volgende hoofdstuk gaat in op de waardering van de eigenschappen van 
de sloten door de consument.Het daaropvolgende hoofdstuk, hoofdstuk 5, gaat 
in op de communicatie tussen de consument en Smart Homes. Er kornt aan 
bod hoe zij respectievelijk advies en marktinformatie krijgen. 

ELEKTRONISCHE SLOTEN 
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4. HET ACHTERHALEN VAN DE WENSEN VAN DE CONSUMENT 

Na de producteigenschappen te hebben gei'nventariseerd en gecategoriseerd 
in hoofdstuk 3 wordt in dit hoofdstuk uitgewerkt hoe consumenten deze 
eigenschappen waarderen. Het volgende hoofdstuk (hst. 5) legt uit hoe deze 
waardering gebruikt wordt om de consument advies te geven en voor Smart 
Homes markt informatie te verzamelen. ' 

Paragraaf 4.1 begint met een vergelijk tussen verschillende methoden om 
consumentinformatie te krijgen en adviseert een methode. Deze methode wordt 
gekoppeld aan de klassen producteigenschappen uit het vorige hoofdstuk en 
vervolgens praktisch uitgewerkt in een vragenlijst in paragraaf 4.2. Deze 
paragraaf geeft ook een mogelijke opzet voor de voor digitale· verwerking 
benodigde codering. De uitwerking wordt ge'illustreerd met een voorbeeld in 
paragraaf 4.3. 

4.1 THEORIE: HET ACHTERHAlEN VAN WENSEN VAN CONSUMENTEN 

Deze paragraaf gaat in op hoe de wensen van de consument op een praktische 
wijze kunnen worden achterhaald. Er zijn verschillende methoden om de 
wensen van klanten te achterhalen. Tot de mogelijkheden behoren o.a. 
enquetes en "Iaddering' interviews. Deze hebben beide als eigenschap dat ze 
veel tijd en geld kosten en klanten belasten. Daamaast zijn wensen van klanten 
veranderlijk (dynamisch). Kennisopbouw en continue evaluatie van deze 
informatie is daarom van groot belang. Dit zou inhouden dat er continu 
interviews of enquetes gehouden moeten worden. Verder wordt voor enquetes 
en interviews vaak een steekproef genomen, waaruit een gemiddelde wordt 
bepaald. am goed in te springen op de wensen van klanten is het belangrijk 
persoonlijk ad vies te geven. Gemiddeldes uit enquetes en interviews kunnen dit 
niet. Een klant is nooit de 'gemiddelde' klant. 

Er wordt dus gezocht naar een methode om informatie te vergaren. Deze 
informatie moet persoonlijk en dynamisch zijn. Bij het vergaren van de 
informatie mag de klant niet het gevoel krijgen lastig gevallen te worden. Het 
zou makkelijker zijn als verkopers, die veel contact hebben met de klanten, de 
informatie kunnen aanleveren. Een direct voordeel is dat verkopers vaak goed 
weten wat er speelt onder klanten en wat actueel is op het gebied van 
elektronische sloten. Door dit te combineren kunnen zij klanten passende 
oplossingen bieden. 

Het gebruik van verkopers heeft ook beperkingen. Omdat zij indirect informatie 
verschaffen, is de informatie van mindere kwaliteit dan de informatie die door 
klanten zeit aangeleverd wordt. Er is een schakel die de informatie interpreteert 
en vervolgens naar zijn eigen inzicht weer vertelt. Verschillende verkopers 
kunnen dus verschillende meningen hebben. De wensen van klanten kunnen 
ook nog wijzigen in de loop van de tijd. Daamaast is de kennis van de verkoper 
intrinsiek 1, wat de kennis moeilijk overdraagbaar maakt [6]. Er wordt een 
slechte indruk gewekt als een klant een andere verkoper spreekt en hij alles 
weer opnieuw moet uitleggen. Dit is een van de beperkingen van verkopers. 
Het lijkt wenselijk een gestandaardiseerd overzicht van de wensen van een 
klant op papier te hebben. 
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Een andere beperking is de presentatie van de informatie. Klanten willen soms 
graag "gewoon snel even rondneuzen", zonder gestoord te worden door een 
verkoper. Oit heet ook wei "buyer-initiated market communicatiorl' (Engels: 
communicatie met de consument op zijn verzoek) [6]. Oaarnaast wil een 
consument graag een snel advies. Hij wil liever niet naar een verkooppunt 
reizen om dat advies te krijgen. Om dit mogelijk te maken moet makkelijk 
toegankelijke informatie beschikbaar zijn. Oe informatie moet de klant een goed 
beeld scheppen van zijn wensen, de mogelijkheden om op die wensen in te 
gaan en de kosten die daar aan verbonden zijn. Omdat klanten vaak beperkte 
kennis hebben over elektronische sloten en dus affectief kiezen, zullen 
kennismakingstests niet direct naar technische details kunnen vragen. Er moet 
een vertaalslag worden gemaakt. Smart Homes heeft al aangegeven te 
overwegen een 'eerste kennismaking test' op internet te willen publiceren. Oit 
verslag kan steunen bij het ordenen van de communicatie tussen consument, 
Smart Homes en een website. 

Samengevat zijn consumentenwensen persoonlijk en dynamisch. Oit maakt 
een continue evaluatie noodzakelijk. Oaarnaast heeft een klant mogelijk geen 
interesse een verkoper te spreken, omdat hij snel informatie zoekt. Oit kan via 
een website op het internet. Om de gewenste informatie te presenteren moeten 
deze eerst worden verzameld. Oit kan met behulp van het ISTEA model (par. 
2.3.) Oeze wensen worden gekoppeld aan producteigenschappen, zoals 
uitgelegd in de volgende paragraaf. 

4.2 METHODE: OE VRAGENLlJST VOOR DE CONSUMENT 
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Er is gebleken dat een internetsite met vragenlijst een goede optie is om de 
wensen van consumenten te inventariseren. In deze paragraaf wordt zo'n 
vragenlijst opgesteld en voor digitale verwerking geschikt gemaakt. 

Oe bedoeling van de vragenlijst is bij de consument snel en eenvoudig te peilen 
welke stoten voor hem interessant zijn. Oit wordt gedaan door per categorie 
een minimum aantal vragen te stellen per categorie om deze at te dekken. 
Oaarnaast moet de vragenlijst de consument informeren van de gevolgen van 
zijn keus. Later wordt aan de hand van de antwoordmogelijkheden ook de ES 
geclassificeerd. Wegens tijdgebrek is aileen bij bedieningsgemak een 
cjjfermatige codering van de antwoorden opgenomen. V~~r andere categorieen 
kan een vergelijkbare codering worden opgesteld. Oe consument wordt 
gevraagd in de vragenlijst de functionele eigenschappen te waarderen. 
Hiervoor wordt de parameter '.consument' gebruikt. Oeze kan gecodeerd 
worden door deze bjjvoorbeeld op te nemen als een append ice in de benaming 
voortbouwend op die genoemd in paragraaf 3.5. Oe appendix '.consument' 
komt op de plaats van de naam van het slot ('.S/otXj. Bijvoorbeeld: 

W[izeVanOpenen.Bedieningsgemak. OudelWetsS/otconsument 
W[ize VanOpenen.Bedieningsgemak. OudelWetsS/ots/otX 

Oe parameter varieert tussen -2 en 2 volgens het onderstaande codeboek 
(TabeI3). 

I R(}NI~";Cl-iE SLOTEN 
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Waarde 
-2 
-1 
o 
1 
2 

Deze eigenschap ... 
... niet indien mogelijk. 
... liever niet. 
. ..is voor mij neutraal. 
.. graag erbij. 
.. .is heel erli! belangrijk. 

TABEL 3: Htrr CODEBOEK VAN DE PARAMETER CONSUMENT 

4.2.1 Wijze van openen 

Bedieningsgemak 
Een van de afweging die bij de wijze van open en gemaakt moet worden is 
gebruiksgemak tegen de kosten. Hieronder vallen de producteigenschappen 
binnenzak, met de hand, op afstand, e/ektronisch codes/ot, /R, met de 
hand, op afstand, personena/armeringsapparatuur, Radio, touch-kaan 
en toegangscontro/esysteem. De radiosturing wordt gebruikt om vanuit de 
binnenzak de deur te kunnen openen. Hierom is er bij categorie 3 een 
opmerking geplaatst. Op grond hiervan wordt de volgende vraag geformuleerd: 

Het bedieningsgemak van de sleutel is gerelateerd aan de kosten. Kies welke categorie uw 
voorkeur heeft: 

Categorie Gebruiksgemak Verwachte kosten 
1 
2 

3 

- Ouderwets bediend draaislot. 
- Slot hoeft aileen maar aangeraakt te worden met 
de sleutel. Voor als u vaak door de deur gaat. 

c 
c 

- U kunt de sleutel in uw binnenzak houden am de C 
deur te openen (Niet geschikt in de omgeving van 
apparatuur die door radio gestoord kan worden). 
Handig als u uw handen vol kunt hebben of moeite 
heeft de deur zelfstandig te openen. 

Uw keuze: 

De parameter .consument wordt uit de bovenstaande vraag afgeleid. Er wordt 
vanuit gegaan dat een consument geen problemen heeft met een verbetering 
van een slot, maar wei met verslechtering. Verder is de optie 'handsfree' soms 
een noodzaak en moet deze dus zwaarder gewaardeerd worden. Hiermee kan 
de onderstaande waarderingstabel worden opgesteld (TabeI4). 

Categorie I Producteigenschap 
1 
2 

OuderwetsSlot 
1 
-1 

Touchpad 
o 
1 

TABEL 4 WAARDERING VAN DE 
14?JZEVAN(JPENEN.BEDIENINGSGEMAK.PRODUCTEIGENSCHAP .CONSUMENT 

ACHTERHALEN VAN DE WENS EN VAN DE CONSUMENT 

Handsfree 
o 
o 

CONSUMENT: 

29 
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Toegangscontrole 
Er zijn extra beveiligingen en opties mogelijk bij het openen van de deur. Hierbij 
horen de producteigenschappen centrale hulpver/eningspOSIr tfjdgestuurd, 
tfjdklok en videofoon. Op grond hiervan wordt de volgende vraag 
geformuleerd: 

Er zijn extra mogelijkheden om het openen van de deur te controleren. Geef aan of u hier 
behoefte aan heeft: 

Optie Omschrijving Verwachte extra uwkeuze 
kosten 

Tijdsturing - Regulering van het openen C Ja I nee 
aan de hand van een tijdklok. 

Videofoon - Van binnenuit kunt u zien wie C Ja I nee 
er buiten staat en hier mee 
praten. 

Centrale - Hiermee kan de bewaking op C Ja I nee 
hu IEverienin~sEost afstand een deur oeenen. 

4.2.2 Systeemintegratie 

Sleutelprogrammering 
Onder systeemintegratie va lien de opties aantallen registraties, 
alarmmelding bfj paging tot sabotage cilinder of foutmelding, en de twee 
opties voor sleutelprogrammering: master- en programmeerkaarten of PC 
en handtermina!. Over de eerste twee opties kan de consument geen zinnige 
vraag gesteld worden. Hij heeft van systeemintegratie nauwelijks kennis. Hij 
weet niet waarorn hij registraties nodig heeft en heeft evenmin kennis van 
integratiernogelijkheden bij alarmsystemen. De eigenschap kornt nog wei aan 
bod bij de categorie veiligheid. Op grond van sleutelregistratie wordt de 
volgende vraag geformuleerd: 

Er zijn twee mogelijkheden om sleutels te registreren. Hiermee bepaald u wie er door welke deur 
mag. Welke heeft uw voorkeur? 

Categorie 

2 

Uwkeuze: 

30 

Sleutelregistratie 
- Master- en programmeerkaarten. 
Dit is een goedkope optie die goed werkt bij 
beperkte aantallen sloten en sleutels. 
- PC en handterminal 
Dit is een duurdere optie die goed werkt bij 
grotere aantallen sloten en / of sleutels. 

Verwachte kosten 
€ 

€ 

'~.v\JllC. SlOTEN 
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Aansluiting op een domoticasysteem 
Waar geen aandacht aan geschonken wordt door de leveranciers van 
elektronische sloten is de mogelijkheid tot aansluiting op 
domoticasysteem. Blijkbaar wordt dit door de sleutelfabrikanten niet 
belangrijk gevonden, te rwij I dit voor Smart Homes de meest gezochte 
eigenschap is. Hierom is deze toch opgenomen. De vraag is als voigt 
geformuleerd: 

Er bestaat soms de mogelijkheid tot aansluiting op een domoticasysteem. 
Zodra de drager van een sleutel binnenkomt kan het gebouw zich aan hem 
aanpassen. Denkt u hierbij aan licht dat automatisch aan gaat of een 
koffieapparaat dat aan gaat. Di! werkt ook bij het verlaten van de woning. Zo 
kunnen bijvoorbeeld automatisch deuren en ramen gesloten worden, het gas 
uitgezet worden. Ook als u overweegt dit pas later te plaatsen, is het aan te 
raden hier nu al rekening mee te houden. Voor zorginstellingen en bedrijven 
gaat met een domoticasysteem een wereld van mogelijkheden open. 

u 
domoticatoepassingen? 

4.2.3 Programmering van de sloten 

nee 

Een van de toepassingen van domotica is de geautomatiseerde regulering van 
(o.a.) de toegangscontrole in de tijd. Hiervoor zijn programma's nodig. In de 
literatuur worden de volgende programma's genoemd: dag/nacht, 
vakantieroosters, weekendfuncties. Daarnaast bestaat de mogelijkheid 
deze programma's automatisch in werking te laten treden. Op grond hiervan 
wordt de volgende vraag geformuleerd: 

Sommige elektronische sloten kunnen de toegang regelen aan de hand van de tijd. Zo kunt u 
bijvoorbeeld instellen dat uwdeur '5 nachts van buitenaf niet zonder sleutel geopend kan 
worden (u vergeet nooit meer at te sluiten) of als bedrijf kunt u afhankelijk van de tijd uw 
werknemers al dan niet toegang verschaffen. Denkt u dan aan bijvoorbeeld nachtploegen, 
portiers, etc. Hiervoor moet uw slot programma's aan kunnen. Deze programma's moet u starten 
met een druk op de knop of automatisch met een tijdschakelaar. Wilt u: 

Verwachte kosten 
- Oat uw elektronisch slot programma's aan kan? € Ja I nee 
- Oat deze programma's automatisch in werking kunnen € Ja I nee 
treden (e.g. vanaf zes uur aile deuren op slot)? 

4.2.4 Veiligheid 
Er zijn twee onderverdelingen op het gebeid van veiligheid. De eerste categorie 
is inbraakpreventie, de tweede is toegankelijkheid bij panieksituaties. 
Panieksituaties zijn bijvoorbeeld stroomuitval en brand. 

ACHTERHALEN VAN DE WENSEN VAN DE CONSUMENT 
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I nbraakpre ventie 
Onder inbraakpreventie va lien de eigenschappen alarminstallatie, 
alarmmelding bij paging tot sabotage cilinder I foutmelding, automatisch 
sluiten van het slot, automatische nachtschootvergrendeling, 
elektronisch driepuntsfo!. motorcifinder en nachtslot Nachtslot en 
nachtschoot lijken elkaar uit te sluiten. Ook driepuntslot en motorcilinder sluiten 
elkaar uit. Er zijn dus vier verschillende opties. Omdat de opties onderling 
vergelijkbaar zijn, wordt uitgegaan van een prijs per veiligheidsoptie. Naast de 
opties is er ook sprake van het SKG keurmerk voor braakwerendheid. Hiervoor 
zijn drie categorieen. Consumenten zullen iedere categorie als extra veilig 
ervaren. Hierom zijn er drie opties voor dit keurmerk gereserveerd. Er zijn dan 
maximaal zeven opties. Op grond van de zeven opties wordt de volgende vraag 
geformuleerd: 

Elektronische sloten komen voor een meerprijs met extra mogelijkheden tegen 
inbraakpreventie. Afhankelijk van het aantal extra mogelijkheden betaalt u meer. 

Aantal opties 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Verwachtte kostprijs 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

Uw gewenste aantal opties: 

Toegankefljkheid in panieksituaties 
Onder toegankeljjkheid in panieksituaties vallen de producteigenschappen 
arbeidsstroom (nachtslot zonder stroom dus vergrendeld), ruststroom 
(nachtslot zonder stroom open), paniekfunctie (deurkruk bij 
stroomuitval)J van butten met gewone sleutel te openen bij stroomuttva/, 
aansluiting op brandmeldinstallatte, personena/armeringsapparatuur en 
mogelijkhetd tot back-up batterij Er is blijkbaar een tweedeling, die in de 
vragen terug komt. De eerste vraag gaat over toegankelijkheid bij stroomuitval, 
de tweede vraag betreft de extra mogelijkheden in geval van paniek. Bij 
stroomuitval kan er van uit gegaan worden dat de slaten met een alternatieve 
sleutel te openen blijven. De enige relevante keus is dus de keus tussen 
ruststroom en arbeidsstroom. Op grond hiervan worden de volgende vragen 
geformuleerd: 

I 
i Er zijn bij stroomuitval twee mogelijkheden voor een elektronisch slot: open of dicht. Welke 
I optie heeft uw voorkeur? 

- NachlSlot zonder stroom vergrendeld (art>eidsstroom). j Optie 
1 

Voor goede inbraakbeveiliging en te allen ti/de voorkomen dat mensen 

SLOTEN 
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ongewenst u voor aan 
kluisdeuren. 

2 ~ Nachtslot zonder stroom open (ruststroom). 
In geval van stroomuitval kunt u zonder hinder deze deur passer en. 
Buitendeuren zijn van buitenaf aileen met een 'ouderwetse'sleutel te 
oe.enen. Dil wordt toegee.ast bij bijvoorbeeld woonhuizen. 

Uwkeuze: 

Naast de keuze tussen ruststroom en arbeidsstroom zijn er extra's mogelijk. Geef aan 
wilt. 

- Aansluiting op brandme!dinstallatie. 
In geval van brand gaat uw deur van het slot en kunt u 
naar buiten. 
- Back~up batterij. 
In geval van stroomuitval blijft uw slot normaal 
functioneren. 
- Aansluiting op personenalarmeringsapparatuUf. 
Als een bewoner een alarm meld!, kan ondersteunend 
personee/ (e.g. verp/eging) de woning in zonder de 
s/eute/ of met hun sleutel 

4.2.5 Aangezicht 

Verwachte kosten 
Ja I nee 

Ja I nee 

Ja I nee 

Aangezicht is voor een deel een kwestie van smaak, maar niet altijd. Een nette 
afwerking komt het aangezicht altijd ten goede. Oit is echter niet altijd te kiezen. 
Zo kan bekabeling soms niet weggewerkt worden. In de literatuur zijn de 
volgende verwijzingen gevonden: bedrading door kabelgoot. bedrading 
weggewerkt in deur, besturingseenheid als opbouw, motor als 
opbouwunit, besturingseenheid in slot, motor niet in cilinder en fraai 
uiterlijk. Op grond hiervan is de onderstaande vraag geformuleerd. Hiemaast 
wordt sterk aangeraden bij de geadviseerde sloten foto's te tonen van de 
gemonteerde sloten, zodat de consument een duidelijke indruk krijgt van het 
resultaat. 

.~--------------------------------------- .• ---' 

Er zljn verschillende keuzes mogelijk ten bate van het aangezicht van elektronische sloten. I 
Geeft U aan wat uw voorkeuren zijn. i 

- Wilt u een elektronisch slot zonder opbouw op de deur? 
Het mechaniek van het slot is mogelijk als een kubus 
van 10 cm op de deur aanwezig. Mogelijk vindt u dit 
niet moo!. Wegwerken brengt echter kosten met zich 
mee. 
- Wilt u ingeslepen kabelgoten? 
Ingeslepen kabelgoten zijn onzichtbaar voor het oog, 
maar weI kostbaarder. Als a/ternaUef is de kabelgoot 

4. ACHTERHALEN VAN DE WENS EN VAN DE CONSUMENT 

Verwachte kosten I 
C Ja I nee 

Ja I nee 
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4.2.6 Overig 

Onder overig vallen aile producteigenschappen die niet bij een van de 
voorgaande categorieen horen. De gevonden eigenschappen zUn aantallen 
sleutels per slot omvang sleutel, sleutel past in broekzak, de sleutel 
heeft de vorm van een sleutelhanger. de grootte van de ingreep bij 
plaatsen. mogelijkheid tot verwijderen. Er kan redelijkelWijs van uit worden 
gegaan dat aile sleutels, ongeacht hun vorm, een hanteerbaar formaat hebben. 
Hierover wordt dan ook geen vraag geformuleerd. Er rest dan nog slechts een 
vraag: 

·1 w Wilt u de mogelijkheid tot verwijderen open houden? 
Verwachte kosten 
e Ja I nee I Moeht het slot u niet beva//en, dan kunt u d/l zander 

schade verwijderen. 

--~- --- -~ --- -- - -- ---- . ......................... _ .... _ .. __ ..... _._ .•... _._. __ ........... ...l 

4.3 RESULTAAT: EEN MOGELlJKE WAARDERING DOOR DE CONSUMENT 

In het vorige hoofdstuk is aangegeven hoe de sloten ge'inventariseerd worden. 
Nu worden op basis van de vragen uit de vorige paragraaf door de consument 
de producteigenschappen gewaardeerd. Om hier structuur in aan te brengen 
wordt weer gebruik gemaakt worden van dezelfde code. De codering bestaat 
uit een omschrijving en een appendice die aangeeft dat het om de waardering 
door de consument gaat. De omschrijving bestaat uit een categorie, een vraag 
en een producteigenschap. Bijvoorbeeld: 

Wijze VanOpenen.Bedieningsgemak. OuderwetsSlotconsument 

De waarde van • .consument' kan varieren tussen -2 (negatief) en +2 (positief) 
volgens de eerder gegeven label (Tabel 3). Uiteindelijk ziet het overzicht van 
een slot er mogelijk als onderstaand uit (Tabel 5). 
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Producteigenschap .consument 
1 Wijze van openen 

1.1 .Bedieningsgemak.Ouderwetsslot 0 
1.2.Bedieningsgemak.Touchpad 0 
1.3.Bedieningsgemak.Handsfree 2 
1.4 .Toegangscontrole.Tijdsturing 1 
1.5.Toegangscontrole.Videofoon 0 
1.6.Toegangscontrole.Centrale hulpverleningspost 0 

2 Systeemintegratie 
2.1 .sleutelprogrammering.handterminal 1 
2.2.sleutelprogrammering.masterkaart 0 
2.3.domoticasysteem 1 

3 Programmering van de sloten 
3.1 .programma 2 
3.2.automatisch_inwerking 1 

4 Veiligheid 2 
4.1 etc. 

TABEL 5: EEN MOGEUJKE WAARDERING VAN DE VERSCHILLENDE PRODUKTEIGENSCHAPPEN DOOR 
DE CONSUMENT 

4.4 DISCUSSIE: WENSEN VAN DE CONSUMENT 

Zoals in hoofdstuk 3 ook is gedaan, voigt na de uitwerking een discussie over de 
beperkingen van het model. Ook hier gaat het over de (meet-)methode en de 
informatie. Belangrijkste beperking van de methode is dat de codering naar getallen 
subjectief is. Er zijn twee praktische beperkingen. De eerste is dat de ondervraagden 
verschillen in hun uiting. Sommige mensen zjjn overwegend positief, anderen 
negatief en weer anderen vullen vooral extremen in. Deze verschillen kunnen met 
statistische methoden gladgestreken worden. Makkelijker is om voorlopig aan te 
nemen dat de verschillen bij een grotere hoeveelheid consumenten die de vragen 
beantwoorden zich uitmiddelen. Indien gewenst kan dit later gedetailleerder worden 
uitgewerkt. De tweede opmerking over de methode betreft de uitbreiding van de 
vragen. Ais meer producteigenschappen worden toegevoegd zullen meer vragen 
moeten worden gesteld. Hierbij is het belangrijk dat de vragen niet suggestief gesteld 
worden. Hoewel dit simpel lijkt, worden hierbij redelijk vaak vergissingen gemaakt. 
Het is aan te raden enige kennis van interviewtechnieken op te doen om dit tegen te 
gaan. 

Het tweede punt van discussie is de zeer beperkte en chaotische aanwezige 
informatie. Hoewel het niet het doel is van dit onderzoek daar iets aan te doen, 
kunnen twee aanbevelingen worden gedaan om de promotie van elektronische sloten 
te bevorderen. De beschikbaarheid kan worden verbeterd via internet. De promotie 
van elektronische sloten is op de websites over het algemeen gebrekkig tot 
ontbrekend. Het plaatsen van informatie over elektronische sloten kan veel goed 
doen. Daarnaast kunnen de sites vee I verbeteren met een andere lay-out. De chaos 
van de informatie is typerend voor relatief nieuwe producten en markten. waar ook de 
elektronisce sloten onder vallen. Bij elektronische sloten lijkt dan ook iedere vorm van 
standaarden te ontbreken. Dit rnaakt het voor de consument erg onduidelijk wat er is 
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en wat relevant is. Standaarden vergelijkbaar met het SKG keurmerk kunnen gebruikt 
worden om de consument te informeren. 

1 Ervaring is geen bewuste kennis. Het wordt overgedragen door kijken en nadoen en is 
hierdoor vrtjwel niet op te schrtjven. 
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5. TERUGKOPPELING VAN HET AANKOOPADVIES EN DE 
MARKTINFORMATIE 

De voorgaande hoofdstukken hebben de producteigenschappen 
ge'inventariseerd, geclassificeerd en vervolgens laten waarderen door de 
consument. Op basis van deze waardering moet naar de consument een 
advies gecommuniceerd worden en naar Smart Homes marktinformatie 
gecommuniceerd worden. Beide worden behandeld in dit hoofdstuk. 

In tegenstelling tot voorgaande hoofdstukken wordt hier niet begonnen met de 
theorie, maar met het resultaae. Paragraaf 5.1 geeft een schets voor de 
weergave van de vragen op een webpagina. Aan de hand hiervan wordt 
uitgelegd met de interface om kunnen gaan en welke informatie Smart Homes 
(par. 5.2) en de consument (par. 5.3) hier uit krijgen. 

5.1 RESUlTAAT: WEERGAVE VAN DE INFORMATIE 

Deze paragraaf wordt een concept voor een webinterface gegeven. De 
consumenten die een enquete invullen verwachten namelijk een reactie terug. 
In het specifieke geval van een webpagina willen zij geadviseerd elektronisch 
slot. Smart Homes, de onderzoekende instantie, wil daarentegen 
marktinformatie krijgen: Ze willen de wensen van consumenten achterhalen? 
Of specifieker: Welke categorieen van eigenschappen vinden consumenten 
belangrijk en welke onderdelen hieruit weten zij te waarderen? Deze paragraaf 
gaat dan ook over het overzichtelijk weergeven van de gevraagde informatie 
naar de consument en naar Smart Homes. 

Dr. Meijnders [4] is gevraagd als deskundige op het gebied van consumenten. 
Ze heeft geadviseerd op het gebied van het weergeven van informatie op een 
overzichte/ijke en informatieve wijze. Er wordt ingegaan op welke informatie 
gevraagd wordt en op welke wijze doeltreffend kan worden weergegeven. 
Figuur 3 geeft een mogelijke opzet. In de opzet zijn hyperlinks blauw en 
onderstreept. Deze verwijzen naar pop-ups met verduidelijkende illustraties en 
tekst. Figuur 4 is een voorbeeld van een verhe/derende iIIustratie, in dit geval 
van computergereguleerde toegangscontrole (par. 4.2.2.) Deze figuren worden 
in de rest van het hoofdstuk gebruikt als referentie. 
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Bij kieull t1Is •••• lek!ro!Usche ,lot.nl<ome. ""ISchilllmllo .. peclen """bod. Ex:z.ijn vijf """eclell Perospect 
J. hieronder.en omschrijving gl'g""'" met hi)beimreode kosten. Geb ... erd op uw keuz, put hel arlvieo zi:h 
direct """. AJ> U op de plus I:likt knII! 11 de ospecten ill """rdetail beontwoo!dm. Bijna aJ1e. knII! u ....:oklikke. 
"""" eon pop-up met mee, 1litleg of eo .. folo met een.",.,meo Jd. 

FIGUUR 3: E£N CONCEPT VOOR ££N MOG£LlJK£ OPZ£T VAN ££N WEBPAGINA. 

FIGVUR 4: E£N V£RHELD£REND£ ILLUSTRATI£ VAN £EN COMPUTERGEREGULEERDE 
TO£GANGSCONTROL£. [7J 

5.2 DE DOOR SMART HOMES GEWENSTE INFORMATIE 

Deze paragraaf gaat in op de door Smart Homes gewenste informatie. De 
interesse van Smart Homes is vooral gericht op marktinformatie. De relevante 
marktinformatie is niet aileen informatie over gewenste elektronische sloten en 
hun eigenschappen, maar ook feedback over de informatievoorziening. Smart 
Homes wil een overzicht waarin staat welke categorieen consumenten relevant 
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vinden en welke specifieke producteigenschappen zij daarbinnen belangrijk 
vinden. Hier kan invulling aan gegeven worden met sommerende 
frequentietabellen: welke eigenschap staat hoe vaak op welke plaats? Tabel 6 
geeft een voorbeeld hiervan. De meer populaire eigenschappen staan 
gemiddeld op een hogere plaats. Door te kijken welke eigenschappen het 
hoogst staan, wordt achterhaald wat de consument het meest op prijs stelt. Om 
te achterhalen welke producteigenschappen binnen een categorie het 
populairst zijn kan een vergelijkbare tabel worden opgesteld. De data voor deze 
tabellen kan verzameld worden door in een database bij te houden welke 
waardering consumenten de eigenschappen geven als ze gebruik maken van 
de website. Het totaal aan verzamelde informatie geeft een beeld van de 
producteigenschappen waarvan de consument zich bewust is dat hij ze wil. 2 

Veiligheid 
Esthetica 

16 plaats 
25% 
10% 

2e plaats 
30% 
15% 

TASEL 6: EEN FREQUENT/ErASEL DIE DE WAARDERING VAN DE PRODUKTEIGENSCHAPPEN DOOR 
DE CONSUME NT WEERGEEFT 

Andere manieren om informatie over populariteit van eigenschappen te krijgen 
zijn terugredeneren en feedback door consumenten. Bij terugredeneren wordt 
van veel verkochte sloten kan geihventariseerd worden welke eigenschappen 
deze hebben. Veel voorkomende eigenschappen zjjn waarschijnlijk populair. In 
feedback geven consumenten hun mening over hun aankoop en over de 
verstrekte informatie. 

Ook reacties van consumenten over de site kunnen zinvolle informatie geven. 
Denk hierbij aan hoe vaak de site bezocht wordt, of consumenten de gegeven 
informatie relevant vinden, hoe ze van het bestaan van de site wisten en of ze 
informatie missen. Ook kan kopers van een elektronisch slot gevraagd worden 
of ze gebruik hebben gemaakt van de website. De informatie kan gebruikt 
worden om de kwaliteit van de website te verbeteren. In de opzet voor de 
homepage komt contact met de consument terug onder een apart kopje. De 
kop 'uw mening' biedt mensen een laagdrempelige mogelijkheid hun reactie te 
geven. Het totaal aan verzamelde informatie geeft Smart Homes een beeld van 
de producteigenschappen waarvan de consument zich bewust is dat hij ze wi!. 

5.3 DE DOOR DE CONSUMENT GEWENSTE INFORMATIE 

5. 

Deze paragraaf gaat in op de door de gebruiker gewenste informatie. Door een 
korte introductie boven de vragen wordt de gebruiker door een paar 
eenvoudige vragen geloodst. Gebruikers kunnen altijd extra informatie 
opvragen in een pop-up, door op het gerelateerde woord te klikken. In de pop
up staan foto's en tekstuele uitleg. Consumenten die meer gedetailleerde 
informatie willen, kunnen met de expand-button, [+], hun zoekmogeljjkheden 
verfijnen. Figuur 3 geeft een mogelijke leidraad om de consument te 
interviewen. Op basis van de gegeven antwoorden wordt aan de consument 
een persoonlijk advies uitgebracht. 

De consument wil een ad vies over een mogelijk elektronisch slot dat aansluit 
op zijn wensen. Hij wil dus niet aileen een geadviseerd slot zien, maar ook 
kunnen zien hoe dit advies tot stand is gekomen. Hiervoor is weer een 
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overzicht nodig van zijn wensen en hoe een slot hier invulling aan geeft Oit kan 
op basis van de categorieen, maar mag ook gedetailleerder per vraag. Op 
basis van het advies wil hij een keuze maken, dus zullen er meerdere 
keuzemogelijkheden geboden moeten worden. Oit levert een overzicht op dat 
er uit kan zien als Figuur 3. Oit figuur heeft links de wensen van de consument 
staan. Aan de rechterkant staat de geadviseerde sloten. Van links naar rechts 
(zoals je ook leest) staan de beste koop, gevolgd door de prijskoop en daarna 
aile overige geadviseerde sloten. Per slot is voor iedere categorie met plus (+) 
en min (-) aangegeven in welke mate dit slot de gewenste eigenschap bezit. 
Beste koop en prijskoop volgen uit de berekening zoals gegeven in de 
volgende paragraaf. Als extra aanvulling is een link toegevoegd naar de 
meningen van andere gebruikers "(Andere kopers vonden ... )." Oe volgende 
paragraven gaan uitgebreider in op verschillende issues omtrent de interface. 

5.3.1 Het berekenen van het advies 
Het eerste issue dat in deze subparagraven behandeld wordt is het berekenen 
van het advies. De consument krijgt het advies voor een beste koop en een 
prijskoop. Deze paragraaf legt uit hoe deze berekend worden. Het gegeven 
advies wordt berekend aan de hand van de parameters '.consument en '.slotX. 
Allereerst wordt de score per slot ('.slotX) berekend. Bij de sloten wordt per 
categorie producteigenschappen (veiligheid, etc.) aangegeven in welke mate 
dit overeenkomt in procenten. Als een slot bijvoorbeeld 3 van de vijf 
eigenschappen bezit, wordt dit gewaardeerd op 0,6. Oit omdat niet aile 
categorieen evenveel deeleigenschappen hebben en ze toch onderling 
vergeleken moeten worden. Per eigenschap worden de parameters consument 
en slotX met elkaar vermenigvuldigd. Het totaal wordt dan opgeteld. Oit totaal 
heet de adviesscore. Het slot met de hoogste adviesscore is de beste koop. 
Het slot waarvoor de adviesscore gedeeld door de prijs het hoogst is, heet de 
prijskoop. Een compleet overzicht van de codering en berekening is gegeven in 
bijlage 1. 

Het advies wordt naar de consument gecommuniceerd. Hij krijgt een advies 
over de beste koop en de prijskoop. Voor beiden wordt de prijs weergegeven. 
Oe consument krijgt hiermee een advies vergelijkbaar met dat van de 
consumentenbond. Uitgebreidere informatie over de adviezen kan hij vinden in 
de folders of op het internet. Naderhand kan op basis van de adviezen verder 
gepraat worden met een verkoper. 

5.3.2 Onvoldoende informatie VS. een overkill aan informatie 

40 

Het tweede issue is hoeveel informatie moet worden weergegeven. Er wordt 
gezocht naar een balans tussen detail van de informatie en de hoeveelheid 
informatie. Ruwe data geven de grootste mate van detail. Eerder in dit rapport 
is al uitgelegd, dat deze ruwe data voor consumenten niet begrijpelijk is. 
Consumenten haken bij vaktermen at. Ter vergelijk is een webpagina over 
digitale camera's bijgevoegd (Bijlagen 3 en 4). Uit de bijlage blijkt dat ruwe data 
moeilijk te interpreteren zijn. IIlustratief is de noodzaak van een AD-printer om 
het advies te kunnen printen. Er zal dus een selectie of samenvatting van de 
informatie moeten worden gemaakt. Oit mag niet strijdig zijn met de kwaliteit 
van het advies. 
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Het zal voor de consument het meest duidelijk zijn als dit advies in de lijn van 
de vragen ligt. Oit houdt in dat het advies kan komen in dezelfde categorieen 
als de vragen. De verschillende sloten worden gewaardeerd per categorie. Het 
eindoordeel is een weging van deze categorieen. Oit geeft een heldere 
samenvatting van wensen en mogelijkheden. Figuur 3 toont een mogelijk 
overzicht. Oit overzicht bevat de categorieen, de waardering hiervan door de 
consument, de producten die aan de vraag van de consument voldoen en de 
mate waarin ze voldoen. Soms wil een consument extra informatie. Oeze 
informatie moet verhelderend zijn voor de categorie of het slot waar de 
consument in gei'nteresseerd is. Voorbeeld 2 geeft een fictief voorbeeld van 
misvattingen die kunnen ontstaan als een consument niet voldoende informatie 
heeft om de gevolgen goed in te schatten. Het samenvattend overzicht moet 
uitbreidbaar zijn om indien gevraagd meer informatie te tonen. Zinvolle 
uitbreidingen zijn het hyperlinken van de productnaam naar een site waar 
informatie over dal specifieke product wordt gegeven, de mogelijkheid de 
categorieen te verdiepen in de beantwoordde vragen, het linken van 
producteigenschappen en vragen naar extra verduidelijkende uitleg hierover 
(e.g. uitleg van vaktermen en gevolgen van keuzes). Bijzonder verhelderend 
zjjn iIIustraties. Een voorbeeld hiervan is gegeven in paragraaf 5.1. Voor meer 
informatie wordt verwezen naar de literatuur [15]. Een mogelijke opzet van een 
interface is geschetst in bijgevoegde figuur (Figuur 3). 

I~Bij een vergelijk van digitale camera's staat altijdhet ISO vermeld. 
I Consumenten kennen.dit van defotorolletjes,'dieverkocht worden 
i als 100, 200 en '400 JSO.,Verder dan dafdit iets metopnames met 
Ive(31 enweinig licl1f te rna ken heeft zullen . de meeste klanten niet 
• komen. Fujitsu heeft recentelijk de S5000 op demarkt.gePracht. 
Oezecamera valt op door het ontbrekEm vaneen'f1its. Klanten die 
graag binnen foto's. maken,zullen deze du~niet kopen: Sij 
uitgebreidere informatie,Js te achterhalen dat ,deze camera, vrij 
uitzonderlijk, in te stellenis op800 ISO ... Een voordeel hiervan is dat 
bij weinig licht foto's kunnen worden gemaakt. Waar bij fl.itsen aileen 

, hetgeen binnen berei.kvan de flits wordt gefotografeerd en de rest 
II zwart wordt enook no. gschaduwen verdwijnen otheel hard worden 
door de flits, kan 800 ISO fotograferen alsof het dag is; 800 ISO is 
duseen betere optie, dan flits. Tach zullen consumenten deze' 
camera doorhet ontbreken van een flits laten staan.Duidelijke 6itleg 
had dit kunnen voorkomen. Als altematief kan. een f1itst ingebouwd 
wor4en vanui(marketing oogpunt. ' 

VOORBEELD 2: HEr BEt.ANG VAN HEr VERDUIDELlJKEN VAN GEVDl.GEN; EEN FICTIEF 
VOORBEELD. 

5.3.3 Wensen: onafhankelijk waarderen of kiezen? 
Het derder issue is de keuze tussen onafhankelijk waarderen en kiezen. Het 
stellen van vragen, zoals op een webpagina, kan op twee manieren gebeuren. 
Of de consument wordt gevraagd eigenschappen te waarderen in relatie tot 
elkaar, een vergelijk te maken, of de consument wordt gevraagd de 
onafhankelijke eigenschappen te waarderen. In het geval van het vergelijk 
wordt de consument gedwongen een keus te maken, ontvangt Smart Homes 
informatie over welke categorie door consumenten het meest relevant 
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gevonden wordt, maar is het maken van de enquete hoogdrempeliger voor de 
consument. De drempel wordt gevormd, doordat het maken van keuzes meer 
denkwerk vergt en daarmee ook meer tijd. Onafhankelijk waarderen houdt in 
dat er geen keuze wordt gemaakt. Hierdoor is deze methode laagdrempeliger 
voor de consument, maar krijgt Smart Homes geen informatie over wat de 
consument de belangrijkste eigenschap vindt. Indirect kan dit wei afgeleid 
worden. Ais laatste geldt dat een vergelijking relatieve data oplevert en 
onafhankelijk waarderen een absolute data. De gevolgen hiervan worden 
besproken in de volgende paragraaf. Tabel 7 vat de argumenten bij de 
afweging samen. 

Vergelijk 
Consument kiest wat hij I zij het 
belangrijkst vind. 
Smart Homes krijgt info wat 
consument het belangrijkst vind. 
Je wilt dus wellicht de consument 
juist een keus laten maken. 
Hoogdrempeliger voor 
consument. 

Waardering Relatief 

Onafhankelijk waarderen 
Wordt geen keus gemaakt. 

Smart Homes kan indirect afleiden hoe 
belangrijk een consument een 
eigenschap vindt. 

Laagdrempeliger voor consument, kost 
minder tijd en denkwerk omdat er geen 
keus gemaakt hoeft te worden. 
Waardering Absoluut 

TABEL 7: VERGELlJKEN OF ONAFHANKELlJK WAAROEREN: DE VERSCHILLEN 

Omdat vergelijken en onafhankelijk waarderen elkaar uitsluiten, zal een keuze 
gemaakt moeten worden. Er zijn twee argumenten voor onafhankelijk 
waarderen. Het eerste argument is dat op het moment dat deze uitbreiding van 
de opdracht gedaan wordt er eerder al een keus is gemaakt voor onafhankelijk 
waarderen. Het lijkt zinvol voort te borduren op eerder werk. Een tweede 
argument betreft de dynamiek van de informatie. Omdat elektronische sloten 
als product neg niet uitontwikkeld zijn zullen steeds nieuwe 
producteigenschappen op de markt komen. Smart Homes zal dan ook van tijd 
tot tijd nieuwe categorieen producteigenschappen willen toevoegen. Na het 
toevoegen van een categorie is oudere data niet langer zonder meer valide. 
Omdat consumenten de producteigenschappen beoordelen op satisfactie van 
hun wensen, kan een nieuwe categorie producteigenschappen, als hij voor een 
consument dezelfde wensen vervult, een reeds bestaande categorie 
producteigenschappen vervangen. Smart Homes zal, omdat de categorieen 
gebaseerd zijn op legisch inzicht en ervaring, maar niet op uitputtend en 
uitsluitend onderzoek, niet weten of een categorie vervangen wordt. Evenmin is 
te achterhalen of twee categorieen wellicht gebruikt worden voor vervulling van 
dezelfde wens, waardoor ze afhankelijk zijn en dus niet in volgorde te zetten 
zijn3

. Als laatste vertelt een rangorde die bij kiezen gemaakt wordt niet of 
consumenten iets daadwerkelijk willen. Positie in de rangorde maakt niet 
duidelijk iets wei of niet willen. Absolute data hebben geen last van ve rva I of 
onduidelijkheid. Ze blijven behouden, omdat de producteigenschappen wellicht 
dezelfde waarde vervullen, maar elkaar niet tenietdoen. Wei kan een 
consument een waarde, bijvoorbeeld veiligheid, op verschillende manieren 
invullen. Als veiligheid op drie manieren ingevuld wordt, is het niet noodzakelijk 
verstandig alledrie de opties te realiseren in hetzelfde systeem. Evenmin 
worden ze gehinderd als meerdere categorieen dezelfde wensen vervullen 
(aan dezelfde waarden voldoent. Ais laatste kunnen consumenten bij 
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onafhankelijk waarderen per producteigenschap vertellen of ze deze juist wei of 
juist niet willen. In het kort wordt voortbordurend op eerder werk een 
onafhankelijke waardering aangeraden, waarbij data zijn validiteit niet verliest 
als de categorieen worden aangepast. 

Er blijken goede gronden om onafhankelijk te waarderen. De vraag rijst of er 
be halve goede redenen ook nadelen van deze manier van waarderen zijn. En 
hoe ga je hier dan mee om? Weet een consument bijvoorbeeld zijn 
keuzemoge!ijkheden goed op waarde te schatten? Is een kluisdeur als 
voordeur noodzakelijk om diefstal tegen te gaan? En hoe kan een consument 
veiligheid vergelijken met gebruiksvriendelijkheid?5 En als een consument 
aangeeft veiligheid belangrijk te vinden, hoe belangrijk vindt hij veiligheid dan? 
Blijkbaar is bij onafhankelijk waarderen een rode draad nodig, een meetlat op 
basis waarvan vergeleken kan worden. Een mogelijke rode draad zijn de 
kosten. Een consument kan aangeven hoeveel geld hij uit wit geven aan 
bijvoorbeeld veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Door deze universele maat in 
te voeren kunnen categorieen onderling vergeleken worden en krijgt Smart 
Homes informatie hoeveel geld mensen ergens aan uit willen geven. Er is dan 
nog niet bekend waarvoor een consument precies kiest. Dit kan worden 
opgelost door een beknopte beschrijving toe te voegen. 

Samengevat is het de beste optie om producteigenschappen door 
consumenten onafhankelijk te laten waarderen. Om ze onderling goed 
vergelijkbaar te maken worden beknopte beschrijvingen en gemiddelde kosten 
bij de keuzemogelijkheden vermeld. Figuur 3 toont een mogelijke opzet. 
Consumenten waarderen producteigenschappen in vijf klassen van kosten. Ze 
varieren van zeer onwenselijk, via neutraal naar zeer wenselijk. Bjj de opties 
staan beknopte beschrijvingen en verwachte kosten vermeld. 

5.4 DISCUSSIE: DE INTERFACE 

Deze paragraaf bediscussieert het de verschafte informatie. Allereerst wordt 
het advies naar de consument behandeld, gevolgd door de marktinformatie 
voor Smart Homes en daama de interface. Doordat de wens van de consument 
vermenigvuldigd wordt met de eigenschap van het slot, wegen extremen 
kwadratisch en vallen resultaten die net iets minder wegen snel weg. Dit 
kwadrateneffect wordt tegengegaan door de waardering voor de sloten 
maximaal 1 te laten zijn. Hierdoor is de weging lineair. Daamaast is de weging 
van de parameter consumentsterk van invloed op de uitkomst van het advies. 
Als in plaats van 1 en 2 de getallen 9 en 10 worden genomen, tellen aanwezige 
verschillen in producteigenschappen minder zwaar en kan het advies 
veranderen, ondanks dat het absolute verschil in de waardering gelijk blijft. De 
waarden van deze parameter worden arbitrair gekozen. Bij QFD (quality 
function deployment; een methode om producteigenschappen te laten 
waarderen door de consument) zijn waarden van 0, 3 en 9 gebruikeUjk. 

De marktinformatie voor Smart Homes is vrij beknopt. Het is mogelijk om op 
basis van figuren, statistiek 5en QFD de informatie verder te detailleren. Er 
kunnen met deze middelen meer conclusies getrokken worden dan met de 
huidige beknopte opzet mogelijk is. Een belangrijke afweging hierbij is de 
verhouding kosten I baten. Om dit duidelijk te krijgen is het aan te raden te 
beginnen met het verzamelen van de ruwe data. Bij het verzamelen zal snel 
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duidelijk worden of de gedetailleerdheid van de informatie het grootste 
probleem is, of dat iets anders het knelpunt is (bijvoorbeeld dat consumenten 
de enquete niet invullen). Een volgende optie is uitbreiden van de verzamelde 
marktinformatie. Het kan bijvoorbeeld interessant zijn om te weten of een 
gebruiker man of vrouw is en of de consument al een elektronisch slot heeft of 
niet. Een laatste uitbreiding die een vermelding waard is, is het aanpassen van 
de site op IP-adres. Doordat ieder bedrijf zijn eigen bereik aan IP-adressen 
heeft, kan op basis hiervan bijvoorbeeld voor een manager uitgezocht worden 
waar zijn medewerkers behoefte aan hebben. Omdat de klant die koopt niet 
altijd de klant is die gebruikt kan dit in een behoefte aan informatie voorzien. 

Als laatste discussiepunt komt de interface zelf aan bod. In dit hoofdstuk is een 
schets gegeven van een mogelijke opzet. Bij het ontwerp van een pagina moet 
er echter rekening gehouden worden met de complexiteit van het ontwerp. Het 
ontwerpen van een gebruiksvriendelijke interface is een yak apart Vaak wordt 
een opzet gemaakt, die vervolgens in een continu proces verbeterd wordt. De 
informatie zal ook voortdurend vernieuwd moeten worden. Er zal dus 
voortdurend aan gesleuteld moeten worden. Met een eenmalig ontwerp is dus 
nog geen goede presentatie op het world wide web gegarandeerd. 

Het volgende hoofdstuk geeft de conclusies van dit onderzoek. 

1 De vorige hoofdstukken behandelen vooral macroscopische kennis: vanuit een theorie of 
model wordt een inschatting gemaakt van de werkelijkheid. Op basis van deze inschatting 
wordt dan geadviseerd. Deze paragraaf behandeld een ervaringstechniek: op basis van 
ervaring worden dingen gedaan. Ervaringstechnieken, zoals het maken van een stoel, het 
slijpen van een mes en het antwerp van een interface zijn makkelijker uit te leggen door het te 
tonen. Op basis van de waameming kunnen dingen makkelijker worden uitgelegd. 
2 Er zijn ruwweg drie gewenst producteigenschappen: die waarvan de consument zich 
bewust is, de primaire eisen (een deur moet open kunnen) en de luxe eisen. De laatste 
categorie wekt bij de consument verbazing over hoe goed het product is. 
3 Ter iIIustratie: De stevigheid van het slot is een producteigenschap met als waarde 
veiligheid. Oak het type sleutel kan als waarde veiligheid hebben. Als een consument 
stevigheid en sleutel moet waarderen, zal hij dus kiezen welke waarde hij belangrijker vind: 
veiligheid of vemgheid. Deze keus levert geen zinnig antwoord op. 
4 Ter i1lustratie: Als een consument stevlgheid belangrijk vlnd, zal de toevoeging van de keuze 
voor sleutel dit nlet veranderen. Het is nlet noodzakelijl< de eindwaarden te weten. Ais het 
type sleutel bijvoorbeeld naast velligheid ook gebruiksgemak omvat, blijft de absolute 
waardering voor sleutel gelljk. A1s relatieve waardering wordt deze categorie wellicht 
overgewaardeerd boven de afzonderlijke categorieen veiligheid en gebruiksgemak. omdat hij 
beide bevat. 
5 Dil Lv.b.m. de kosten van de sloten. Een consument kan een elektronisch slot willen 
realiseren binnen een gegeven budget. 
sin het gevel van onafhankelijk waarderen is waarschijnlijk de methode van variantie-analyse 
benodigd. 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Dit verslag is geschreven naar vraag van Smart Homes het draagt bij aan het 
vervullen van de volgende doelstelling: 

Het inventariseren van elektronische sloten, die aangeboden worden op de 
markt, teneinde deze informatie beschikbaar Ie maken voor consumenten via 
internet. Dit advies wordt beredeneerd vanuit de domotica. 

Om aan dit doel te voldoen, moet is een vraagstelling geformuleerd: 

Hoe kan de informatie en inventarisatie van deuren met elektronische sloten 
he/der en gemakkelijk beschikbaar worden gesteld aan gebruikers via intemet, 
teneinde hen te voorzien van advies en Smart Homes de gelegenheid te geven 
marktinformatie te verzamelen? 

Er is gebleken dat consumenten in het geval van elektronische sloten 
waarschijnlijk affectief kiezen. Hierbij maken ze veronderstellingen, die mogelijk 
niet kloppen. Dit kan leiden tot teleurstelling. Er wordt geadviseerd om een 
intemetsite op te zetten die door te vragen naar wensen de consument een 
advies geeft over een beste koop van elektronisch slot en Smart Homes van 
marktinformatie voorziet. Deze site kan het best simpel worden opgezet en 
naar behoefte worden uitgebreid. De marktinformatie stelt Smart Homes in 
staat de elektronische sloten in de toekomst te beter aan te passen op de 
wensen van de consument. De verzamelde marktinformatie kan het beste 
ge"interpreteerd worden met common sense. Later kan de ruwe data 
nauwkeuriger geanalyseerd worden met statistiek en QFD (een methode om 
consumenten producten te laten waarderen). 

Naast de conclusies van dit verslag zijn nog een aantal andere bevindingen het 
vermelden waard. De huidige informatievoorziening over elektronische sloten 
op internet is erg beperkt. Ook lijkt iedere vorm van standaardisatie bij de 
elektronische sloten te ontbreken. Door beide punten te verbeteren kan 
waarschijnlijk de promotie van de sloten verbeterd worden. Daarnaast wordt 
aangeraden op de site een mogelijkheid tot herkenning van IP-nummer in te 
bouwen. Hiermee kan dan voor een bedrijf desgewenst achterhaald worden 
wat hun werknemers graag willen. 
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BIJLAGE 1. HET CODEBOEK 

Deze bijlage geeft een volledig overzicht van de codering van de 
producteigenschappen en de wensen van de consument. Deze is in het verslag 
verdeeld over de desbetreffende hoofdstukken. 

DE BENAMING 

De codering bestaat uit een omschrijving en een appendice die verschilt per 
slot. De omschrijving bestaat uit een categorie, een vraag en een 
producteigenschap. Bijvoorbeeld: 

WYzeVanOpenen.Bedieningsgemak.OudelWetsSlot 
WijzeVanOpenen.Bedieningsgemak. Touchpad 
WyzeVanOpenen.Bedieningsgemak.Handsfree 

De appendice geeft aan over welk slot het gaat. Als speciaal geval geldt de 
appendice die als waarde de mening van de consument heeft. De benaming 
wordt nu bijvoorbeeld: 

Wyze VanOpenen.Bedieningsgemak.OudelWetsSlotconsument 
WyzeVanOpenen.Bedieningsgemak.OudelWetsSlotslotX 

DE WAARDERING 

De waarde van '.consument' varieert tussen -2 (negatief) en +2 (positief). De 
waarde van '.slotX' is nul (niet aanwezig) of 1 (aanwezig). Per categorie 
producteigenschappen (veiligheid, etc.) wordt aangegeven in welke mate dit 
overeenkomt in procenten. Als een slot bijvoorbeeld 3 van de vijf 
eigenschappen bezit, wordt dit gewaardeerd op 60%. Dit omdat niet aile 
categorieen evenveel deeleigenschappen hebben en ze toch onderling 
vergeleken moeten worden. 

DE BEREKENING VAN BESTE KOOP 

De appendice '.score' geeft voor een bepaalde eigenschap van een bepaald 
slot een waardering. Dit gebeurd door voor deze specifieke eigenschap van dit 
specifieke slot de waarde van '.slotX' te vermenigvuldigen met '.consument', 
Het totaal aan ',score' is de adviesscore. Het slot met de hoogste adviesscore 
is de beste koop. 

DE BEREKENING VAN DE PRIJSKOOP 

De indicator voor de prijskoop wordt gemaakt door de adviesscore te delen 
door de prijs. Het slot waarvoor deze indicator het hoogst is, is de prijskoop. 
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BIJLAGE 2. CLASSIFICATIE VAN DE PRODUKTEIGENSCHAPPEN 

Klasse Eigenschap van het product 
Aangezicht Bedrading door kabelgoot 
Aangezicht Bedrading weggewerkt in deur 
Aangezicht Besturingseenheid als opbouw 
Aangezicht Besturingseenheid in slot 
Aangezicht Fraai uiterlijk? 
Aangezicht Motor als opbouwunit 
Aangezicht Motor niet in cilinder 
Overig Aantallen sleutels per slot 
Overig De grootte van de ingreep bij plaatsen 
Overig Mogelijkheid tot verwijderen 
Overig Omvang sleutel 
Overig Sleutel heeft de vorm van een sleutelhanger 
Overig Sleutel past in broekzak 
Programmering van de sloten Automatische inwerkingtreding 
Programmering van de slaten Dag/nacht 
Programmering van de sloten Vakantieroosters 
Programmering van de sloten Weekendfuncties 
Systeemintegratie Aantallen registraties 
Systeemintegratie Alarmmelding bij paging tot sabotage cilinder I 

Systeemintegratie 
Systeemintegratie 

Systeemintegratie 
Veiligheid 
Veiligheid 
Veiligheid 

Veiligheid 

Veiligheid 
Veiligheid 
Veiligheid 
Veiligheid 
Veiligheid 
Veiligheid 
Veiligheid 
Veiligheid 
Veiligheid 
Veiligheid 
Veiligheid 
Veiligheid 

Wijze van openen 
Wijze van open en 

foutmelding 
Het huis moet nog worden gebouwd 
Sleutelprogrammering: master- en 
programmeerkaarten 
Sleutelprogrammering: PC en handterminal 
Aansluiting op de brandmeldinstallatie 
Alarminstallatie 
Alarmmelding bij poging tot sabotage cilinder I 
foutmelding 
Arbeidsstroom: nachtslot is zonder stroom dus 
vergrendeld. 
Automatisch sluiten van het slot 
Automatische nachtschootvergrendeling 
Batterij 
Elektronisch driepuntslot 
Mogelijkheid tot back-up batterij 
Motorcilinder 
Nachtslot 
Paniekfunctie (deurkruk werkt bij stroomuitval) 
Personenalarmeringsapparatuur 
Ruststroom: nachtslot zonder stroom open 
SKG keurmerk 
Van buiten met gewone sleutel te openen bij 
stroomuitval 
Binnenzak 
Centrale hulpverleningspost 
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Klasse 
Wijze van openen 
Wijze van openen 
Wijze van openen 
Wijze van openen 
Wijze van openen 
Wijze van openen 
Wijze van openen 
Wijze van openen 
Wijze van openen 
Wijze van openen 

Eigenschap van het product 
Elektronisch codeslot 
IR 
Mel de hand 
Opafstand 
Radio 
Tijdgestuurd 
Tijdklok 
Toegangscontrolesysteem 
Touch-kaart 
Videofoon 

TABEL 8: DE GEKLASSIFICEEROE PROOUKTEIGENSCHAPPEN 
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BIJLAGE 3. DE VRAGENINTERFACE VAN DPREVIEW 

Een site op internet die adviezen geeft vergelijkbaar met wat Smart Homes wil, 
is dpreview [14]. Door 27 vragen te beantwoorden, wordt een advies gegeven. 
Hoewel de vaktermen door te klikken uitgelegd worden, heeft de consument 
directe feedback over de gevolgen van zijn keuze. Hierom duurt het invullen 
niet aileen lang, er is ook extensieve kennis nodig om de site goed te 
gebruiken. Figuur 5 geeft de interface van dpreview. Volgens het verhaal in dit 
verslag zijn er verbeteringen mogelijk. 

FIGUUR 5: DE VRAGEN-INTERFACE VAN DPREVIEW [3J 
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BIJLAGE 4. WEERGAVE ALS RUWE DATA DOOR DPREVIEW 

Dpreview, de site uit bijlage 4, geeft ook advies op basis over camera's. Figuur 
6 toont een dee I van dit advies. Op origineel forrnaat is de webpagina een 
vierkante meter. (70 x 70 cm, na wegsnijden aan aile kanten). Er worden 71 
producteigenschappen vergeleken, tegenover de naar Smart Homes 
geadviseerde 5 categorieen. Hoewel het figuur verkleind is, is duide/ijk te zien 
dat het geheel een overkill aan informatie geeft. 

FIGUUR 6: ADV/ES OVER DIGlrALE CAMERA:S GEGEVEN DOOR DPREV/EW {3f 
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