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Voorwoord 

Voor u ligt het verslag van mijn afstudeeronderzoek ter afronding van de 
masteropleiding Human Technology Interaction. De keuze voor HTI na een bachelor 
Bouwkunde bleek voor mij de juiste. Ik ben tijdens deze opleiding erg geboeid geraakt 
door de menselijke processen die schuilgaan achter het gebruik van technologische 
toepassingen. Hierbij is mijn aandacht met name uitgegaan naar het bestuderen van 
mensen vanuit het vakgebied van besliskunde en consumentengedrag. Zowel aan de 
Technische Universiteit Eindhoven als Carnegie Mellon University hebben diverse 
docenten en professors dit vakgebied voor mij verlevendigd. Hiervoor wil ik hen 
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Vergelijk.nl kwam ongeveer negen maanden geleden met de vraag of ik meer 
inzicht kon bieden in de gebruikers van hun website. Deze afstudeeropdracht bood mij 
de gelegenheid een kijkje te nemen in de keuken van een professionele internet
onderneming; een interessante en leerzame ervaring. Om het gebruikersgedrag van de 
website vanuit een wetenschappelijk perspectief te benaderen was voor mij een 
plezierige uitdaging. Ook was het prettig om te merken dat de kennis en het 
inlevingsvermogen vanuit de HTI opleiding erg nuttig kunnen zijn voor het bestuderen 
van menselijk gedrag in de praktijk. Via deze weg wil ik Vergelijk.nl hartelijk bedanken 
voor het beschikbaar stellen van de website data en het getoonde vertrouwen in dit 
afstudeeronderzoek. Uriel Ballast, Joris Verwater en Adriaan van der Hek wil ik 
bedanken voor de praktische tips en feedback die zij hebben gegeven en Rikkert 
Nachtegaal voor de technische ondersteuning. 

Ook mijn begeleider Martijn Willemsen ben ik zeer dankbaar voor zijn enorme 
inzet tijdens dit afstudeeronderzoek. Martijn begeleidt zijn studenten met een positieve 
instelling, waardoor ik de bijeenkomsten menigmaal vol vertrouwen en met goede 
motivatie verliet. Door zijn actieve interesse in mijn onderzoek en uitgebreide expertise 
op het gebied van psychologie, informatietechnologie en dataverwerking heb ik enorm 
veel van hem geleerd. Daarnaast heeft Martijn een aanzienlijk aandeel gehad in het 
prepareren van de onderzoeksdata, waarvoor ik hem zeer erkentelijk ben. Chris Snijders 
wil ik bedanken voor het meedenken tijdens mijn onderzoek en het nuttig 
becommentariëren van mijn verslag. 

Tot slot een dankwoord voor een aantal personen die 'van achter de schermen' 
altijd veel toevoegen aan mijn prestaties. Mijn ouders, zus en vrienden ontvangen mij 
steevast met open armen en zorgden tijdens mijn opleiding voor een welkome afleiding. 
Een speciaal dankwoord wil ik richten aan Jan-Marc voor alle keren dat hij met me 
meeleeft. Met zijn humor en rust is hij voor mij een continu een steun in de rug. 

Hoeven, mei 2007 
Suzanne Kagchelland 
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Samenvatting 

Een toenemend aantal consumenten maakt gebruik van informatie beschikbaar via het 
W orld Wide Web om een keuze te maken voor een bepaald product of dienst. In dit 
afstudeeronderzoek is het gebruikersgedrag van een vergelijkingssite bestudeerd. Deze 
website heeft als doel consumenten te ondersteunen in het zoeken naar een product of 
dienst bij een webwinkeL Dit onderzoek biedt inzicht in de verschillende manieren 
waarop gebruikers de website inzetten tijdens hun beslisproces, zodat de website 
interface hier op aangesloten kan worden. In dit onderzoek is het individuele klikgedrag 
van gebruikers op deze vergelijkingssite gedurende een periode van vier maanden 
geregistreerd en bestudeerd. 

In het eerste deel van dit onderzoek zijn de bezoekerssessies van de bestudeerde 
website getypeerd in termen van focus (verkennend versus doelgericht) en 
aankoophorizon (in het heden versus in de toekomst). Het doel was om de intentie van 
gebruikers te herleiden uit hun klikgedrag. Het aantal pagina's waar naar gekeken 
wordt, de tijd besteed per pagina, het niveau waarop naar informatie gezocht wordt, de 
methode waarmee naar informatie gezocht wordt en de aard van de bekeken informatie 
blijken hierbij determinerende factoren. Aan de hand van deze factoren zijn de 
bezoekerssessies ingedeeld als één van vier gebruikersgroepen: Snuffelaars met 
verkennend zoekgedrag en een lange aankoophorizon, Twijfelaars met doelgericht 
zoekgedrag en een lange aankoophorizon, Prijsspeurders met doelgericht zoekgedrag en 
een korte aankoophorizon en Externe zoekers die vrij snel naar externe websites 
navigeren (waardoor in de huidige studie over hun intentie geen uitspraken gedaan kan 
worden). Om het belang van website onderdelen in te schatten blijkt het nuttig om 
onderscheid te maken tussen verschillende soorten gebruikers. Uit deze 
gebruikersgroepen volgen diverse aanbevelingen voor implementatie op de website. 

In het tweede deel is voor alle gebruikers met meer dan één bezoek 
geïnventariseerd in hoeverre hun gedrag zich ontwikkelt in de tijd (van het ene naar het 
andere type gebruiker) en wat het verband is tussen het bezoekpatroon en het gedrag op 
de website. Het blijkt dat voor Snuffelaars, Twijfelaars en Externe zoekers de kans het 
grootste is dat ze tijdens herhalingsbezoek tot dezelfde groep blijven horen. 
Prijsspeurders hebben daarentegen een relatief grote kans om tijdens herhalingsbezoek 
tot een andere groep te horen. Indien Snuffelaars wisselen van groep, dan gaan ze 
meestal tot de groep van Twijfelaars behoren en vice versa. Het bezoekpatroon wordt 
beschreven door middel van het aantal bezoeken en de gemiddelde tijd tussen deze 
bezoeken. Het blijkt dat het gedrag tijdens de laatste bezoekerssessie gerelateerd is aan 
het bezoekpatroon wat eraan voorafging. Gebruikers benaderen de website vaker 
zelfstandig, gedragen zich meer als Twijfelaar en maken meer gebruik van 
beslisondersteunende functies naarmate het aantal bezoeken groter is en de gemiddelde 
tijd tussen bezoeken kleiner is. Uit een vergelijking tussen gebruikers die niet 
terugkeren en gebruikers die wel terugkeren naar de website blijkt dat de eersten meer 
gebruik maken van content van externe websites. 

Dit onderzoek is verkennend van aard en geeft een globaal inzicht in het gebruik 
van de website en de ontwikkeling van het gebruikersgedrag in de tijd. Hiermee zijn 
talrijke mogelijkheden blootgelegd voor vervolgonderzoek naar het gedrag op de 
website. De gehanteerde methodes kunnen tevens toegepast worden op data afkomstig 
van andere websites. Gebruikersenquêtes zouden kunnen uitwijzen of de 
gedragsinterpretaties uit dit onderzoek corresponderen met de motivatie van gebruikers. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

1.1 Achtergrond 
De aanschaf van consumentenproducten en -diensten verschuift van conventionele 
winkelomgevingen naar aanbieders op het World Wide Web. Waar consumenten in een 
reguliere winkelomgeving verscheidene aanbieders een bezoek dienen te brengen om 
hun aanbod te kunnen vergelijken, bestaan er op het W orld Wide Web vergelijkingssites 
die deze inventarisatie van de consument (gedeeltelijk) overnemen. Deze informatie kan 
gebruikt worden om het product of dienst vervolgens via een webwinkel aan te schaffen 
of in een traditionele winkel te kopen. De continue registratie van bezoekersacties biedt 
inzicht in het pad wat consumenten doorlopen binnen een website. Waar data afkomstig 
uit traditionele winkels slechts informatie geeft over consumentengedrag tot het niveau 
van de aankoop, biedt klikpad data 1 tevens inzicht in het proces wat voorafgaat aan een 
bepaalde keuze. Hierdoor vormt het een interessant nieuw onderzoeksdomein waarin 
meer geleerd kan worden over gedrag van consumenten in een beslisomgeving. 

In dit afstudeerproject zal gekeken worden naar het bezoekersgedrag van de 
website Vergelijk.nL Het doel van Vergelijk.nl is om gebruikers te ondersteunen bij het 
zoeken naar een product of dienst bij een webwinkeL Deze website is gepositioneerd 
tussen reguliere zoekmachines en webwinkels. Vergelijk.nl geeft aanzienlijk meer 
productinformatie dan een reguliere zoekmachine, maar Vergelijk.nl biedt zelf geen 
producten ter verkoop aan. Het geeft de consument een overzicht van het aanbod van 
verschillende webwinkels. 

De webservers van Vergelijk.nl houden continu bij wat de bezoekers op de 
website doen. Hierdoor ontstaat een enorme hoeveelheid aan informatie over het gedrag 
van hun gebruikers. Vanuit gebruikersperspectief zijn er verschillende manieren om de 
website in te zetten ter ondersteuning van hun beslisproces. Om de lange termijn 
continuïteit van de website te waarborgen is het van belang dat gebruikers van 
Vergelijk.nl goed ondersteund worden in hun beslisproces door een interface aan te 
bieden die hierop aansluit. Hiervoor is meer inzicht nodig in de wisselwerking tussen 
het beslisproces van de gebruiker en de instrumenten die de website aanbiedt. 

1.2 Perspectief V ergelijk 
Gangbaar binnen de internetwereld is een pay-per-click systeem. Vergelijk ontvangt een 
bedrag voor iedere keer dat een bezoeker uitklikt naar een externe website. Daarnaast 
wordt een groot deel van de bezoekers van Vergelijk ingekocht, waarbij Vergelijk een 
bedrag betaalt voor iedere keer dat een externe website (veelal zoekmachines) een 
bezoeker doorverwijst naar een pagina van Vergelijk. Deze inkoop geschiedt online, 
gedeeltelijk geautomatiseerd en gedeeltelijk handmatig. Vanwege dit pay-per-click 
systeem is de conversieratio voor Vergelijk een belangrijke succesmaat De 
conversieratio beschrijft het gemiddelde aantal keer dat een gebruiker per bezoek 
doorklikt naar een webwinkeL Het business model schrijft dus voor dat er zo veel 
mogelijk gebruikers vanaf Vergelijk doorverwezen worden naar een webwinkeL 

1 Klikpad data geeft een stapsgewijze weergave van de pagina's die individuele consumenten binnen een 
website bekijken. In paragraaf 2.6 worden de totstandkoming en analysemogelijkheden van klikpad data 
verder toegelicht. 
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Het tweede doel van de website is om het beslisproces van haar gebruikers zo 
goed mogelijk te ondersteunen. In het geval dat een gebruiker via Vergelijk snel te 
weten wil komen waar hij een product of dienst het goedkoopst aan kan schaffen, 
ondersteunt het eerste doel het tweede. Deze gebruiker klikt snel door naar een 
webwinkel én Vergelijk ondersteunt zijn of haar beslisproces. De verwachting is echter 
dat er ook gebruikers zijn die alleen informatie willen inwinnen en nog niet toe zijn aan 
de aanschaf van een product of dienst. In dat geval is het eerste doel, het genereren van 
veel uitkliks, conflicterend met het tweede doel, het aanbieden van de voldoende 
informatie om het beslisproces te ondersteunen. 

Het is echter wel belangrijk om gebruikers de juiste hoeveelheid informatie aan te 
bieden. Dit verhoogt namelijk a) de kans dat gebruikers terugkeren naar Vergelijk en b) 
de kans dat ze dit zelfstandig2 doen. Terugkerende bezoekers zijn belangrijk om de 
lange termijn continuïteit van de website te waarborgen. Ook in de literatuur wordt 
benadrukt dat bezoekersretentie een betere indicatie is voor het commerciële succes van 
een website dan alleen bezoekersaantallen (Moe en Fader, 2004b ). Kort gezegd: Een 
tevreden gebruiker keert terug, een ontevreden gebruiker niet. Naast de mate waarin 
gebruikers terugkeren, is ook de manier waarop ze de website benaderen een indicatie 
voor gebruikerstevredenheid. Een zelfstandige benadering van de website is positief 
voor Vergelijk. Het versterkt de positie ten opzichte van externe websites en het 
betekent dat de gebruiker genoeg redenen heeft V ergelijk uit zichzelf te bezoeken. Dit 
kan bijvoorbeeld zijn omdat het gebruik in het verleden een positieve ervaring heeft 
opgeleverd. Daarnaast hoeft Vergelijk niet te betalen voor bezoekers die de website 
zelfstandig benaderen. Hierdoor leveren uitkliks van zelfstandige bezoekers meer geld 
op dan uitkliks van bezoekers die vanaf een externe website verwezen zijn. 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te creëren in de gebruikers van Vergelijk 
en te bepalen wat voor soort interface het beste aansluit op de gebruikersbehoeften. Het 
is belangrijk om hierbij zowel het korte termijn als het lange termijn perspectief van 
Vergelijk in het oog te houden. 

1.2 Vraagstelling 
Vergelijk heeft momenteel geen duidelijk beeld van de gebruiker. Een belangrijk doel 
van de huidige studie is om dit beeld van de gebruiker scherper te krijgen. Waarvoor 
gebruiken mensen de Vergelijk website? Zijn er verschillende soorten gebruikers te 
onderscheiden? Wat zorgt ervoor dat gebruikers terugkeren? Antwoorden op deze 
vragen maken het voor Vergelijk mogelijk een visie op de website te ontwikkelen die 
aansluit op de behoeften van de gebruiker. Dit onderzoek vormt de eerste aanzet om het 
gebruikersgedrag van Vergelijk in kaart te brengen. Door middel van dit exploratieve 
onderzoek kan achterhaald worden in hoeverre de instrumenten die Vergelijk.nl 
momenteel aanbiedt aansluiten op de behoeften van de gebruiker, waarna eventueel 
aanpassingen gedaan kunnen worden. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: 

"Op wat voor manier gebruiken mensen Vergelijk.nl tijdens hun beslisproces en wat 
voor soort interface biedt de beste ondersteuning voor deze gebruikersdoelen?" 

Deze vraag zal uitgewerkt worden in twee delen. Het eerste deel richt zich op losse 
bezoeken om het gebruik per bezoekerssessie te typeren. In het tweede deel zal gekeken 

2 Onafbankeli jk van verwijzingen op externe websites, zoals bijvoorbeeld zoekmachines en startpagina' s. 
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worden naar herhalingsbezoeken om te onderzoeken hoe het gebruikersgedrag zich 
ontwikkelt in de tijd en wat het verband is tussen het bezoekpatroon en het gedrag. 

1.3 Deel1: Bestuderen van bezoeken 
In de huidige studie wordt aangenomen dat een bezoeker van Vergelijk informatie zoekt 
om uiteindelijk een beslissing te kunnen maken. Literatuur op het gebied van 
besliskunde maakt een onderscheid in verschillende stadia van het beslisproces en 
bijbehorend gedrag. Onderzoek toegepast in reguliere consumentenomgevingen laat 
zien dat mensen verschillende fases doorlopen in het winkelproces (Lee en Ariely, 
2006). In een vroeg stadium van het beslisproces heeft men abstracte doelen en vindt 
een oppervlakkige scan plaats, met als doel een duidelijker beeld te krijgen van de 
mogelijke opties. In een later stadium van het beslisproces heeft men meer concrete 
doelen en wordt meer gedetailleerde informatie van een kleiner aantal opties bekeken, 
met als doel om uiteindelijk een keuze te maken. Hierop voortbordurend liet Moe 
(2003) zien dat ook in online consumentenomgevingen verschillende beslisstadia 
waargenomen kunnen worden. Op basis van individuele navigatiepatronen binnen een 
webwinkelliet ze zien dat gebruikers verschillende intenties hadden tijdens hun bezoek 
aan de website. De gebruikers werden ingedeeld in vier typen: De gerichte kopers die 
reeds voldoende beslisinformatie verzameld hebben en een duidelijk beslisdoel voor 
ogen hebben, de zoekersloverwegers die nog bezig zijn met het inventariseren van de 
mogelijkheden en een beslisdoel hebben wat verder in de toekomst ligt, de 
hedonistische verkenners die plezier halen uit het zoekproces zelf en geen concreet 
beslisdoel hebben en de kennis opbouwers die informatie verzamelen die een latere 
beslissing kan beïnvloeden. Er zal onderzocht worden of de methode waarmee Moe 
(2003) gebruikers gegroepeerd heeft inzicht kan bieden in de intenties en behoeften van 
gebruikers van Vergelijk.nl. De hoofdvraag van deellluidt als volgt: 

"Is het mogelijk om aan de hand van het individuele klikgedrag relevante 
gebruikersgroepen te onderscheiden?" 

1.4 Deel 2: Bestuderen van gebruikers 
Het eerste deel van dit onderzoek richt zich op gedrag van gebruikers per 
bezoekerssessie. In het tweede deel zal bestudeerd worden hoe het gedrag van Vergelijk 
gebruikers zich ontwikkelt in de tijd. Er zal daarvoor gekeken worden naar het 
individuele gedrag van gebruikers tijdens meerdere bezoekerssessies. 
Er zal bestudeerd worden in hoeverre het gedrag van gebruikers verandert in de tijd en 
of er een verband is tussen het bezoekpatroon3 en het gedrag op de website. Hierbij zal 
ook gekeken worden naar de manier waarop gebruikers de website benaderen. Vragen 
die in dit deel van het onderzoek beantwoord kunnen worden zijn bijvoorbeeld: Wat 
zorgt er voor dat gebruikers evolueren tot loyale bezoekers die zelfstandig de website 
benaderen? Is het gedrag van frequente gebruikers anders dan dat van infrequente 
gebruikers? Wat vertelt de tijd die tussen de bezoeken zit over het gedrag op de 
website? Worden beslisondersteunende functies vaker gebruikt naarmate gebruikers 
vaker terugkeren? 

3 Aantal herhalingsbezoeken, tijd verstreken tussen de bezoeken en recentheid. 

13 



Op die manier kan onderzocht worden wat er voor zorgt dat gebruikers terugkeren naar 
de website. Er kan gekeken worden in hoeverre herhalingsbezoek en de manier waarop 
gebruikers de website benaderen een indicatie is dat het beslisproces goed ondersteund 
wordt en dat men tevreden is over het gebruik van de Vergelijk website. De 
hoofdvragen van deel 2 luiden als volgt: 

"In hoeverre ontwikkelt het gedrag van gebruikers zich in de tijd?" 

"Wat is het verband tussen het bezoekpatroon en de manier waarop gebruikers de 
website benaderen, het gedrag op de website en het gebruik van beslisondersteunende 
functies?" 

1.5 Opbouw van het verslag 

Hoofdstuk 2 zal ingaan op de literatuur. Hierin zal ten eerste aandacht worden besteed 
aan theorieën op het gebied van besliskunde, die een psychologisch perspectief bieden 
op online consumentengedrag. Ook wordt ingegaan op toegepaste literatuur uit de 
marketing/ business hoek, waaruit methodes kunnen worden afgeleid om voor dit 
onderzoek te gebruiken. 

Hoofdstuk 3 geeft een algemene indruk van de V ergelijk website. Hierin zullen de 
belangrijkste componenten van de website geïllustreerd worden. 

Hoofdstuk 4 bespreekt het eerste deel van het onderzoek. In dit deel van het 
onderzoek zijn individuele bezoekerssessies geanalyseerd. Aan de hand van de methode 
van Moe (2003) zal geprobeerd worden om deze bezoekerssessies onder te verdelen in 
groepen met verschillende gedragspatronen. 

Hoofdstuk 5 bespreekt het tweede deel van het onderzoek. In dit deel van het 
onderzoek zijn de individuele bezoekerssessies gebundeld per gebruiker om te 
bestuderen hoe het gedrag van V ergelijk gebruikers evolueert in de tijd. Daarnaast zal 
gekeken worden wat het bezoekpatroon vertelt over de manier waarop gebruikers de 
website benaderen, het gedrag op de website en het gebruik van beslisondersteunende 
functies. 
In hoofdstuk 4 en 5 zal direct een terugkoppeling gemaakt worden naar de literatuur en 
de onderzoeksvragen. Daarnaast zullen de implicaties voor het interfaceontwerp van 
Vergelijk besproken worden. In hoofdstuk 6 vindt een algemene discussie plaats over 
dit onderzoek. Tot slot worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek naar 
gedrag op de Vergelijk website en naar online consumentengedrag in het algemeen. 
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Hoofdstuk 2: Literatuur 

2.1 Inleiding 
Besliskundige theorieën bieden een algemeen psychologisch kader om het complexe 
karakter van online consumentengedrag te bestuderen. Daarnaast is er een toegepaste 
invalshoek, afkomstig uit de marketing/ business literatuur, waarin online 
consumentengedrag daadwerkelijk bestudeerd is. De combinatie van deze twee 
perspectieven vormt een bron van ideeën en toepassingen die als leidraad zal dienen 
voor dit onderzoek. 

2.2 Beslisgedrag en omgeving 
De traditionele economische benadering van beslisgedrag gaat er vanuit dat dit rationeel 
van aard is. Dit betekent dat voorafgaand aan een keuze reeds een duidelijke voorkeur 
aanwezig is. Deze hoeft slechts achterhaald te worden door een complete en objectieve 
afweging te maken van de attributen van alle opties uit de keuzeset Deze rationele 
benadering veronderstelt dat mensen te allen tijde beschikken over een compleet 
overzicht van alle beslisinformatie en dat er geen grenzen zijn aan hun geheugen of 
informatieverwerkingscapaciteiten (Edwards, 1954 ). Deze benadering komt niet altijd 
overeen met menselijk beslisgedrag, maar vormt wel een goed startmodel om menselijk 
beslisgedrag te begrijpen. De afgelopen decennia is er een meer psychologische 
benadering van beslisgedrag op gang gekomen, die probeert te beschrijven hoe mensen 
hun beslissingen daadwerkelijk maken. Diverse studies hebben daarbij aangetoond dat 
menselijk beslisgedrag niet altijd gebaseerd is op een volledige en consequente 
afweging van de feiten. 

Ten eerste hebben mensen niet altijd de beschikking over alle informatie die nodig 
is om een optimale beslissing te nemen. De psychologische benadering van besliskunde 
houdt dan ook rekening met de begrensde capaciteit van menselijke informatie
verwerking. Het geheugenmodel van Atkinson en Shiffrin (1968) vormde een eerste 
aanzet om deze grenzen van het verwerken van informatie te concretiseren. Dit model 
liet zien dat het informatieverwerkingssysteem overbelast kan worden, wat een 
complete verwerking van aangeboden informatie bemoeilijkt. Mensen gebruiken dan 
ook vaak versimpelde regels (heuristieken) tijdens het maken van een beslissing, die 
minder cognitieve inspanning vereisen, maar daardoor ook minder accuraat zijn dan 
rationele beslisregels (Eysenck en Keane, 2000). Het gebruik van heuristieken is een 
alledaags fenomeen: Zo kiezen consumenten in de supermarkt bijvoorbeeld vaak een 
product van een bekend merk in plaats van alle voor- en nadelen per merk af te wegen. 
Het bekende merk zal in de meeste gevallen voldoen aan hun minimale producteisen, 
waardoor deze beslisregel hen tevreden stelt. Dat wil echter niet zeggen dat het product 
van het bekende merk ook de meest optimale keus is. Wellicht zou een volledige 
productanalyse hen laten inzien dat er een merk is wat beter voldoet voor een lagere 
prijs en tot een beslissing voor een ander product leiden. 

Ten tweede kunnen mensen beïnvloed worden door de situatie waarin de 
beslissing gemaakt wordt waardoor informatie niet consequent hetzelfde gewogen 
wordt. Tversky and Kahneman ( 1987) lieten als een van de eersten zien dat het kader 
waarin de opties omschreven worden veel invloed heeft op de uiteindelijke beslissing. 
Ze noemden dit fenomeen het framing effect. Framing effecten bouwen voort op de 
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voorspelling van prospect theory (Kahneman en Tversky, 1979) dat mensen uitkomsten 
afwegen tegen een referentiepunt in plaats van deze in absolute zin te interpreteren. Het 
referentiepunt wordt bepaald door ervaringen in het verleden, waardoor het kan 
verschillen per persoon. Daarnaast weegt een uitkomst die negatief is ten opzichte van 
het referentiepunt zwaarder dan een uitkomst die equivalent positief is ten opzichte van 
het referentiepunt. Dit betekent dat aan verwachte verliezen een relatief zwaarder 
gewicht wordt toegekend dan aan verwachte winsten van gelijke grootte. Een verwacht 
verlies kan dus niet gecompenseerd worden door een vergelijkbare verwachte winst, 
waardoor mensen verliesvermijdend zijn. Hierdoor maken ze soms een keuze die 
afwijkt van het rationele optimum. 

Nowlis en Simonson (1997) lieten in hun studie zien dat de procedure waarmee 
proefpersonen een beslissing maakten, invloed had op de uitkomst. Wanneer 
consumenten een keuze moesten maken tussen meerdere producten (joint evaluation) 
werd de nadruk gelegd op vergelijkbare producteigenschappen en wanneer ze producten 
één voor één moesten evalueren (separate evaluation) werd de nadruk gelegd op 
eigenschappen die niet makkelijk te vergelijken, maar wel betekenisvol en informatief 
zijn. Voorkeuren zijn dus vaak niet alleen gebaseerd op interne informatie en meningen, 
maar worden tevens gevormd door de manier waarop de opties beschreven worden en 
de methode waarmee de voorkeur achterhaald wordt. 

2.3 Design van consumenten beslisomgevingen 
Het maken van een keuze tussen meerdere producten of diensten bestaat in essentie uit 
het afwegen van de bijbehorende attributen. V aak vinden mensen niet alle attributen 
even belangrijk, maar wordt er een verdeelde afweging gemaakt, waarbij het ene 
attribuut meer aandacht krijgt dan het andere. Voorkeuren en meningen worden 
daarnaast in veel gevallen pas gevormd op het moment dat daar een vraag naar ontstaat 
en zijn in veel gevallen niet reeds intrinsiek aanwezig (Payne, Bettman en Luce, 1998). 

De mate waarin consumenten tijdens het winkelen beïnvloed worden door prikkels 
uit de omgeving, hangt volgens Lee en Ariely (2006) af van de concreetheid van het 
winkeldoeL Volgens hun shopping goals theory zijn consumenten in de initiële 
winkelfase over het algemeen onzeker over wat ze willen kopen en hoeveel geld ze 
willen besteden. In deze fase zijn ze erg vatbaar voor invloeden van buitenaf. Op dit 
moment spelen externe factoren nog mee in het construeren van hun winkeldoeL Hierna 
volgt een fase waarin het winkeldoel concreter geformuleerd is dan in de initiële fase. 
Vanaf het moment dat consumenten een concreet winkeldoel hebben geconstrueerd, zijn 
ze in deze volgende winkelfase beland. Gedrag van consumenten in deze tweede fase 
kenmerkt zich door een vastberadenheid over het winkeldoel en volharding in acties die 
leiden tot het behalen van het winkeldoeL Daarom zullen marketing promotieacties in 
de initiële winkelfase meer invloed hebben op consumentenbestedingen dan in de 
concrete winkelfase. Lee en Ariely lieten zien dat consumenten voorafgaand aan het 
supermarktbezoek (bij de entree van de supermarkt) hun doelen in algemenere 
categorieën formuleerden, grotere marges hadden in het geldbedrag dat ze wilden 
uitgeven, en minder zeker waren van hun verwachte uitgave dan consumenten die 
werden geïnterviewd tijdens het supermarktbezoek Bovendien had een kortingsbon 
meer invloed op de besteding wanneer deze voorafgaand aan het supermarktbezoek 
werd uitgedeeld dan wanneer deze tijdens het supermarktbezoek werd uitgedeeld. De 
concreetheid van het winkeldoel heeft dus invloed op de ontvankelijkheid voor prikkels 
uit de omgeving. Als consumenten verschillende winkelfases doorlopen in een 
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conventionele winkelomgeving, vormt dit een reden om aan te nemen dat consumenten 
ook in een Internet winkelomgeving verschillende winkelfases doorlopen. 

Zoals besproken in paragraaf 2.2 kan de methode waarmee een beslissing gemaakt 
wordt, invloed hebben op de uitkomst. Uit de studie van Mandel en Johnson (2002) 
bleek dat voorkeuren vaak pas tijdens het navigeren door een webwinkel gevormd 
worden. De inhoud van de pagina's in een internet winkelomgeving heeft dus invloed 
op de informatiezoektocht van consumenten. Mandel en Johnson (2002) lieten zien dat 
het design van een webpagina voorkeuren en beslissingen veranderde middels het 
gewicht wat aan een attribuut gegeven werd. Een groene achtergrond met dollartekens 
zorgde ervoor dat de proefpersonen de nadruk legden op prijs en een blauwe 
achtergrond met wolken zorgde ervoor dat het aspect comfort de doorslag gaf in hun 
uiteindelijke keuze voor een bepaald bankstel. Dit laat zien dat de manier waarop 
informatie weergegeven wordt het relatieve belang van deze informatie kan bepalen. De 
uiteindelijke beslissing van consumenten is dus afhankelijk van de manier waarop de 
inhoud van de webpagina's weergegeven is. 

2.4 Beslisondersteunende functies 
Volgens Shugan (1980) willen mensen over het algemeen hun gedachte-inspanningen 
zo veel mogelijk beperken. Zoals besproken in paragraaf 2.2 worden dan vaak 
versimpelde beslisregels toegepast. Vooral bij moeilijke beslissingen (met een veelheid 
aan alternatieven enlof moeilijk te vergelijken alternatieven) zorgt dit er voor dat er 
vaak een compromis gesloten wordt tussen accuraatbeid en cognitieve inspanning 
(Johnson, & Payne, 1985). Des te minder denkwerk de beslisser levert, des te groter de 
kans op een beslissing die afwijkt van het rationele optimum. 

Beslisondersteunende functies kunnen een uitkomst bieden door intensieve 
informatieverwerkingstaken over te nemen, waardoor minder cognitieve inspanning 
geleverd hoeft te worden. Häubl en Trifts (2000) hebben de effectiviteit van twee 
soorten interactieve beslisinstrumenten onderzocht. De eerste was een 
aanbevelingsagent die in een vroeg stadium van het beslisproces hielp bij het sorteren 
van alternatieven en de tweede was een vergelijkingsmatrix die het mogelijk maakte om 
in een later beslisstadium een diepgaande vergelijking te maken tussen alternatieven. 
Het bleek dat beide instrumenten ervoor zorgden dat mensen een meer accurate 
beslissing namen terwijl tegelijkertijd hun cognitieve inspanning gereduceerd werd. Het 
gebruik van beslisondersteuning heeft dus invloed op het beslisgedrag van 
consumenten. In het onderzoek van Ho en Tam (2005) wordt dit iets genuanceerd. Het 
bleek dat de invloed van een persoonlijke aanbevelingsagent op de beslissing 
afhankelijk is van het beslisstadia waarin de gebruiker verkeert. Met name in een vroeg 
stadium wanneer men nog bezig was met het bepalen van de mogelijke opties, kon de 
aanbevelingsagent de gebruiker helpen bij het ontdekken van nieuwe producten of een 
vraag naar nieuwe producten creëren. Het overredende effect van de aanbevelingsagent 
verdween echter wanneer de beslissing al gemaakt was. 

Haübl en Dellaert (2003) lieten zien dat ook wanneer externe systemen een 
gedeelte van de cognitieve inspanning overnemen door persoonlijke voorkeurslijsten te 
genereren, consumentenbeslissingen nog altijd afwijken van de rationele norm. In plaats 
van ieder nieuw product te vergelijken met het product wat tot nu toe het beste voldeed 
aan hun eisen, hadden consumenten de neiging om ieder nieuw product te vergelijken 
met het product wat eraan vooraf ging in de lijst. Om deze focus op lokale 
vergelijkingen te verminderen, zouden er naast een lijst met aanbevolen producten ook 
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andere hulpmiddelen ontworpen moeten worden. Bijvoorbeeld een lijst waarin de meest 
aantrekkelijke alternatieven herroepen worden, kan consumenten een beter overzicht 
geven tijdens de informatie zoektocht. 

Bij het ontwerpen van beslisondersteunende functies wordt er vanuit gegaan dat 
consumenten een min of meer rationeel afwegingsproces hanteren om tot een oordeel te 
komen. Deze aanname is alleen geldig als de consument voldoende gemotiveerd is, 
voldoende productkennis heeft en er voldoende gelegenheid is om alle belangrijke 
productattributen te bekijken en tegen elkaar af te wegen. Voor duurzame producten 
(die vaak prijzig zijn) willen de meeste consumenten die moeite wel doen, maar voor 
veel dagelijkse gebruiksgoederen niet. Hier kiest men bijvoorbeeld de goedkoopste, een 
bekend merk of gewoon de eerste die men ziet zonder expliciet alle product
eigenschappen te vergelijken. (Maclnnis en Jaworski, 1989). Hier kan uit afgeleid 
worden dat de behoefte aan beslisondersteunende functies voomarnelijk bestaat voor het 
maken van een beslissing over duurzame producten. 

2.5 Internet vergelijkportalen 
Vergelijk.nl heeft een portaalfunctie. Het vormt een intermediair tussen consument en 
webwinkel, waarbij de consument uiteindelijk doorverwezen wordt naar de webwinkeL 
Op het gebied van internet vergelijkportalen wordt met name onderzoek gedaan naar de 
effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid van de websites (Smith en Brynjolfsson, 2001; 
Montgomery, Hosanagar en Krishnan, 2004). Montgomery, Hosanagar en Krishnan 
(2004) lieten zien dat het belangrijk is dat een vergelijkportaal een goede balans vindt in 
het aantal aangeboden opties en de cognitieve inspanning die de gebruiker moet leveren. 
Wanneer er meer opties aangeboden worden, verhoogt dat aan de ene kant de kans dat 
iemand een product naar wens vindt, maar aan de andere kant verhoogt het ook de 
cognitieve inspanning die daarvoor geleverd moet worden. Daarom is het belangrijk om 
het aantal aangeboden opties te beperken en deze zo goed mogelijk aan te laten sluiten 
op de behoefte van de gebruiker, zodat deze zelf nog maar weinig informatie hoeft te 
filteren. 

Binnen het domein van internet zoekportalen is nog niet veel onderzoek 
uitgevoerd wat verder gaat dan het niveau van gebruiksvriendelijkheid. Binnen het 
domein van webwinkels is consumentengedrag daarentegen uitvoerig bestudeerd. In de 
huidige studie wordt er vanuit gegaan dat het gedrag op Vergelijk veel overeenkomsten 
zal vertonen met het gedrag in een webwinkeL Er zijn overeenkomsten te verwachten 
tussen het gedrag van webwinkel bezoekers en vergelijkingssite bezoekers, omdat men 
in beide gevallen op zoek is naar informatie om een keuze te maken voor een product of 
dienst. Er zijn echter ook verschillen. Zo behelst de conversieratio (doorklikken naar 
een webwinkel) van een vergelijkingssite bijvoorbeeld een minder definitieve keuze dan 
die van een webwinkel (kopen van een product), waardoor de conversieratio van 
vergelijkingssites over het algemeen een stuk hoger ligt dan die van een webwinkels. 

In het huidige onderzoek zullen studies naar webwinkelgedrag als onderbouwing 
van een aantal analyses dienen. Hierbij zal steeds rekening gehouden worden met de 
verschillen tussen webwinkels en vergelijkingssites en zal de methode indien nodig 
aangepast worden aan het vergelijkingskarakter van de website. 

2.6 Online consumentengedrag en klikpaden 
In het huidige onderzoek is een website gedefinieerd als een verzameling van pagina's 
binnen een bepaald webdomein. Ruwe klikpad data kan op een eenvoudige manier 
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verkregen worden. Iedere website beschikt over een webserver. Een webserver is een 
computerprogramma dat voor andere programma's (aan de gebruikerskant) een bepaalde 
taak atbandelt. Aan de gebruikerskant is dit meestal een webbrowser. Een webserver 
registreert automatisch welke requests worden gedaan en welke informatie er 
getransporteerd wordt tussen het programma van de gebruiker en de webserver. Voor 
ieder request wat wordt gedaan, voegt de webserver een regel toe aan een log file. In 
deze regel is onder andere opgeslagen welke URL 4 werd opgevraagd, naar welke 
informatie deze URL verwijst, vanaf welke weblocatie deze URL is opgevraagd 
(referrer) en het tijdstip van het request. Ook kunnen webservers informatie opslaan 
over de gebruiker die het request deed op basis van het IP-adres5 van het 
computersysteem of aan de hand van een cookie-id die geplaatst wordt in de 
webbrowser. Dit maakt het mogelijk om unieke gebruikers en herhalingsbezoeken te 
identificeren. In paragraaf 4.2 wordt verder ingegaan op de verschillende methodes die 
beschikbaar zijn voor het identificeren van gebruikers. 

De data die continu gegenereerd wordt door deze website technologie is enorm 
rijk. Het bevat veel informatie over het gedrag van gebruikers en geeft inzicht in 
verschillende stappen van het beslisproces. In conventionele consumentenomgevingen, 
zoals bijvoorbeeld supermarkten, gaat automatische registratie niet verder dan het 
niveau van de aankoop en is veel meer inspanning nodig om aan gedragsinformatie te 
komen die even gedetailleerd is als klikpad data. De technologie biedt in dit geval dus 
een unieke mogelijkheid voor het bestuderen van menselijk gedrag. Voor een 
gedragsmatige benadering van onderzoek is klikpad data dus erg geschikt. De keerzijde 
is dat klikpad data geen inzicht geeft in de achtergrond van consumenten wiens gedrag 
bestudeerd wordt, zoals demografische gegevens of de motivatie waarmee men de 
website benadert. 

Een groot aantal onderzoekers heeft deze webtechnologie mogelijkheden 
inmiddels aangegrepen en getracht om internetgedrag van consumenten te modelleren. 
Hierbij wordt consequent de nadruk gelegd op het bestuderen van het gedrag van 
individuele consumenten. Op een geaggregeerd niveau is het namelijk lastig om oorzaak 
en gevolg van elkaar te scheiden, waardoor effecten niet aangetoond kunnen worden of 
misleidend kunnen zijn (o.a. Moe en Fader, 2004). Het voordeel van ongeaggregeerde 
data is dat daarmee wél de aard van individuele psychologische processen blootgelegd 
kan worden. Het heterogene en dynamische karakter van klikpad data heeft tot nu toe 
vooral onderzoekers met marketingexpertise uitgedaagd om deze data in een model 
onder te brengen. Op die manier probeert men een beter inzicht te krijgen in het 
aankoopgedrag in webwinkels. 

Klikpad data kan worden ingezet om gedrag van individuele consumenten op een 
website-overkoepelende manier te bestuderen (Johnson, Fader, Bellman en Lohse, 

4 Uniform Resource Locator: adres waarmee toegang verkregen wordt tot een specifieke informatiebron 
op het World Wide Web, wat onderdeel uitmaakt van het Internet (Wikipedia.org, 2007). 
5 

Het Internet werkt met het TCP/IP protocol om gegevens te versturen. Elk computersysteem die op het 
Internet is aangesloten, heeft een eigen uniek adres, het lP-adres, waarmee de netwerkkaart van het 
computersysteem geïdentificeerd kan worden door andere computersystemen. Als een gebruiker 
bijvoorbeeld de URL van een bepaalde webpagina intypt, zoekt de webbrowser het lP-adres van de 
corresponderende webserver op en legt daar een verbinding mee. De webserver ontvangt dan een verzoek 
voor een bepaalde webpagina. Aan de hand van het lP-adres van de afzender kan deze de webpagina dan 
weer terugsturen naar de gebruiker (Wikipedia.org, 2007). 
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2004; Park en Fader, 2002). Hierbij wordt er gekeken naar het klikgedrag binnen sessies 
waarin meerdere websites bezocht werden. Tevens kan klikpad data informatie geven 
over het gedrag van consumenten binnen één website, zoals welke pagina's men 
bezocht, hoeveel tijd men spendeerde aan iedere pagina en of men een aankoop deed. 
Het huidige onderzoek valt binnen deze laatste categorie; er zal klikpad data bestudeerd 
worden van sessies waarin één specifieke website bezocht werd. Binnen deze categorie 
kan onderscheid gemaakt worden tussen studies die zich richten op herhalingsbezoeken 
van één individu (Moe en Fader, 2004; Bucklin en Sismeiro, 2003), studies die zich 
richten op losse bezoeken van één individu (Moe, 2003; Van den Poel en Buckinx, 
2005) en studies die zich richten op een combinatie van beide (Montgomery, Srini vasan 
en Liechty, 2004). Het huidige onderzoek behoort tot deze laatste groep: In het eerste 
deel zal gekeken worden naar losse bezoeken om te bepalen of er gebruikersgroepen te 
onderscheiden zijn. In het tweede deel zal gekeken worden naar herhalingsbezoeken om 
te onderzoeken hoe het gebruikersgedrag zich ontwikkelt in de tijd en wat het verband is 
tussen het bezoekpatroon en het gedrag. 

2. 7 Beslisstadia 
De klassieke besliskunde maakt een onderscheid tussen verschillende stadia in het 
beslisproces. De gangbare opvatting is dat in een vroeg stadium van het beslisproces 
vooral een oppervlakkige scan van de opties en attributen plaatsvindt, met als doel een 
duidelijker beeld te krijgen van de mogelijke opties om deze vervolgens in aantal te 
reduceren. In een later stadium van het beslisproces wordt meer gedetailleerde 
informatie van een kleiner aantal opties bekeken, met als doel om uiteindelijk een keuze 
te maken (Ursic en Helgeson, 1990). 

In lijn met het idee dat mensen verschillende beslisstadia hebben, maakte 
J aniszewski ( 1998) een tweedeling in zoekgedrag van consumenten door een 
onderscheid te maken tussen verkennend en doelgericht zoeken naar informatie. Bij 
verkennend zoeken ontbreekt de motivatie eo/of ervaring om gestructureerd te werk te 
gaan en wordt de consument erg beïnvloed door de aangeboden stimuli tijdens het 
verzamelen van informatie (bottom-up ). In dit geval bepaalt de weg het uiteindelijke 
doel. Bij doelgericht zoeken daarentegen is de consument gemotiveerd om een 
zoekroutine uit het geheugen te activeren om zo efficiënt mogelijk informatie te 
verzamelen (top-down). In dit geval is het doel bekend en zoekt men alleen de kortste 
weg. 

2.8 Individueel klikgedrag gedurende één bezoekerssessie 
Moe (2003) biedt een interessante methode om aan de hand van individueel klikgedrag 
onderscheid te maken tussen verschillende typen webwinkel bezoeken. Dit is één van de 
weinige studies die de navigatie binnen een bezoekerssessie heeft bestudeerd en daarin 
ook de inhoud van de pagina' s meegenomen heeft. Er is in deze studie gebruik gemaakt 
van data van een internetwinkel in voedingssupplementen. 

In tabel 2.1 is te zien hoe Moe (2003) de tweedeling in gericht en verkennend 
zoekgedrag van Janiszewski (1998) heeft uitgebreid door er een tweede dimensie aan 
toe te voegen; de potentiële aankoophorizon. Hiermee voorspelt ze dat er een 
classificatie van vier typen bezoekers gemaakt kan worden: Gerichte kopers, 
zoekers/overwegers, hedonistische verkenners en kennis opbouwers. 
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Aankoophorizon 

Nu 
Toekomst 

Tabel 2.1: Typologie van strategieën 

Gericht 

Gerichte kopers 
Zoekers/overwegers 

Zoekgedrag 

Verkennend 

Hedonistische verkenners 
Kennis opbouwers 

Deze studie richt zich niet op het formuleren van een model, maar op het identificeren 
van relevante parameters voor het onderscheiden van de intentie van bezoekers. Er werd 
een clusteranalyse toegepast waaruit vijf typen bezoekerssessies naar voren kwamen: 
1. De gerichte kopers bezoeken een website met de intentie tot het doen van een 
aankoop. Deze winkelsessies zijn over het algemeen niet gericht op het aftasten van de 
markt noch op het uitbreiden van het aantal mogelijke opties. Er is vaak al voldoende 
informatie verzameld om een keuze te maken en als er nog informatie wordt gezocht 
beperkt zich dat voomarnelijk tot leverbaarheid en prijsinformatie. Uit de analyse kwam 
naar voren dat het gedrag in de webwinkel zeer gefocust was op informatie op 
productniveau, waarbij specifieke productpagina's vaak meerdere keren bekeken 
werden. Er werd weinig gevarieerd in productcategorie. Hun aankoopratio was 12,94%. 
2. De zoekersloverwegers hebben eveneens een aankoop op het oog, waarbij het 
tijdstip van aankoop wat verder in de toekomst ligt. Het doel van deze winkelsessies is 
om het aantal mogelijke opties uit te breiden en meer informatie te verzamelen om deze 
opties te evalueren. Uit de analyse bleek dat tijdens deze sessies het grootste aantal 
pagina's bekeken werd. Er werd weinig gevarieerd in productcategorie (ze zijn dus op 
zoek naar een bepaald soort product). Binnen een categorie werden wel meer 
verschillende producten bekeken en er was minder herhaling van specifieke 
productpagina's dan bij cluster 1. Hun aankoopratio was 8,02%. 
3. De hedonistische verkenners zijn weinig gefocust op een bepaald soort product en 
zijn voomarnelijk de markt aan het aftasten. Zij halen plezier uit het zoekproces zelf en 
hoeven geen aankoop te doen om de winkelsessie als bevredigend te ervaren. Het 
zoeken van informatie wordt meer dan bij cluster 1 en 2 beïnvloedt door de aangeboden 
stimuli en deze groep is dus ook eerder te verleiden tot een impulsaankoop. Uit de 
analyse bleek dat deze groep zich structureel richtte op nieuwe stimuli: Er werden 
ongeveer evenveel categorie- als productpagina's bekeken en hierin was veel variatie. 
Geen enkel product werd meer dan één keer bekeken. Hun aankoopratio was 2,03%. 
4. De kennis opbouwers zijn eveneens aan het verkennen, maar vanuit een meer 
functioneel perspectief dan cluster 3. Ze zijn niet gericht op een aankoop, maar de 
kennis die ze vergaren kan wel een latere aankoop beïnvloeden. Uit de analyse bleek dat 
ze zich voornamelijk richtten op informatiepagina's, zoals discussie- en adviesforums, 
met een relatief lang bezoek aan iedere pagina. Er werden weinig productpagina's 
bezocht. Hun aankoopratio was het laagst met 0,00%. 
5. Een groot percentage van de bezoekers (76%) bleek uit de analyse geen serieuze 
bezoeker. Deze bezochten hooguit twee pagina's en waren gedurende slechts korte tijd 
op de website. 
De variabelen die door Moe (2003) werden ingezet om bezoekerspatronen te 
onderscheiden zijn: Aantal pagina's bekeken, tijdsduur per pagina, categorie-, merk-, 
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product-, of informatiepagina's en de hoeveelheid variatie hierin. Deze combinatie van 
algemene sessievariabelen (zoals aantal pagina's en tijd per pagina) en variabelen die de 
inhoud van de sessie beschrijven (percentage gekeken naar homepagina, zoekfunctie, 
categoriepagina's, productpagina's en hoeveelheid variatie) bleek goede voorspellingen 
op te leveren met betrekking tot de intentie van de bezoeker. Overeenkomstig met Moe 
(2003) suggereren de resultaten van Bucklin en Sismeiro (2003) dat de tijd die op iedere 
pagina gespendeerd wordt een aanwijzing vormt voor de interesse in een aankoop op de 
website. Ze hebben hierbij klikpad data gemodelleerd afkomstig van een website uit de 
automobiel industrie. In de huidige studie zal de methode van Moe (2003) gehanteerd 
worden om onderscheid te maken in de intentie van verschillende gebruikers. Indien 
nodig zullen de variabelen aangepast of aangevuld worden. 

Net als Moe (2003) hebben Van den Poel en Buckinx (2005) gekeken naar het 
gedrag binnen een bezoekerssessie. Deze studie was gebaseerd op data van een internet 
wijnwinkeL Van den Poel en Buckinx (2005) hebben het sessiegedrag echter gecombi
neerd met demografische gegevens en aankoopgedrag in het verleden. Ze hebben deze 
verschillende soorten variabelen in één model samengebracht om te bestuderen welke 
de beste voorspellers van het aankoopgedrag vormden. Een duidelijk kader waarin de 
samenhang van deze variabelen uitgelegd wordt, ontbreekt echter. Er is gekeken naar 
vier soorten variabelen (met erachter de significante voorspellers): 
1. Data op sessieniveau (tijd verstreken sinds laatste bezoek en snelheid van klikken). 
2. Gedetailleerde data die informatie geeft over wat er zich afspeelde binnen een 

bezoekerssessie (Aantal persoonlijke pagina's, aantal productpagina's, aantal 
accesoirepagina's bekeken). 

3. Demografische gegevens (Geslacht en neiging tot verstrekken van persoonlijke 
informatie). 

4. Aankoopgedrag in het verleden (Tijd verstreken sinds laatste aankoop en totaal 
aantal aankopen in het verleden). 

Dit laat zien dat zowel gedrag tijdens het huidige bezoek als tijdens bezoeken in het 
verleden iets vertellen over het aankoopgedrag tijdens het huidige bezoek. Ook een 
gedeelte van deze variabelen zal in het huidige onderzoek toegepast worden en dan met 
name in het tweede gedeelte, waarin gekeken wordt naar het gedrag van terugkerende 
gebruikers met meerdere bezoeken. 

Montgomery, Li, Srinivasan en Liechty (2004) besteden in hun studie eveneens 
aandacht aan de inhoud van de pagina's die bekeken werd, waarbij ze zich vooral 
focusten op de invloed van het klikpad; de volgorde waarin bezoekers pagina's 
bekeken. Het hele bezoekerspad is hierbij gemodelleerd. Hierbij is gekeken naar zowel 
losse bezoekerssessies als naar terugkerende bezoekers met meerdere sessies van een 
online boekwinkel. De pagina's werden hierbij opgedeeld in de volgende categorieën: 
homepagina's, accountpagina's, categoriepagina's, productpagina's, bestelpagina's en 
vertrekpagina's. Aan de hand van een complex model dat werkt op basis van een 
geheugenmechanisme, laten ze zien dat al vanaf het betreden van de eerste pagina (en 
steeds beter naarmate het pad zich uitbreidt) voorspellingen gedaan kunnen worden over 
de rest van het pad en dus ook over het aankoopgedrag. Dit laat zien dat niet alleen de 
inhoud van de bekeken pagina's iets zegt over het gedrag van de gebruiker, maar ook de 
volgorde waarin de pagina' s bekeken worden. 

In plaats van alleen de uiteindelijke aankoop als afhankelijke variabele te 
bestuderen, werd in de studie van Sismeiro en Bucklin (2004) een sequentie van kritieke 
taken gemodelleerd. De data was afkomstig van een website uit de automobiel industrie. 
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Kritieke taken zijn taken die moeten worden volbracht op de website voordat een 
aankoop kan worden gedaan, zoals het toevoegen van een product aan een bestellijst of 
het invoeren van adresgegevens. Hierbij is de voorspellende kracht van diverse 
gebruikersacties onderzocht (klikgedrag, gebruik van interactieve beslisondersteuning 
en informatie zoektocht). Het bleek dat het opsplitsen van de aankooptaak in subtaken 
de voorspellende kracht van het model versterkte. Verder leidde het aanbieden van 
interactieve beslisondersteuning niet tot een grotere conversieratio (gemiddelde aantal 
aankopen per bezoeker). 

2.9 Individueel klikgedrag gedurende meerdere bezoekerssessies 
Naast het bestuderen van afzonderlijke bezoeken, is het ook mogelijk om terugkerende 
gebruikers te volgen gedurende meerdere bezoeken. Wanneer een gebruiker meerdere 
bezoeken aflegt, is het ten eerste interessant om te bekijken in hoeverre het gedrag zich 
ontwikkelt in de tijd. Ten tweede creëert het de mogelijkheid om het bezoekpatroon in 
relatie te brengen met het gedrag op de website. 

Moe en Fader (2001) veronderstellen dat consumenten een stapsgewijs proces 
doorlopen tijdens het doen van online aankopen. Volgens hen kunnen de stappen van 
deze 'aankoopcyclus' worden geobserveerd in termen van bezoekenenlof kalendertijd. 
De lengte van de totale cyclus varieert naar gelang de aard van het product. Naast 
aankoopcycli kunnen ook leereffecten er voor zorgen dat het gedrag van consumenten 
evolueert in de tijd. Doordat er ervaring opgebouwd wordt met de website functies 
verandert de manier waarop gebruikers door de website navigeren. In de studie van Moe 
en Fader (2004a) werd aan de hand van het bezoekverleden en aankoopgedrag van 
gebruikers voorspeld welke bezoeken tot een aankoop zullen leiden. Het modellaat zien 
dat naarmate een gebruiker een webwinkel vaker bezoekt, de aankoopdrempel verlaagt, 
terwijl naarmate een gebruiker meer aankopen doet, deze drempel juist verhoogt. Dit 
laatste komt vermoedelijk doordat gebruikers hun eerste paar aankopen doen om het een 
keer te proberen. Na een poosje is de nieuwigheid eraf en vermindert hun 
nieuwsgierigheid. Deze studies laten zien dat gedrag beïnvloed kan worden door de 
situatie waarin de gebruiker zich bevindt. Afgeleid hiervan zou het dus kunnen dat er 
een bepaalde ontwikkeling in gedrag plaatsvindt naarmate een gebruiker de website 
vaker bezoekt (doordat de situatie steeds anders is). 

Wat Moe en Fader (2004a) ook lieten zien is dat de latente aankoopdrempel voor 
iedereen verschillend is. Onafhankelijk van de individuele ontwikkeling vertoont iedere 
gebruiker 'standaard' een bepaald gedrag, wat steeds terug zal keren. Gedrag is dus 
latent aanwezig in iedere individu en wordt gedeeltelijk bepaald door 
gebruikerskarakteristieken. In tegenstelling tot aankoopcycli en leereffecten, die ervoor 
kunnen zorgen dat het individuele gedrag zich ontwikkelt in de tijd, kunnen 
persoonskenmerken er dus voor zorgen dat het individuele gedrag stabiel is in de tijd. 

Het bezoekpatroon is een combinatie van het aantal bezoeken en de tijd waarin 
deze bezoeken plaatsvinden. Uit de studie van Moe en Fader (2004b) bleek dat zowel 
het aantal herhalingsbezoeken als de tijd tussen ieder bezoek relevant zijn voor het 
voorspellen van internet aankoopgedrag. Frequente bezoekers deden meer aankopen dan 
infrequente bezoekers en een toenemende bezoekfrequentie (kortere tijd tussen de 
bezoeken) had ook een positief effect op het aantal aankopen. In tegenstelling tot Moe 
en Fader (2004b) werd er door Sismeiro en Bucklin (2004) geen relatie gevonden tussen 
het aantal herhalingsbezoeken en het aankoopgedrag. In het model van Van den Poel en 
Buckinx (2005) vormde ook de recentheid, oftewel de tijd verstreken sinds het laatste 
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bezoek een belangrijke voorspeller van het aankoopgedrag. Er zijn dus redenen om aan 
te nemen dat er een relatie is tussen het bezoekpatroon en het gedrag op de website. 

2.10 Conclusie 
Literatuur op het gebied van besliskunde en marketing levert de huidige studie een bron 
van inzichten en voorbeeldtoepassingen voor het bestuderen van het gedrag van 
gebruikers van Vergelijk. Zowel voor het eerste deel van de huidige studie (waarin 
bezoekerssessies getypeerd zullen worden aan de hand van het individuele gedrag) als 
het tweede deel van het onderzoek (waarin per gebruiker gekeken wordt naar de 
ontwikkeling van het gedrag in de tijd) maakt deze literatuur duidelijk welke aspecten 
van het gedrag determinerend zijn en bestudeerd dienen te worden. 

Er zijn een aantal factoren belangrijk in het typeren van individuele 
bezoekerssessies. Ten eerste werd duidelijk dat sessie-overkoepelende factoren zoals het 
aantal bekeken pagina's en de gemiddelde tijd per pagina inzicht kunnen bieden in de 
betrokkenheid van de gebruiker. Ten tweede zijn er factoren die een inhoudelijke 
beschrijving geven van iedere bezoekerssessie. Een combinatie van het niveau waarop 
naar informatie gezocht wordt (bijvoorbeeld categorie- of productniveau), de methode 
waarmee naar informatie gezocht wordt (bijvoorbeeld direct of stapsgewijs) en de 
hoeveelheid variatie (in categorieën enlof producten) kan hierbij inzicht bieden in de 
intentie waarmee gebruikers de website benaderen. In de methode van deel één van dit 
onderzoek zullen deze factoren geïntegreerd toegepast worden. 

Indien gekeken wordt naar herhalingsbezoek blijken er zowel elementen te zijn die 
ervoor kunnen zorgen dat het gedrag zich ontwikkelt in de tijd (leereffecten, 
aankoopcycli) als elementen die ervoor kunnen zorgen dat het gedrag stabiel is in de tijd 
(gebruikerskarakteristieken). Tevens bleek ook dat het patroon waarmee gebruikers een 
website bezoeken informatie kan geven over hun gedrag op de website. Het is dus 
interessant om in het tweede deel huidige van het onderzoek te bestuderen in hoeverre 
het gedrag van iedere Vergelijk gebruiker evolueert in de tijd en of er een verband is 
tussen het bezoekpatroon en het gedrag op de website. 

Nu concrete aspecten zijn aangewezen waar naar gekeken kan worden voor het 
creëren van inzicht in het gebruik van Vergelijk.nl zal in het volgende hoofdstuk 
gekeken worden naar de opbouw van de website interface. Inzichten uit de literatuur en 
de structuur van de website interface zullen gezamenlijk resulteren in de methode van 
het huidige onderzoek. 
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Hoofdstuk 3: Structuur Vergelijk website 

3.1 Inleiding 
De interface van Vergelijk.nl is opgebouwd volgens een herkenbare structuur. Ondanks 
de enorme hoeveelheid en diversiteit aan producten, zijn er een aantal componenten die 
steeds terugkeren. Er zijn voor gebruikers verschillende manieren om door de website 
te navigeren. Deze navigatiepatronen worden gevormd door een bepaalde combinatie en 
volgorde van de website componenten. Aan de hand van illustraties zullen de 
belangrijkste componenten van de home- categorie- en productpagina's van de 
Vergelijk website besproken worden. 

3.2 Homepagina 
Figuur 3.1 toont de homepagina van Vergelijk. Iedere pagina van de website heeft een 
vergelijkbare structuur als de homepagina. De belangrijkste componenten van iedere 
pagina zijn de titelbalk, de hoofd navigatiebalk, het zoekveld en het contentvlak Via het 
pull-down menu naast het zoekveld kan geselecteerd worden in welke categorie de 
zoekopdracht uitgevoerd dient te worden. De inhoud van het contentvlak varieert per 
pagina. Op de homepagina bevat het contentvlak links naar de categorieën en naar een 
gedeelte van de bijbehorende subcategorieën. 
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Figuur 3.1: Homepagina Vergelijk.nl, d.d. 15-01-2007 

3.3 Categoriepagina's 

Titelbalk 

Hoofd 
navigatiebalk 

Zoekveld 

Contentvlak 

Er zijn vier soorten pagina' s op categorieniveau: categoriepagina' s, 
subcategoriepagina's, pagina's met productgroepen en externe zoekpagina' s. Figuur 3.2 
toont een voorbeeld van een categoriepagina van V erge lijk. Op een categorie pagina 
bevat het contentvlak links naar de subcategorieën, productgroepen en externe 
zoekpagina's. Het broodkruimelpad wat op iedere pagina van Vergelijk weergegeven 
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wordt tussen de hoofd navigatiebalk en het contentvlak, maakt het voor gebruikers 
eenvoudig om de locatie van de pagina binnen de website te bepalen en indien nodig 
terug te navigeren naar eerdere niveaus. 
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Figuur 3.2: Categoriepagina Vergelijk.nl, d.d. 15-01-2007 
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Het contentvlak van subcategoriepagina's heeft dezelfde opmaak als die van 
categoriepagina's met als verschil dat de links naar de productgroepen verwijzen en is 
daarom niet apart weergegeven. Er zijn rijke en arme productgroepen op Vergelijk. 
Voor rijke productgroepen wordt op productniveau uitgebreide productinformatie 
aangeboden en voor arme productgroepen wordt uitsluitend prijsinformatie aangeboden. 
De eerste voorwaarde voor het 'rijk' maken van een categorie is dat deze een bepaalde 
mate van populariteit heeft. Productcontent wordt bij V ergelijk handmatig gegenereerd 
(met behulp van diverse internetbronnen, zoals bijvoorbeeld websites van producenten) 
en dient met grote regelmaat onderhouden te worden. Om te garanderen dat deze inzet 
de moeite waard is, dienen er voldoende gebruikers interesse te hebben in de categorie. 
De tweede voorwaarde is van praktische aard: De producten binnen de categorie dienen 
over voldoende interessante kenmerken te beschikken om uitgebreide product
beschrijvingen mogelijk te maken. 

Voor zowel rijke als arme productgroepen bevat het contentvlak een 
productoverzicht en een verfijnfunctie. Het overzicht toont alle producten uit de 
categorie, gesorteerd op populariteit of prijs. Met de verfijnfunctie kan een selectie uit 
dit overzicht gemaakt worden aan de hand van één of meerdere productkenmerken. De 
verfijnmogelijkheden zijn voor arme productgroepen over het algemeen beperkter dan 
voor rijke productgroepen. Figuur 3.3 toont een voorbeeld van een arme productgroep 
pagina. Behalve de prijsinformatie is op productniveau geen informatie overgenomen 
op Vergelijk.nl. Via verschillende links wordt er hier direct doorverwezen naar de 
webwinkels. 
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Figuur 3.3: Arme productgroep pagina Vergelijk.nl, d.d. 15-01-2007 

Verfijnfunctie 

Link naar 
webwinkel 

Figuur 3.4 toont een voorbeeld van een rijke productgroep pagina. Via verschillende 
links wordt er hier doorverwezen naar de prijsoverzicht pagina's van de producten, 
vanaf waar er verder genavigeerd kan worden op productniveau (zie paragraaf 3.4). 
Daarnaast is er de mogelijkheid om de specificaties van maximaal vier producten naast 
elkaar te zetten door middel van de vergelijkfunctie. Een voorbeeldresultaat van het 
gebruik van de vergelijkfunctie is weergegeven in figuur 3.5. 
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Figuur 3.4: Rijke productgroep pagina Vergelijk.nl, d.d. 15-01-2007 
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Specificaties 

Figuur 3.5: Vergelijkfunctie Vergelijk.nl, d.d. 15-01-2007 

Figuur 3.6 toont een voorbeeld van een externe zoek pagina. Net als bij de arme 
productgroepen, bevat Vergelijk geen content op productniveau. Door middel van een 
zoekopdracht kan de content van externe websites real-time doorzocht worden, waarna 
een overzicht van de resultaten gegeven wordt. 

Zoekfunctie 

Figuur 3.6: Externe zoekpagina Vergelijk.nl, d.d. 15-01-2007 

3.4 Productpagina's 

Zoals aangegeven in paragraaf 3.3 bestaat het productniveau alleen voor de rijke 
productgroepen. Er zijn zes soorten pagina's op productniveau: prijsoverzicht-, 
specificatie-, review/ vragen-, gerelateerde producten-, price-alert- en extra links 
pagina's. Tabbladen maken het mogelijk om per product tussen de verschillende soorten 
pagina's te switchen. Figuur 3.7 toont een voorbeeld van een prijsoverzicht pagina. 
Deze geeft een overzicht van de prijs die verschillende webwinkels vragen voor het 
product, gesorteerd op prijs. Voordat er doorgeklikt wordt naar een webwinkel, kan er 
nog algemene informatie over de webwinkel bekeken worden, zoals bijvoorbeeld de 
fysieke locatie en afhaalmogelijkheden. 
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Figuur 3. 7: Prijsoverzicht pagina Vergelijk.nl, , d.d. 15-01-2007 

Figuur 3.8 toont een voorbeeld van een specificatie pagina. Hier wordt een overzicht 
gegeven van de specificaties van het product. 
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Figuur 3.8: Specificatie pagina Vergelijk.nl,, d.d. 15-01-2007 

Figuur 3.9 toont een voorbeeld van een review/ vragen pagina. Hier kunnen gebruikers 
hun mening geven over het product en/ of vragen stellen over het product. 
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Figuur 3.9: Review pagina Vergelijk.nl, , d.d. 15-01-2007 

Figuur 3.10 toont een voorbeeld van een price-alert pagina. Op deze pagina's kunnen 
gebruikers aangeven dat ze per email of sms op de hoogte gehouden willen worden van 
de prijsstatus van een product. 

Bosch WAE28460NL 

fJO).-

€1W.-

(0,· 

! Me-t ~en pliceaM!rt lwl je op de hoo;:te 
~ wonJ~1 gehouden "Y.UI de' prljut;tlw; "'ittl Hn 

j product. 

! 
~ l\'ldi!!t; t"1!'fl wiM-~é'<V("Hik rwkc.a{ert .t:m 
i de fuddige laap.te prils: € 516.00 

!"""""""'-"""' ' ( IS1UO 
~'----' 

"'""ml!tprih 

-mu.prijs 

- eem. prij:; 

10 Ptx~ervetsçtlm ••••• 

Figuur 3.10: Price-alert pagina Vergelijk.nl, , d.d. 15-01-2007 

Op de gerelateerde producten pagina's worden producten getoond waar andere 
gebruikers naast het betreffende product ook naar keken. De extra links pagina's tonen 
gesponsorde links van webwinkels en consumentenbelangenverenigingen. Deze zijn 
hier niet weergegeven. 
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3.5 Mijn Vergelijk account 
Het is voor iedere gebruiker mogelijk om gratis lid te worden van Vergelijk via de Mijn 
Vergelijk pagina's. Figuur 3.11 toont de Mijn Vergelijk pagina, zoals die eruit ziet voor 
leden. Via de tabbladen in het contentvlak heeft een lid toegang tot diverse voordelen, 
zoals bijvoorbeeld aankoopgaranties en exclusieve aanbiedingen. Vergelijk tracht via 
deze persoonlijke benadering gebruikers aan de website te binden. In dit onderzoek kan 
bestudeerd worden of leden daadwerkelijk ander gedrag vertonen dan niet-leden. 

0 tip van de maand 

Verge!ijk.nl biedt jou de 

aankoopgarantie: \lrll'lj :dnn garant 

m11n vergeliJk 

Op de hbbl~den hierboven zie je de extra moestijkheden die mijn. vergelijk. jouw biedt 

boven het 'eewone' aebruîk van Verg.eHjk.nt 
In het kort: 

• price ~!erts: ont'A!ng een mail/sms zodn een product jouw gewenste prijs: bereil-d: 

• exclusieve nnbiediflie n: speciul ~oor mijn. vergelijk s~mengest elde ~~nbîedlngen 

• revi~: beheer jotJW r~ew1 

• wagen: overzicht \lan jouw vragen bij producten en eventuele antwoorden 

• profiel: jouw instellinaen e n persoonlijke &eg.e~~ens 

voor jouw aankoop.~- Nieuw: de AankOOPiilntntiel Jouw aankopen worden door ons, Ver&elijk.nl, gegarandeerd! 

3.6 Conclusie 

Heb je ideeën of suwesties, zie je fouten of wil je iets anders kwijt: tut het ons: dan weten 

'lila het feedb<~ ckformutier. 

De structuur van de Vergelijk website is helder en herkenbaar, doordat de opbouw van 
iedere pagina ongeveer hetzelfde is. De belangrijkste componenten die op iedere pagina 
terugkeren zijn de titelbalk, de hoofd navigatiebalk, het zoekveld en het contentvlak. 
Het broodkruimelpad maakt het voor gebruikers eenvoudig om iedere pagina in de 
context van de gehele website te plaatsen. De verfijnfunctie en de vergelijkfunctie zijn 
belangrijke beslisondersteunende functies van de website. Deze functies hebben de 
potentie om een aanzienlijk deel van de cognitieve inspanning van gebruikers over te 
nemen. Het aanbieden van een verfijnfunctie is redelijk gangbaar binnen webwinkels en 
vergelijkingsites. Vanuit gebruikersperspectief lijkt met name de vergelijkfunctie een 
echte toevoeging in beslisondersteuning te zijn. Het is dan ook interessant om te 
onderzoeken of en hoe gebruikers deze functies inzetten in hun beslisproces. 

Dit hoofdstuk biedt inzicht in de structuur van de Vergelijk website. Het blijkt dat 
uit deze structuur veel informatie gehaald kan worden om het gebruikersgedrag te 
beschrijven. Uit de literatuur werd duidelijk dat het voor het blootleggen van de 
gebruikersintentie belangrijk is om te kijken of er in de breedte (categorieniveau) of in 
de diepte (productniveau) genavigeerd wordt, welke navigatiemethode gebruikt wordt 
en hoeveel variatie er is in de bekeken informatie. De gelaagde structuur van 
Vergelijk.nl schept de mogelijkheid om een duidelijk onderscheid in navigatie op 
categorie- en productniveau te maken. Op categorieniveau worden verzamelingen van 
verschillende producten van één soort weergegeven en op productniveau wordt 
gedetailleerde informatie over één product weergegeven. Ook voor het vastleggen van 
de navigatiemethode en de variatie van de bekeken informatie biedt de structuur van de 
website uitstekende mogelijkheden. Er kan bijvoorbeeld geregistreerd worden of er 
gericht (via de zoekfunctie) of stapsgewijs (via de menustructuur) gezocht wordt en 
hoeveel verschillende categorieën en/ of producten bekeken worden. 
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Nadat in dit hoofdstuk de structuur van de website interface inzichtelijk gemaakt is, 
zullen in hoofdstuk 4 (en tevens het eerste deel van het onderzoek) aan de hand van 
deze structuur gedragsvariabelen gedefinieerd worden. Deze gedragsvariabelen bieden 
de mogelijkheid om het klikgedrag van Vergelijk gebruikers concreet te beschrijven en 
gedragspatronen bloot te leggen. Vervolgens zal gekeken worden of het mogelijk is om 
aan de hand van deze gedragspatronen onderscheid te maken in de intentie van 
verschillende gebruikers. 
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Hoofdstuk 4: Onderscheiden van gebruikersgroepen 

4.1 Inleiding 
Voor gebruikers van Vergelijk zijn er allerlei manieren om informatie op de website te 
vinden. Uit de literatuur en website structuur bleek dat er een aantal factoren belangrijk 
zijn om dit individuele klikgedrag te beschrijven. In de huidige studie zal hoofdzakelijk 
onderscheid gemaakt worden in het niveau van de bekeken informatie, de methode 
waarmee deze informatie gevonden is en de variatie in bekeken informatie. De vraag 
die beantwoord zal worden in dit deel van het onderzoek is: 

"Is het mogelijk om aan de hand van het individuele klikgedrag relevante 
gebruikersgroepen te onderscheiden?" 

Voor het groeperen zal gezocht moeten worden naar een relevante combinatie van 
gedragsfactoren. Relevant betekent in de huidige studie dat het inzicht geeft in het 
beslisproces van de gebruikers van iedere groep. Indien er aan de hand van het 
individuele klikgedrag groepen te onderscheiden zijn, kan dat inzicht bieden in de 
verschillende intenties waarmee gebruikers de website benaderen. Er zal onderzocht 
worden of de methode die Moe (2003) toegepast heeft om gebruikers van een 
webwinkel te groeperen ook inzicht kan bieden in de focus en aankoophorizon van 
gebruikers van de V ergelijk website. Het zou namelijk kunnen dat het 
vergelijkingskarakter van de website om een definitie van nieuwe variabelen vraagt of 
er voor zorgt dat er andere gebruikersgroepen ontstaan. 

4.2 Identificatie van unieke gebruikers 
Omdat het doel van dit onderzoek is om het individuele gedrag van gebruikers te 
bestuderen, is er allereerst naar een methode gezocht om het identificeren van unieke 
gebruikers mogelijk te maken. Op die manier kan data per gebruiker gebundeld worden 
en kunnen de losse paginaverzoeken vertaald worden naar individuele bezoekerssessies. 
Ook kan het gedrag tijdens eventuele herhalingsbezoeken dan in verband gebracht 
worden met gedrag tijdens eerdere bezoeken. Het bleek dat de huidige webtechnologie 
meerdere mogelijkheden biedt om het identificeren van unieke gebruikers te benaderen. 
Geen enkele methode is hierin honderd procent accuraat. 

Zoals besproken in paragraaf 2.6 biedt een webserver de mogelijkheid om voor 
ieder paginaverzoek wat gedaan wordt het lP-adres van het computersysteem te 
registreren. Voor het volgen van individuele bezoekers zou op het unieke lP-adres 
afgegaan kunnen worden. Er zijn echter verschillende redenen waarom deze 
identificatiemethode niet geheel nauwkeurig is. Ten eerste gebruiken sommige Internet 
Service Providers dynamische lP-adressen, waarbij een lP-adres dynamisch wordt 
toegewezen wanneer een gebruiker zich aanmeldt bij een hostsysteem6

• Dit betekent dat 
een lP-adres niet consequent naar hetzelfde computersysteem (en dus ook niet naar één 
gebruiker) verwijst. 

6 Computerprogramma dat een dienst of diensten verleent aan een kleiner of minder capabel 
computerprogramma (Wikipedia.org, 2007). 
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Ten tweede is het mogelijk dat paginaverzoeken via een tussenliggende proxyserver7 

geleid worden. Bedrijven maken hier vaak gebruik van. Deze proxyservers bevinden 
zich tussen het bedrijfsnetwerk en het Internet. Computersystemen binnen het bedrijf 
sturen hun paginaverzoeken naar de proxyserver. Deze haalt de webpagina op bij de 
webserver en geeft deze weer door aan het computersysteem die het oorspronkelijke 
verzoek deed. Aangezien alle verzoeken uit het hele bedrijf door één proxyserver (met 
één lP-adres) worden gedaan, kan de webserver deze informatie dan niet koppelen aan 
individuele gebruikers. Ook sommige Internet Service Providers maken gebruik van 
proxyservers, in dit geval om het internetverkeer te versnellen. Proxyservers kunnen 
iedere pagina die opgehaald wordt bij de webserver lokaal bewaren. Indien een tweede 
gebruiker dezelfde pagina opvraagt, kan de proxyserver deze direct doorgeven zonder 
dat er een verbinding met de webserver gelegd hoeft te worden. Proxyservers 
bemoeilijken dus het identificeren van gedrag van individuele gebruikers aan de hand 
van het lP-adres. De paginaverzoeken lijken afkomstig te zijn van een kleiner aantal lP
adressen (die van de proxyserversen niet van de computersystemen van de gebruikers) 
dan daadwerkelijk het geval is. Ook Dreze en Zufryden (1998) lieten zien dat het 
identificeren van gebruikers aan de hand van lP-adressen kan leiden tot verkeerde 
conclusies. In hun steekproef gebruikte iedere bezoeker gemiddeld 1,16 IP-adresssen en 
gingen achter ieder lP-adres gemiddeld 2,1 bezoekers schuil. 

Er kan ook gekozen worden om gebruikers te identificeren op basis van een 
combinatie van het lP-adres én de specificaties van de webbrowser. Deze methode is 
accurater dan identificatie op basis van het lP-adres alleen. Er zijn echter nog steeds 
bezwaren aan te dragen. Computersystemen binnen één bedrijf hebben vanwege een 
centraal beheersysteem vaak dezelfde software-instellingen, waardoor de kans nog 
steeds aanwezig is dat verschillende gebruikers dezelfde voetafdruk achterlaten en dus 
niet individueel geïdentificeerd kunnen worden. 

Een andere techniek die veel toegepast wordt om gebruikers te identificeren is het 
aanbieden van een 'cookie', een klein tekstbestandje met een uniek nummer. Bij ieder 
bezoek aan de website doet de webserver dan een verzoek aan de webbrowser van de 
gebruiker om deze cookie te plaatsen. De webbrowser kan op drie manieren antwoorden 
op dit verzoek. Als er al een cookie aanwezig is, stuurt de webbrowser de gegevens in 
deze cookie terug naar de webserver. In dit geval is de gebruiker (of in ieder geval dit 
computersysteem) al eerder op de website geweest en wordt het bezoek geregistreerd als 
herhalingsbezoek. Als er nog geen cookie aanwezig is, plaatst de webbrowser een 
cookie op de harddisk. De webbrowser stuurt vervolgens de gegevens in de zojuist 
geplaatste cookie terug naar de webserver. De webbrowser zal dan bij elke volgend 
paginaverzoek de cookie weer terugsturen. Aan de hand van het unieke nummer daarin 
kan de webserver verschillende paginaverzoeken relateren aan eenzelfde bezoeker. Ten 
slotte kan de webbrowser het verzoek van de webserver negeren. In dit geval accepteert 
de webbrowser de cookie van de webserver niet. Dit kan zijn omdat de gebruiker de 
cookie blokkeert of omdat de instellingen van de webbrowser het plaatsen van de 
cookie beletten. Ook firewalls en andere computerprogramma's die dienen ter 
bescherming van de privacy van de gebruiker kunnen het plaatsen van cookies 

7 Een proxyserver is een server die zich bevindt tussen de computer van een gebruiker en de computer 
waarop de door de gebruiker gewenste informatie staat (het Engelse woord proxy betekent 
"tussenpersoon"). Wil iemand op een computer waarop een proxyserver is ingesteld een andere computer 
bereiken, dan gebeurt dit niet rechtstreeks, maar via deze proxyserver. Het doel van deze tussenstap is 
afhankelijk van het type proxyserver (Wikipedia.org, 2007). 
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verhinderen of zorgen er voor dat deze met regelmaat gewist worden. Gebruikers die 
privacybescherming hoog in het vaandel hebben staan, zijn dan ook moeilijker te 
traceren aan de hand van cookies dan gebruikers die zich minder bewust zijn van de 
privacygevoeligheid van hun internet surfgedrag, omdat hun computerinstellingen 
daarop aangepast zullen zijn. Doordat cookies gewist kunnen worden, is het niet altijd 
mogelijk om herhalingsbezoeken van gebruikers als zodanig te registreren. Wanneer de 
Vergelijk cookie gewist is, zal bij het eerstvolgende bezoek een nieuwe cookie geplaatst 
worden. Daardoor zal het aandeel nieuwe gebruikers (voor wie het bezoek aan de 
website het eerste bezoek is) groter lijken dan daadwerkelijk het geval is. 

Waar tevens rekening mee gehouden moet worden is dat zowel op basis van een 
lP-adres, als op basis van een cookie-id, alleen een onderdeel van een computersysteem 
geïdentificeerd wordt en niet een gebruiker. Het is daarbij mogelijk dat meerdere 
personen (bijvoorbeeld een gezin) gebruik maken van één computersysteem of dat één 
persoon gebruik maakt van meerdere computersystemen (bijvoorbeeld thuis en op het 
werk). 

In het huidige onderzoek zullen gebruikers geïdentificeerd worden aan de hand 
van een cookie-id. Het is niet zeker dat alle gebruikers aan de hand van een cookie-id 
getraceerd kunnen worden. Daar staat echter tegenover dat voor alle gevallen waarin de 
cookie-id geaccepteerd wordt de data zeer valide is. Aan de hand van cookie
identificatie kunnen unieke gebruikers nauwkeuriger geïdentificeerd worden dan aan de 
hand van het lP-adres. Een aantal conclusies (voornamelijk die van deel twee) van dit 
onderzoek zullen onder voorbehoud zijn van de gevoeligheden die cookie-identificatie 
met zich meebrengt8. 

4.3 Dataverzameling 
Om het gedrag van gebruikers van Vergelijk.nl te kunnen volgen, werd specifieke data 
van de zeven webservers van Vergelijk dagelijks opgeslagen in een 'studie' log file. 
Deze 'studie' log file registreert ieder paginaverzoek wat op de webserver gedaan 
wordt, inclusief de identiteit van de gebruiker die het paginaverzoek deed en de tijd 
waarop het verzoek werd ontvangen. Tabel 4.1 geeft een overzicht van de informatie die 
in de 'studie' log file bijgehouden werd. In vergelijking met de standaard log file, zoals 
besproken in paragraaf 2.6, bevatte de 'studie' log file drie nieuwe variabelen: 
Paginatype, Categorie-id en Product-id. De standaard log file registreert behalve de 
paginaverzoek-informatie (URL, Referrer, enz.) ook alle bestanden en afbeeldingen die 
de webpagina bevat in aparte regels. Omdat deze laatste informatie niet nodig is voor 
het bestuderen van gebruikersgedrag in het huidige onderzoek, is deze in de 'studie' log 
file weggelaten. 

8 Bij de afronding van dit verslag bleek het cookie-id zoals toegepast in de huidige studie ongeschikt voor 
het traceren van herhalingsbezoek in Internet Explorer. De technische specificaties van het gehanteerde 
cookie-id zorgen ervoor dat de inhoud ervan gewist wordt zodra een Internet Explorer browser gesloten 
wordt. Dit heeft geen gevolgen voor het vastleggen van losse bezoekerssessies in deel één van dit 
onderzoek, maar wel voor het vastleggen van herhalingsbezoek in deel twee van dit onderzoek. Het 
betekent dat in de huidige studie alleen voor andere typen browsers (zoals bijvoorbeeld Firefox en 
Netscape) alle herhalingsbezoeken geregistreerd zijn. In de conclusie van hoofdstuk 5 wordt hier verder 
op ingegaan. 
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Invoertijd Datum en tijdstip waarop het pagerequest binnenkwam 
Sessie-id Nummer wat dient ter identificatie van gebruikers. Dit nummer is 

opgeslagen in een cookie die tijdens het eerste bezoek in de webbrowser 
geplaatst wordt. 

User-ld Nummer wat dient ter identificatie van leden van Vergelijk. Op het moment 
dat men een Mijn Vergelijk account aanvraagt, wordt een cookie geplaatst 
in de webbrowser. Aan de hand van het nummer wat hierin opgeslagen is, 
kunnen gebruikers in het vervolg geïdentificeerd worden als lid. 

lP-adres Internetadres van de netwerkkaart van het computersysteem. 
HTTP user agent Specificaties van de webbrowser. 
URL Adres waarmee toegang verkregen wordt tot een specifieke 

informatiebron op het World Wide Web. 
Referrer Webpagina adres van waaruit naar de huidige webpagina verwezen is. 
Paginatype Aanduiding van het paginatype wat door de betreffende URL wordt 

opgevraagd. 
Categorie-id Indien de URL verwijst naar een pagina op categorieniveau, wordt de 

categorie geïdentificeerd met een code in de vorm van een getal. 
Product-ld Indien de URL verwijst naar een pagina op productniveau, wordt het 

product geïdentificeerd met een code in de vorm van een getal. 
Tabel4.1: Overzicht van de variabelen die in de log file bijgehouden werden 

De 'studie' log files van 6 oktober 2006 tot en met 30 januari 2007 zijn in een MySQL 
database geladen. Variabele 1 tot en met 10 vormen samen één regel in de MySQL 
database. De omvang van de totale MySQL database was 59.147.872 miljoen regels. 
Het bleek inefficiënt om de volledige URL's en Referrers in MySQL in te laden. Deze 
twee variabelen hadden in sommige gevallen een enorme lengte, waardoor de omvang 
van de dataset erg groot zou worden. Daarom is aan het URL- en Referrer-veld een 
limiet van 500 tekens toebedeeld, wat resulteerde in een bestand van +/- 12 GB. De 
URL en Referrer worden gebruikt voor de codering van een aantal gedragsvariabelen in 
SAS (wat besproken wordt in paragraaf 4.4). Door de limiet van 500 tekens bleek echter 
geen noodzakelijke informatie verloren te gaan. Om een grote reductie aan te brengen in 
de hoeveelheid data, zijn de HTTP user agent en de Referrer al in MySQL gehercodeerd 
door deze toe te wijzen aan een bepaalde categorie. Referrer categorieën zijn 
bijvoorbeeld 'zelfstandig', 'google' en 'startpagina' en categorieën van de HTTP user 
agent zijn bijvoorbeeld 'Internet explorer' en 'Firefox'. Na het categoriseren van de 
HTTP user agent en de Referrer was de omvang van de MySQL database nog 4,9 GB. 

De MySQL database is vervolgens ingelezen in SAS. SAS heeft een minder 
efficiënte methode van data-opslag dan MySQL, waardoor dit SAS bestand een omvang 
kreeg van 8 GB. Het bleek eenvoudig om paginaverzoeken tot stand gebracht door 
webcrawlers9 te onderscheiden van paginaverzoeken tot stand gebracht door menselijk 
verkeer. In MySQL kon weberawier verkeer namelijk herkend worden aan de HTTP 
user agent10 en bleek dat Sessie-id voor alle weberawier verkeer oningevuld was en 
voor alle menselijk verkeer een nummer bevatte. Het wissen van alle paginaverzoeken 

9 Een weberawier is een computerprogramma dat het World Wide Web op een methodische en 
geautomatiseerde manier doorbladert. Een weberawier functioneert daarbij als een soort robot. 
Webcrawlers maken veelal een lokale kopie van de gevonden pagina's om deze later te kunnen verwerken 
en indexeren voor bijvoorbeeld zoekmachines (Wikipedia.org, 2007). 
10 Voor webcrawlers bevat deze termen als 'bot', 'spider', enz. 
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met een lege Sessie-id bleek een zeer accurate methode voor het verwijderen van het 
weberawier verkeer. 

De regels, oftewel klikgedrag van een bepaalde gebruiker, zijn in SAS 
gereorganiseerd door alle paginaverzoeken die door één gebruiker binnen een bepaald 
tijdsbestek gedaan zijn te bundelen als één bezoekerssessie. Zoals besproken in 
paragraaf 4.2 werden individuele gebruikers geïdentificeerd op basis van het Sessie-id; 
een cookie-id die tijdens het eerste bezoek aan Vergelijk in de webbrowser geplaatst 
werd. Wanneer na het laatste paginaverzoek door een bepaalde gebruiker gedurende een 
periode van 30 minuten geen pagina opgevraagd wordt bij de webserver, dan geldt het 
volgende paginaverzoek van deze gebruiker als de eerste van een nieuwe sessie. Er is 
voor een time-out van 30 minuten gekozen omdat dit gangbaar is in statistische 
webtoepassingen. Deze sessie-begrenzing staat enerzijds toe dat een gebruiker een 
momentje afgeleid is tijdens het navigeren door de Vergelijk website. Anderzijds 
voorkomt het dat onrealistisch lange pauzes ontstaan binnen een sessie. Wanneer een 
paginaverzoek een referrer heeft die ongelijk is aan eerdere paginaverzoeken van de 
sessie, dan geldt dit paginaverzoek ook als eerste van een nieuwe sessie, ook al is het 
binnen de periode 30 minuten. Een externe website verwijst een gebruiker meestal naar 
een nieuwe11 locatie binnen de Vergelijk website, waardoor met een nieuwe referrer als 
het ware een nieuwe 'start' binnen de website gemaakt wordt. 

Sessies waarin één pagina werd bekeken (1% van de sessies) zijn verwijderd, 
omdat deze onvoldoende gedragsinformatie bevatten. User-id, lP-adres, HTTP user 
agent (oftewel webbrowser), URL en Referrer zijn per sessie eenmaal overgenomen. 
Aan de hand van lnvoertijd, Paginatype, Categorie-id, Product-id zijn in SAS variabelen 
geconstrueerd die het gedrag binnen de sessie beschrijven. Dit wordt verder beschreven 
in paragraaf 4.4. 

De data die gebruikt is in de huidige studie beschrijft een periode van bijna vier 
maanden 12

, van 6 oktober 2006 tot en met 30 januari 2007. In deze periode waren er 
6.245.349 bezoekerssessies door 5.811.280 unieke bezoekers. Dit leverde 43.458.413 
regels met paginaverzoeken op. Voor de analyse van het eerste deel van het onderzoek 
is uit de totale data een 10% aselecte steekproef getrokken wat resulteerde in een dataset 
met 624.751 bezoekerssessies door 581.350 unieke bezoekers. 

4.4 Gedragsvariabelen op sessieniveau 
Het doel van het eerste deel van de huidige studie is om bezoekerssessies te groeperen. 
Daarom zijn de variabelen gedefinieerd op sessieniveau en is niet het complete klikpad 
stap voor stap vastgelegd. De gedachte achter deze variabelen is dat ze fundamentele 
aspecten van het gebruikersgedrag binnen een sessie aansnijden. Een combinatie van de 
website structuur (zoals beschreven in hoofdstuk 3), het theoretische kader van Moe 
(2003) en inzichten uit studies van Van den Poel en Buckinx (2005) en Sismeiro en 
Bucklin (2003 en 2004 ), heeft geleid tot de definitie van de sessie variabelen. 

11 Nieuw ten opzichte van de voorafgaande paginaverzoeken. 
12 De onderzoeksperiade van de huidige studie vormt een specifieke selectie van vier maanden, omdat 
hierin het laatste kwartaal van het jaar opgenomen is. De ervaring leert dat gebruikers in dit kwartaal 
meer gericht zijn op het doen van aankopen ten opzichte van de rest van het jaar in verband met de 
feestdagen. In vervolgonderzoek (met bijvoorbeeld een studieperiode van één jaar) kan onderzocht 
worden of de selectie van de studieperiode veel invloed heeft gehad op de resultaten van het huidige 
onderzoek. 
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Tabel 4.2 geeft een overzicht en omschrijving van de sessievariabelen. Er zijn twee 
soorten variabelen te onderscheiden. De algemene variabelen geven een overkoepelende 
indruk van de sessie in termen van aantal pagina's, tijd per pagina, webbrowser en 
herkomst. De sessie-inhoud variabelen beschrijven de inhoud van de bekeken pagina's, 
de variatie in producten en categorieën en geven een summiere klikpadindicatie, 
inclusief het aantal keer wat doorgeklikt werd naar een webwinkeL 

1. Paginatotaal 
2. Sessietijd 
3. Paginatijd 
4. Herkomst 
5. Webbrowser 
6. Lid M 

?.Home 
8. Zoekfunctie 
9. Extern zoeken 

1 0. Categorieniveau 
1 0.1 Subcategorie 
1 0.2 Rijke productgroep 
1 0.3 Arme productgroep 

1 0.3.1 Verfijnfunctie 
1 0.3.2 Vergelijkfunctie 

11. Productniveau 
11.1 Prijsoverzicht 
11.2 Specificaties 
11.3 Reviews 
11.4 Gerelateerde producten 
11.5 Price alert 
11.6 Extra links 

12. Webwinkelinfo 

13. Categorievariatie 
14. Productvariatie 
15. Productherhaling 

16. Eerste pagina 
17. Laatste pagina 
18. Webwinkel 

Aantal pagina's bezocht tijdens de sessie 
Totale tijd besteed tijdens de sessie 
Gemiddelde tijd besteed per pagina 
Zelfstandig of verwezen vanaf een externe website 
Webbrowser waarmee de paginaverzoeken uitgevoerd zijn 
Wel of niet in het bezit van een account 

Percentage homepagina's 
Percentage zoekresultaat pagina's 
Percentage externe zoekpagina's 
Percentage pagina's op categorieniveau 
Percentage subcategoriepagina's 
Percentage rijke productgroep pagina's 
Percentage arme productgroep pagina's 
Percentage verfijnresultaat pagina's 
Percentage vergelijkresultaat pagina's 
Percentage pagina's op productniveau 
Percentage prijsoverzicht pagina's 
Percentage specificatiepagina's 
Percentage reviewpagina's 
Percentage gerelateerde producten pagina's 
Percentage price-alert pagina's 
Percentage extra links pagina's 
Percentage webwinkelinfo pagina's 

Aantal unieke categorieën/ totaal aantal categoriepagina's bekeken 
Aantal unieke producten/ totaal aantal productpagina's bekeken 
Maximum aantal keer dat hetzelfde product wordt bekeken 

Paginatype van de eerste pagina van de sessie 
Paginatype van de laatste pagina van de sessie 
Aantal webwinkel uitkliks 

Tabel4.2: Definitie van de sessievariabelen. Percentages zijn berekend ten opzichte van 
het totale aantal pagina 's van de sessie. 

Uit de literatuurstudie bleek dat het aantal pagina's en de tijd die gespendeerd wordt 
binnen een sessie een belangrijke rol hebben in het typeren van het bezoekersgedrag 
(o.a. Moe, 2003; Van den Poel en Buckinx, 2005). Voor de huidige studie zijn dan ook 
de variabelen Paginatotaal, Sessietijd en Paginatijd aangemaakt. Paginatotaal is gelijk 
aan het aantal paginaverzoeken wat gedaan wordt binnen de sessie (waarbij uitklikken 
naar een webwinkel niet meegerekend wordt), Sessietijd is gelijk aan het verschil in 
invoertijd tussen het laatste en het eerste paginaverzoek en Paginatijd is berekend door 
Sessietijd te delen door PaginatotaaL Herkomst, Webbrowser en Lid MijnVergelijk zijn 
een kopie van respectievelijk Referrer, HTTP user agent en User-id uit de MySQL 
database en geven meer inzicht in de herkomst en achtergrond van de gebruiker. Lid 
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Mijn Vergelijk is hierbij omgezet in een dichotome variabele, die gelijk was aan één in 
het geval van een ingevulde User-id (lid) en gelijk was aan nul in het geval van een lege 
User-id (geen lid). Zoals geïllustreerd wordt in hoofdstuk 3 is het navigatiepatroon van 
gebruikers opgebouwd uit een combinatie van bepaalde paginatypes van Vergelijk.nl. 
Met uitzondering van Verfijnfunctie, Vergelijkfunctie, Webwinkel en de Variatiematen, 
konden alle sessie-inhoud variabelen rechtstreeks gedefinieerd worden door voor iedere 
sessie de frequentie van elk specifiek Paginatype te vertalen naar het percentage van de 
totale sessie. Homepagina, Zoekfunctie, Extern zoeken, Categorieniveau, Productniveau 
en Webwinkelinfo geven gezamenlijk een zeer compleet beeld van wat welke pagina' s 
bekeken werden binnen een sessie. Dit blijkt uit het percentage ongeïdentificeerde 
pagina's van gemiddeld 3,3% per sessie. De subvariabelen (zoals bijvoorbeeld 
Subcategorie en Prijsoverzicht) waarin Categorieniveau en Productniveau 
onderverdeeld zijn geven aan naar wat voor soort pagina binnen respectievelijk 
categorie- en productniveau gekeken werd. Naast de paginatypes, is het ook interessant 
om te kijken naar het gebruik van de beslisondersteunende functies. Zoals besproken in 
hoofdstuk 4 kan men op zowel op rijke als arme productgroep pagina's gebruik maken 
van een verfijnfunctie en alleen op rijke productgroep pagina's van een vergelijkfunctie. 
Daarom zijn op productgroep niveau nog de subvariabelen Verfijnfunctie en 
Vergelijkfunctie gedefinieerd. Verfijnfunctie is daarbij afgeleid van de URL en 
Vergelijkfunctie van het Product-id. Indien de URL het woord 'reffacet' bevatte, telde 
dit als hit voor de Verfijnfunctie en indien Product-id meer dan één nummer bevatte, 
telde dit als hit voor de vergelijkfunctie. De variatiematen zijn berekend aan de hand 
van Categorie-id en Product-id. De formules zien er als volgt uit: 

Categorievariatie = Aantal verschillende categorieid's 
Totaal aantal categorieid's 

Productvariatie =Aantal verschillende productid's 
Totaal aantal oroductid's 

Figuur 4.1 illustreert de berekening van de variabelen Homepagina, Categorieniveau, 
Productniveau, Prijsoverzicht, Specificaties, Reviews, Categorievariatie, Productvariatie 
en Productherhaling aan de hand van een voorbeeld klikpad op Vergelijk.nl. 

1. http://www.vergelijk.nl/ 
2. http://www.vergelijk.nl/categorie A 
3. http://www.vergelijk.nl/productgroep A 1 a 
4. http://www.vergelijk.nl/prijsoverzicht product A 1 a1 
5. http://www.vergelijk.nl/productgroep A 1 a 
6. http://www.vergelijk.nl/prijsoverzicht product A 1 a2 
7. http://www.vergelijk.nl/ 
8. http://www.vergelijk.nl/subcategorie 81 
9. http://www.vergelijk.nl/productgroep 81 a 
10. http://www.vergelijk.nl/prijsoverzicht product 81a1 
11. http://www. vergelijk. ni/specificaties product 81 a 1 
12. http://www.vergelijk.nl/reviews product 81 a1 

Home Categorie A Home Categorie 8 
+--~-------------------~--~------------------+ 

Hit 1 Hit 2 t/m 6 Hit 7 Hit 8 tlm 12 

Figuur 4.1 Klikpad van gebruiker X 

39 



Gebruiker X bezocht tijdens deze sessie twaalf pagina's, waarvan twee homepagina's en 
tien pagina' s binnen een bepaalde categorie. Binnen categorie A keek deze gebruiker 
naar twee pagina's van twee verschillende producten en binnen categorie B naar naar 
drie pagina's van een product. Het totale aantal pagina's op productniveau is dus gelijk 
aan vijf. Daarmee komt bet totale aantal pagina's op categorieniveau op 10-5= 5 
pagina's. Homepagina is voor deze sessie gelijk aan 2112= 0,17*100= 17%. Er werd 
geen gebruik gemaakt van de zoekfunctie, dus Zoekfunctie is gelijk aan 0%. 
Categorieniveau is voor deze sessie gelijk aan 5/12= 0,42*100= 42%. Productniveau is 
voor deze sessie gelijk aan 5/12= 0,42*100= 42%. Prijsoverzicht is voor deze sessie 
gelijk aan 3/12= 0,25* 100 = 25%. Specificaties en Reviews zijn elk gelijk aan 1/12= 
0,08*100= 8%. Er werden twee unieke categorieen (categorie A en B) bekeken in een 
totaal van tien categoriepagina's. Dit betekent dat Categorievariatie gelijk is aan 2110= 
0,2. Er werden drie unieke producten (product Al al, Ala2 en B lal) bekeken in een 
totaal van vijf productpagina's. Dit betekent dat Productvariatie gelijk is aan 3/5= 0,6. 
Er werd in totaal drie keer naar pagina's van product Blal gekeken (prijsoverszicht, 
specificaties en reviews) wat tevens bet maximale aantal keer is dater naar informatie 
van een product gekeken werd. Productherhaling is daarom voor deze sessie gelijk aan 
3. 

Uit de studie van Montgomery et al. (2004) bleek dat bet nuttig is om te kijken 
naar bet klikpad van gebruikers. In de huidige studie wordt alleen bet paginatype 
waarmee gebruikers bun website bezoek starten en eindigen vertaald naar de variabelen 
Eerste pagina en Laatste pagina om te kijken of er een verband is met bet gedrag op de 
website. Wanneer gebruikers Vergelijk via een zoekmachine (zoals bijvoorbeeld 
google) benaderen starten ze namelijk vaak wat dieper in de website dan wanneer ze de 
website zelfstandig benaderen. Daamaast kan de laatste pagina van de sessie wellicht 
inzicht geven in waar gebruikers vastlopen. Eerste pagina en Laatste pagina geven 
zodanig een beknopte indruk van bet klikpad van Vergelijk gebruikers. De uitkliks naar 
webwinkels warden niet meegeteld als paginaverzoek, maar warden apart geteld in de 
variabele Webwinkel. 

4.5 Groepering 
Aan de hand van de in de paragraaf 4.4 omschreven sessievariabelen is overeenkomstig 
met Moe (2003) een clusteranalyse uitgevoerd om de bezoekerssessies te groeperen. De 
bedoeling daarvan is om onder de bezoekerssessies verschillende categorieen met 
bijbehorende beslisstrategieen bloat te leggen. Moe (2003) vond vijf groepen in haar 
data. De gerichte kopers ( 4%) hebben een duidelijk beslisdoel voor ogen, navigeren 
vooral op productniveau, varieren weinig in categorieen en kijken herhaaldelijk naar een 
product. De zoekers/overwegers (3%) hebben een beslisdoel wat verder in de toekomst 
ligt en zijn nog bezig met bet verzamelen van beslisinformatie. Ze bekijken veel 
pagina' s, richten zich voomamelijk op een categorie, maar bekijken veel verschillende 
producten binnen deze categorie. De hedonistische verkenners (16%) halen plezier uit 
bet zoekproces zelf en hebben geen concreet beslisdoel. Ze navigeren voomamelijk op 
categorieniveau en hebben een hoge categorie- en productvariatie. De kennis opbouwers 
(1 %) zijn eveneens aan het verkennen, maar verzamelen hierbij voomamelijk algemene 
informatie over de website. Ze navigeren weinig naar concrete producten. Ze besteden 
veel tijd per pagina, omdat ze de informatie goed in zich op willen nemen. Naast deze 
vier betekenisvolle groepen werd een groat deel van de bezoekersessies (76%) 
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ingedeeld als geen serieus bezoek. In deze sessies werd voornamelijk naar de 
homepagina gekeken en bleef men gedurende een zeer korte tijd op de website. 

De verwachting is dat de groepering in de huidige studie grofweg overeen zal 
komen met die van Moe (2003). De eerste en tevens belangrijkste les van Moe (2003) is 
dat er onder internet winkelsessies verkennende bezoeken zijn, te herkennen aan een 
nadruk op categoriepagina's en gerichte sessies, te herkennen aan een nadruk op 
productpagina's. De tweede les is dat internet winkelsessies onderscheiden kunnen 
worden aan de hand van de aankoophorizon (in het heden of verder in de toekomst) aan 
de hand van variatie in categorieen en producten. Dit is in overeenstemming met de 
shopping goals theory van Lee en Ariely (2006) die voorspelt dat consumenten in de 
beginfase van het winkelproces abstractere doelen hebben en deze doelen in algemenere 
categorieen formuleren dan in een latere fase van het winkelproces. Een essentieel 
verschil met de webwinkel die Moe (2003) onderzocht is dat de Vergelijk website op 
productniveau nog onderscheid maakt in verschillende soorten informatie die 
aangeboden worden. In tegenstelling tot webwinkels, waar de prijs en specificaties van 
een product vaak op een pagina weergegeven worden, toont Vergelijk pagina' s met 
prijsinformatie, pagina's met productspecificaties en pagina's met reviews gescheiden 
van elkaar. Complementair aan de productvariatie biedt de Vergelijk website op 
productniveau dus nog een nieuwe methode om de aankoophorizon van de gebruiker in 
te schatten, namelijk de aard van de informatie waar naar gekeken wordt. De 
verwachting is dat gebruikers met een korte aankoophorizon zich voornamelijk richten 
op prijsinformatie en dat gebruikers met een langere aankoophorizon naast 
prijsinformatie oak aandacht geven aan de productspecificaties en -reviews. 

4.6 Clustervariabelen 
Vanuit het kader van Moe (2003) is beredeneerd op welke variabelen geconcentreerd 
moet warden om het gedrag van Vergelijk gebruikers te groeperen. Lang niet alle 
variabelen uit tabel 4.2 zullen hierbij nodig zijn. De variabelen die in de clustering 
ongebruikt blijven, bieden echter wel de mogelijkheid om de groepen achteraf te 
valideren. Dat wil zeggen dat voor iedere groep gekeken kan worden of de score op de 
clustervariabelen overeenstemt met de score op de overige gedragsdimensies. 

Het totaal aantal pagina's en de tijd besteed per pagina geven volgens Moe (2003) 
een indicatie van de mate waarin de gebruiker betrokken is tijdens een bepaalde sessie. 
Van den Poel en Buckinx (2005) vonden dat de gemiddelde tijd per pagina een 
voorspeller was voor het doen van een aankoop (des te meer tijd per pagina, des te 
groter de kans dat een aankoop gedaan werd). Ook Bucklin en Sismeiro (2003) lieten 
zien dat de tijd die op de website gespendeerd wordt een aanwijzing vormt voor de 
interesse in een internetaankoop. De variabelen Paginatotaal en Paginatijd zullen in de 
clustering dan ook gebruikt warden om een onderscheid te maken in de betrokkenheid 
van de gebruiker. 

Gebaseerd op de inhoud van de sessie zijn er volgens Moe (2003) een aantal 
paginatypes die een goede benadering geven van het niveau waarop de gebruiker 
informatie zoekt: home-, zoekresultaat-, categorie-, merk- en productpagina's. Ook Van 
den Poel en Buckinx (2005) vonden dat het kijken naar productpagina's een aanwijzing 
vormde voor de intentie tot het doen van een aankoop. De variabelen Homepagina, 
Zoekresultaat en Categorieniveau zijn in de clustering van de huidige studie 
overgenomen. Merkpagina' s kunnen in de huidige studie niet als zodanig onderscheiden 
warden. Deze variabele zal in de clustering achterwege gelaten worden, met de 
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verwachting dat informatie over de andere paginatypes voldoende inzicht geeft in het 
beslisstadium van de gebruiker. 

Er zijn op Vergelijk.nl verschillende typen productpagina's, die wezenlijk 
verschillen in de aard van de informatie. Daarom is in de huidige studie een 
onderverdeling gemaakt in zes soorten productpagina's. Het gebruik van gerelateerde 
producten-, price-alert- en extra links pagina's is ecbter zo marginaal, dat deze niet 
meegenomen zijn in de clustering. De variabele Prijsoverzicbt geeft aan boeveel naar 
prijsinformatie pagina's gekeken werd, de variabele Specificaties geeft aan boeveel naar 
objectieve informatie over de productspecificaties gekeken werd en de variabele 
Reviews geeft aan hoeveel naar subjectieve informatie (meningen van andere 
gebruikers) over bet product gekeken werd binnen de sessie. Een optelsom van bet 
gebruik van prijsoverzicbt-, specificatie- en reviewpagina's komt grofweg overeenkom 
met het totale aantal productpagina' s wat bezocht werd. Orn multicollineariteit13 te 
voorkomen is Productniveau daarom niet meer als aparte variabele in de clustering 
opgenomen. 

Naast te kijken naar bet paginatype, is bet interessant om te kijken boeveel variatie 
er is binnen een sessie. Moe (2003) beeft hiervoor verscbillende variatiernaten bedacht: 
Categorievariatie en Productvariatie bescbrijven de boeveelbeid variatie in categorieen 
en producten binnen een sessie. Productberhaling en product/categorieverbouding geven 
een indicatie van de diepte waarin naar informatie gezocht wordt. In de clustering van 
de buidige studie zullen Categorievariatie en Productberbaling als variatiematen 
gebruikt worden. Categorievariatie geeft de verbouding tussen bet aantal unieke 
categorieen en bet totale aantal categorieen waar naar gekeken wordt. Productherbaling 
geeft bet maximale aantal keer wat naar informatie over een product gekeken wordt 
binnen de sessie. Het bleek dat de productvariatie voor een substantieel gedeelte van de 
bezoeken geen betekenis beeft, omdat men daarin i.iberbaupt geen productpagina' s 
bezocbt. De productvariatie is voor deze bezoeken niet te berekenen en de 
productherbaling is gelijk aan nul. Orn te voorkomen dat een aanzienlijk deel van de 
bezoeken niet geclusterd kunnen worden vanwege een ontbrekende waarde van 
Productvariatie, is voor bet meten van de variatie op productniveau alleen de variabele 
Productherhaling gebruikt. 

Tenslotte is in clustering van de buidige studie de variabele W ebwinkelinfo 
toegevoegd, orndat verwacht wordt dat er een sterke link is tussen bet bekijken van 
informatie over een webwinkel en de intentie om een product bij een webwinkel aan te 
scbaffen. Webwinkelinfo kan dus een belangrijke rol spelen in bet onderscheiden van 
gebruikers die de intentie bebben om tijdens de buidige winkelsessie een online 
aankoop te doen van gebruikers die deze intentie niet hebben. Een overzicht van de 
clustervariabelen en de gemiddelde score voor de totale dataset is te vinden in tabel 4.3. 

13 Sterke lineaire atbankelijkheid tussen clustervariabelen. 
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Variabeie ! Omsc!1rif vir1g 
--

Gemiddelde 
- -

Paglnatotaal Aantal pagina's bezocht tijdens de sessie 5,2 pag. 
Paglnatijd Gemiddelde tijd besteed per pagina 27,1 sec. 
Home Percentage homepagina's 8,3% 
Zoekfunctie Percentage zoekresultaat pagina's 7,0% 
Categorieniveau Percentage pagina's op categorieniveau 42,9% 
Prijsoverzicht Percentage prijsoverzicht pagina's 18,6% 
Speciflcaties Percentage specificatiepagina's 5,7% 
Reviews Percentage reviewpagina's 4,2% 
Webwlnkelinfo Percentage webwinkelinfo pagina's 0,9% 
Categorievariatie # unieke categorieen/totaal aantal categorieen bekeken 0,6 
Productherhallng Maximum # keer dat hetzelfde product wordt bekeken 1, 1 

Tabet 4.3: Clustervariabelen en gemiddelde score voor alle bezoekerssessies tezamen 

4.7 Clusteranalyse 
Voorafgaand aan de clusteranalyse zijn 127 sessies met een extreme waarde op 
Paginatotaal (>300 pagina's) en 4.829 sessies met een extreme waarde op Paginatijd 
(>300 seconden) verwijderd, omdat deze een ongewenste invloed hadden op de 
clustering. Ze kwamen niet in een aparte cluster terecht (vanwege een 'normale' score 
op de andere clustervariabelen), waardoor het clustergemiddelde op Paginatotaal en 
Paginatijd vertekend werd. Extreme waardes worden daarnaast meestal veroorzaakt 
door factoren die niets te maken hebben met menselijk klikgedrag, zoals bijvoorbeeld 
een webbrowser scherm wat open is blijven staan (wat resulteert in een irreele 
Paginatijd). Daamaast zijn 7.935 sessies met een Paginatotaal van nul verwijderd, 
omdat deze geen gedragsinformatie bevatten. Dit zijn gevallen waarin gebruikers door 
Vergelijk vanaf een exteme site rechtstreeks doorverwezen worden naar een webwinkel. 
Er bleef een dataset van 611.860 bezoekerssessies over. In 100.560 sessies hiervan 
werden belemaal geen categorie- of productpagina's bezocht. In deze sessies komen 
gebruikers via de homepagina en de zoekfunctie op Vergelijk pagina's waarin content 
van externe sites real-time wordt overgenomen. Vergelijk kan daardoor weinig 
registreren over de inhoud van deze pagina's (categorie- of productniveau, hoeveelheid 
variatie). Deze sessies worden uitgesloten van de clustering, omdat Categorievariatie 
niet berekend kan worden. Ze worden niet verwijderd uit de dataset, maar ingedeeld in 
een aparte groep: 'Externe zoekers', waarover in paragraaf 4.8 een toelichting wordt 
gegeven. 

Op de resterende 511.300 sessies is een K-means clusteranalyse uitgevoerd op de 
gestandaardiseerde waarden van de clustervariabelen. Bij K-means clusteranalyse wordt 
voorafgaand aan de clustering bet aantal clusters bepaald. Na de uitkomsten van 
verscbillende oplossingen te bebben vergeleken, bleek een aantal van drie clusters het 
meest gescbikt om een helder onderscheid te maken in de intentie van gebruikers. Een 
K-means clusteranalyse bepaald eerst voor ieder van de clusters de 'zaden' van de 
variabelen. De 'zaden' zijn de waarden van de clustervariabelen waarvoor de clusters op 
maximale afstand van elkaar liggen. Daarna volgt een iteratief proces van de volgende 
twee stappen: 
1) Bereken voor ieder datapunt de afstand tot de verschillende clusters en wijs bet toe 

aan het dicbtstbijzijnde cluster. 
2) Bereken voor iedere cluster bet gemiddelde van alle datapunten die er aan 

toegewezen zijn. 
Dit proces gaat door totdat er maximaal geconvergeerd is, wat betekent dat iedere 
volgende stap geen verandering meer teweeg brengt. 
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De resultaten van deze clustering zijn weergegeven in tabel 4.4. Deze clustering biedt 
inzicht in twee belangrijke componenten van de gebruikersintentie: De focus van de 
sessie en de tijdshorizon van de beslissing. De focus: Wanneer cluster 1 vergeleken 
wordt met cluster 2 en 3, dan valt op dat de bezoeken in cluster 1 een verkennend 
karakter hebben met een sterke nadruk op pagina's op categorieniveau en dat de 
bezoeken van cluster 2 en 3 wat meer doelgericht zijn; de nadruk ligt voor deze clusters 
op pagina's op productniveau. De tijdshorizon: In de bezoeken van cluster 3 wordt 
voornamelijk naar prijsinformatie gekeken en in de bezoeken van cluster 2 wordt naast 
prijsinformatie, ook naar productspecificaties en reviews gekeken. Ook kijkt cluster 3 
veel vaker naar webwinkelinformatie dan cluster 2. Dit schetst het beeld van een groep 
bezoeken waarin men dicht bij het beslismoment is (cluster 3) en een groep bezoeken 
waarbij het beslismoment wat verder in de toekomst ligt (cluster 2). 

N 281.403 142.685 87.211 
Max dist 9,8 48,3 17,3 

Paginatotaal 4,3 pag. 9,9 pag. 2,7 pag. 
Paginatijd 22,9sec. 38 sec. 27 sec. 
Home 10,0% 5,2% 2,0% 
Zoekfunctie 8,9% 4,7% 3,0% 
Categorieniveau 75,7% 28,4% 12,8% 
Prijsoverzicht 5,0% 23,7% 63,9% 
Specificaties 0,8% 15,4% 8,6% 
Reviews 0,5% 14,4% 1,0% 
Webwinkelinfo 0,3% 0,6% 3,1% 
Categorievariatie 0,7 0,3 0,7 
Prod 1 

In de huidige studie is het belangrijk om binnen cluster 1 nog onderscheid te maken in 
het soort categoriepagina waar naar gekeken wordt. Een groot deel van de categorieën 
op Vergelijk zijn namelijk 'arme' categorieën of categorieën waarbij content van een 
externe site realtime doorzocht wordt. Dat wil zeggen dat de content op productniveau 
niet overgenomen is van de webwinkel en er voor deze 'arme' categorieën binnen 
Vergelijk niet de mogelijkheid is om op productniveau verder te navigeren. Indien de 
gebruiker wél op productniveau naar informatie kijkt, wordt deze actie niet 
geregistreerd binnen het Vergelijk domein. De Vergelijk website bevat ook 
productgroepen waarvan de content op productniveau wél op de Vergelijk website staat. 
Deze worden 'rijke' producgroepen genoemd. Van gebruikers uit cluster 1 die 
navigeerden door de rijke productgroepen kan dus met zekerheid gezegd worden dat 
deze overwegend naar informatie op categorieniveau keken, omdat er binnen de rijke 
productgroepen in ieder geval de mogelijkheid is om op productniveau te navigeren. 
Voor de bezoekerssessies uit cluster 1 die overwegend door de arme productgroepen en 
externe zoekpagina's navigeerden, zegt de focus op categorieniveau echter weinig over 
de intentie van de gebruiker. 

Derhalve is een tweede K-means clusteranalyse uitgevoerd onder de bezoeken uit 
cluster 1 van de hoofdcluster met inzet van de variabelen Rijke productgroep, Arme 
productgroep en Extern zoeken. De resultaten van deze subclustering zijn weergegeven 
in tabel4.5. Een indeling in drie clusters maakte het mogelijk om binnen hoofdcluster 1 
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onderscheid te maken tussen bezoeken waarin men écht alleen op categorieniveau 
navigeert (subcluster 1 met een nadruk op rijke productgroepen) en bezoeken waarvan 
dit niet met zekerheid gezegd kan worden (subcluster 2 en 3 met een nadruk op arme 
productgroepen en extern zoeken). Voor de bezoeken uit subcluster 2 en 3 zou het 
namelijk kunnen dat ze op een externe site de informatie op productniveau hebben 
bekeken. Aan de hand van de gedragsvariabelen zoals gedefinieerd in de huidige studie 
valt er weinig te zeggen over het gedrag van de bezoeken in subcluster 2 en 3. Net zoals 
de 100.560 'externe zoeker' bezoekersessies die van de hoofdclustering uitgesloten 
waren, maken ze veel gebruik van content van externe websites. De 205.062 sessies uit 
subcluster 2 en 3 zullen dan ook ingedeeld worden bij de groep van 'Externe zoekers', 
die toegelicht wordt in paragraaf 4.8. 

N 
Max dist 

Rijke productgroep 
Arme productgroep 
Extern zoeken 

76.341 
1,7 

44.913 
1,7 

62,5% 0,5% 
0,6% 82,7% 
0,1% 0,1% 

Tabe/4.5: Resultaten Subclustering 

160.149 
2,3 

2,0% 
2,3% 

25,3% 

De clusters die ontstaan door middel van bovenstaande analyses bleken zeer robuust. 
Dat betekent dat de clusters die ontstaan in deze subset van de populatie ( 10 % aselecte 
steekproef van alle data) qua gedragspatroon (zoals bijvoorbeeld aantal pagina's 
bekeken en focus op categorie- versus productniveau) zeer veel overeenkomen met 
clusters die ontstaan in andere subsets van de populatie (bijvoorbeeld alle data van de 
maanden oktober en november). Dit betekent dat de vier gebruikersgroepen die in de 
volgende paragraaf besproken zullen worden ook in andere subsets van de populatie 
gevonden zouden zijn. 

4.8 Gebruikersgroepen 
Aan de hand van de resultaten van de clusteranalyse zijn de 611.860 bezoekerssessies 
ingedeeld in vier typen gebruikers: 76.341 Snuffelaars (uit subcluster 1), 142.685 
Twijfelaars (uit hoofdcluster 2), 87.211 Prijsspeurders (uit hoofdcluster 3) en 305.623 
Externe zoekers (een combinatie van subcluster 2 en 3 en gebruikers die voorafgaand 
aan de hoofdclustering uitgesloten zijn). Het gedrag van ieder type gebruiker wordt 
hierna beschreven aan de hand van de score op de clustervariabelen en de overige 
sessievariabelen. De gedragsomschrijving die voortvloeit uit de clustering bleek voor 
iedere groep gecompleteerd te worden door de score op de overige sessievariabelen. 
Deze niet-clustervariabelen valideren dus de clustering en geven tevens meer 
gedetailleerde informatie over het klikgedrag van iedere groep. Tabel 4.6 geeft de 
gemiddelde scores op de sessievariabelen voor iedere groep (zowel cluster- als niet
cluster variabelen) en tabel 4.7 geeft een klikpadindicatie voor iedere groep. Daarnaast 
geven figuur 4.2 t/m 4.13 een grafische weergave van het gedrag per groep. 
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- Paginatotaal 5,6 pag. 9,9 pag. 2,7 pag. 3,7 pag. 
- Paginatijd 23 sec. 38 sec. 27 sec. 23 sec. 
-Home 9,0% 5,2% 2,0% 11,4% 
-Zoekfunctie 3,8% 4,7% 3,0% 10,0% 
- Extern zoeken 0,1% 3,1% 3,2% 37,3% 
- Categoriepagina's 70,6% 28,4% 12,8% 29,7% 

- Subcategorie 7,5% 4,4% 2,3% 13,7% 
- Rijke productgroep 62,5% 20,7% 8,8% 2,1% 
- Arme productgroep 0,6% 1,9% 1,7% 13,9% 

- Verfijnfunctie 16,6% 7,6% 1,1% 2,6% 
- Vergelijkfunctie 0,4% 0,9% 0,1% 0,0% 

- Productpagina's 14,3% 56,2% 74,5% 7,6% 
- Prijsoverzicht 10,6% 23,7% 63,9% 5,1% 
- Specificaties 2,4% 15,4% 8,6% 1,3% 
-Reviews 1,3% 14,4% 1,1% 

- Webwinkelinfo 3% 0/o 
0,7 
0,3 

Tabel4.6: Gemiddelde score op sessievariabelen per groep. Percentages zijn berekend 
ten opzichte van het totale aantal pagina's van de sessie. 

~ ~:i't~ 
&\<;t,:Jk~ 

Herkomst 51% google 54%google 78% google 54%google 
26% zelfstandig 28% zelfstandig 13% zelfstandig 27% zelfstandig 
16% startpagina 12% startpagina 3% startpagina 10% startpagina 

Eerste pagina 51% home 30% home 70% prijzen 50% home 
35% categorie 24% prijzen 13% categorie 14% ext. zoeken 
14% overig 20% categorie 17% overig 7% arme cat. 

26% overig 29% overig 
Laatste pagina 50% categorie 21% specificaties 40% webwinkel 28% webwinkel 

16% prijsoverzicht 20% reviews 31% prijsoverzicht 20% ext. zoeken 
14% webwinkel 15% prijsoverzicht 14% specificaties 11% zoekfunctie 
20% overig 15% webwinkel 15% overig 11% arme cat. 

29% overig 30% overig 
Tabel 4.7: Klikpadindicatie per groep. Vanwege het nominale karakter van deze 
variabelen zijn de percentages een weergave van de gemiddelde categoriefrequentie 
binnen iedere groep ten opzichte van het totale aantal sessies van iedere groep. 
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4.8.1 Snuffelaars (N=76.341) 
De bezoeken uit cluster 1 van de subclustering (zie tabel 4.5) zijn vanwege het 
verkennende karakter getypeerd als 'snuffelaar' bezoeken. Figuur 4.2 geeft een 
overzicht van de pagina's waar snuffelaars naar kijken. In vergelijking met de andere 
drie groepen kijken deze gebruikers opvallend veel naar pagina's op categorieniveau 
(71%) en relatief weinig naar pagina's op productniveau (14%). Tabe14.7laat zien dat 
snuffelaars de website relatief vaak via startpagina benaderen ( 16% van de 
bezoekerssessies binnen deze groep), vaak op de homepagina starten (wat 
waarschijnlijk samenhangt met een hoog percentage startpagina als herkomst, omdat 
vanaf startpagina, in tegenstelling tot google, altijd naar de homepagina van Vergelijk 
verwezen wordt) en opvallend vaak op een categoriepagina eindigen. 

De gebruikers uit de snuffelaar groep zijn wat aan het rondneuzen op de website. 
Dat deze groep voortvloeit uit de clustering is in lijn met de voorspelling van Moe 
(2003) dat er bezoekerssessies te onderscheiden zijn met een verkennend karakter aan 
de hand van de focus op categoriepagina's. Snuffelaars komen qua gedrag veel overeen 
met de hedonistische verkenners van Moe (2003). Ze hebben niet echt een concreet 
beslisdoel en bekijken redelijk veel verschillende categorieën. De categorievariatie is 
met 0,5 gemiddeld. De variatiematen zijn echter afhankelijk van het aantal pagina's wat 
bekeken wordt, dat wil zeggen dat een groter aantal pagina's zorgt voor een kleinere 
variatie. Vanwege het grote aantal pagina's op categorieniveau (in vergelijking met de 
andere drie groepen), is de categorievariatie dus nog relatief hoog. 

Afgeleid van Van den Poel en Buckinx (2005) en Bucklin en Sismeiro (2003) zijn 
het gemiddelde aantal pagina's (5,6) wat deze gebruikers bekijken en de hoge snelheid 
(23 seconden per pagina) waarmee ze dat doen tevens aanwijzingen dat ze niet echt 
betrokken zijn bij een bepaalde categorie of product. Snuffelaars bevinden zich veelal in 
een vroeg stadium van het beslisproces. Dit is ook terug te zien in de lage hoeveelheid 
uitkliks naar webwinkels. Met een gemiddeld aantal uitkliks van 0,4 per bezoekerssessie 
brengt deze groep de minste bezoeken aan webwinkels van de vier groepen. Deze 
gebruikers hebben niet de intentie om op dit moment een beslissing te nemen, maar het 
zou wel kunnen dat ze informatie die ze nu vinden, op een later tijdstip gebruiken om 
een beslissing te maken. Er wordt binnen deze bezoeken relatief weinig gebruik 
gemaakt van de zoekfunctie. Het lage aantal productpagina's en het hoge aantal 
categoriepagina's vloeien hier deels uit voort. Het is ook mogelijk dat indien snuffelaars 
de zoekfunctie gebruiken, ze dit op een manier doen die hen niet naar de 
productpagina's leidt, door bijvoorbeeld op 'brede' termen te zoeken. Dit zou kunnen 
komen doordat ze iets minder ervaren zijn dan groep 2 (die slechts een iets groter 
gebruik van de zoekfunctie heeft en wél veel op productpagina's terecht komt) of 
doordat ze bij het betreden van de website al wat minder doelgericht zijn. 

Figuur 4.3 geeft een overzicht van de categoriepagina's waar snuffelaars naar 
kijken. Van de vier groepen kijken deze gebruikers veruit het meeste naar rijke 
productgroepen en ook relatief veel naar subcategoriepagina's. Voortvloeiend uit het 
relatief grote aantal subcategoriepagina's is het relatief grote aantal keer dat men de 
homepagina bekijkt (9%), omdat deze naast een vertrekpunt ook een soort tussenstation 
vormt voor het navigeren tussen categorieën. Een verschil met groep 4 is dat deze 
gebruikers navigeren door de rijke productgroepen (in plaats van de arme 
productgroepen en de externe zoekpagina's). De rijke productgroepen bevatten veel 
informatie, waardoor deze gebruikers langer op Vergelijk blijven. 
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Hierdoor is de uitklikfrequentie kleiner dan van groep 4 (0,4 versus 1, 1) en is het aantal 
pagina's wat ze bekijken groter dan van groep 4 (5,6 versus 3,7 pagina's). 

Figuur 4.4 geeft een overzicht van de productpagina' s waar snuffelaars naar 
kijken. Deze laat zien dat, indien snuffelaars op productniveau terecht komen, dit zich 
meestal beperkt tot de prijsoverzichtpagina's. 

4.8.2 Twijfelaars (N=l42.685) 
De bezoekersessies die in de hoofdclustering (zie tabel 4.4) aan cluster 2 toegewezen 
werden, zijn vanwege het informatiegeoriënteerde karakter getypeerd als 'twijfelaar' 
bezoeken. Figuur 4.5 geeft een overzicht van de pagina's waar twijfelaars naar kijken. 
In vergelijking met de andere drie groepen kijken deze gebruikers een gemiddeld aantal 
keer naar pagina's op categorieniveau (28%) en veelvuldig naar pagina's op 
productniveau (56%). Tabel 4.7 laat zien dat ze de website relatief vaak zelfstandig 
(28%) en via startpagina (12%) benaderen. Eerste pagina laat zien dat deze gebruikers 
vaak op de homepagina (30% van de sessies) of een prijsoverzicht pagina starten (24% 
van de sessies) en opvallend vaak op een specificatie-, review- of prijsoverzicht pagina 
eindigen (bij elkaar opgeteld 56% van de sessies). 

Dat deze groep voortvloeit uit de clustering is in lijn met de voorspelling van Moe 
(2003) dat er een bezoekerssessies te onderscheiden zijn met een doelgericht karakter 
aan de hand van de focus op productpagina's. Twijfelaars komen qua gedrag veel 
overeen met de zoekers/ overwegers van Moe (2003). Net als de zoekers/ overwegers 
zijn deze gebruikers redelijk doelbewust, maar zijn ze nog bezig met het verzamelen 
van beslisinformatie en hebben ze niet de intentie om direct een beslissing te nemen. 
Deze groep neemt de tijd om te navigeren; ze bekijken veel pagina's (gemiddeld 9,9) en 
spenderen veel tijd per pagina (38 seconden per pagina). 

Afgeleid van Van den Poel en Buckinx (2005) en Bucklin en Sismeiro (2003) zijn 
het grote aantal pagina's wat ze bekijken en de hoge snelheid waarmee ze dat doen 
àanwijzingen dat deze gebruikers betrokken erg zijn bij het beslisproces. Het gebruik 
van de zoekfunctie is met 4,7% gemiddeld. De twijfelaars zijn net als de snuffelaars wat 
aan het rondneuzen op de website, waarbij ze wel een duidelijker doel voor ogen 
hebben en zich wat minder breed oriënteren. Dat deze gebruikers zich dichter bij het 
maken van een beslissing bevinden dan de snuffelaars, is ook terug te zien in de 
uitklikfrequentie van 0,8 (ten opzichte va 0,4 van de snuffelaars) wat betekent dat ze 
vaker naar een webwinkel navigeren om daar een product te bekijken en/of aan te 
schaffen. Ze hebben een redelijk goed idee van wat voor soort product ze willen kopen, 
wat blijkt uit de lage product- en categorievariatie (0,3 en 0,5) en de grote 
productherhaling. Van de vier groepen kijken de twijfelaars gemiddeld het meest 
herhaaldelijk naar informatie van één product (gemiddeld 2,9 keer). 

Figuur 4.6 geeft een overzicht van de categoriepagina's waar twijfelaars naar 
kijken. In vergelijking met de andere drie groepen kijken deze gebruikers relatief vaak 
naar rijke productgroepen (20,7%) en gemiddeld vaak naar subcategoriepagina's 
(4,4%). Een verschil met groep 3 is dat deze gebruikers stapsgewijs naar productniveau 
navigeren via de rijke productgroepen (in plaats van direct via een verwijzing van 
google). 

Figuur 4.7 geeft een overzicht van de productpagina's waar twijfelaars naar 
kijken. De twijfelaars zijn minder zeker van hun beslissing dan groep 3 (prijsspeurders) 
en hebben meer informatie nodig om wellicht later tot die groep te gaan behoren. Ze 
zijn nog bezig een beeld te vormen van het aan te schaffen product. Dit resulteert erin 

49 



dat ze naast prijsinformatie ook erg geïnteresseerd zijn in andere productinformatie, 
zoals specificaties (15,4%), reviews (14,4%) en verschillende producten naast elkaar 
zetten met de vergelijkfunctie (0,9%) resulteert in een relatief hoge score op deze 
variabelen. Dit is in lijn met de verwachting dat gebruikers met een korte 
aankoophorizon (prijsspeurders) zich voomarnelijk richten op prijsinformatie en dat 
gebruikers met een langere aankoophorizon naast prijsinformatie ook aandacht geven 
aan de productspecificaties en -reviews (twijfelaars). De aard van de productinformatie 
waar naar gekeken wordt biedt in dit geval dus een belangrijke aanvulling op de 
methode van Moe (2003) om een onderscheid te maken in de aankoophorizon van 
gebruikers. Dat twijfelaars van de vier groepen het meeste tijd nemen om informatie te 
verzamelen, blijkt naast het grote aantal pagina's en grote paginatijd ook uit het 
veelvuldige gebruik van de beslisondersteunende websitefuncties (verfijnfunctie= 7,6% 
en vergelijkfunctie= 0,9%) en de stapsgewijze navigatie via de rijke productgroepen. 

Twijfelaars zijn meer terughoudend in het uitklikken naar webwinkels dan groep 3 
(0,8 versus 0,9 keer per sessie), vooral in verhouding tot het totale aantal pagina's, wat 
een stuk groter is dan van groep 3. Wellicht hebben ze minder ervaring met en/of 
vertrouwen in aankopen via het Internet. Daarnaast is het mogelijk dat twijfelaars de 
vergaarde informatie gebruiken om het product in een conventionele winkel aan te 
schaffen. Het feit dat webwinkelinfo door deze groep relatief weinig wordt bekeken 
(0,6%) (terwijl ze wel op dat niveau navigeren), kan een indicatie zijn van een lage 
intentie om tijdens de bezoekerssessie een internetaankoop te doen. Het zou kunnen dat 
a) ze hun besluit nog niet genomen hebben b) ze liever offline kopen. 

4.8.3 Prijsspeurders (N=87.211) 
De bezoekersessies die in de hoofdclustering (zie tabel4.4) in cluster 3 terechtkwamen, 
zijn vanwege het prijsgeoriënteerde karakter getypeerd als 'prijsspeurder' bezoeken. 
Figuur 4.8 geeft een overzicht van de pagina's waar prijsspeurders naar kijken. In 
vergelijking met de andere drie groepen kijken deze gebruikers weinig naar pagina's op 
categorieniveau (13%) en zeer veel naar pagina's op productniveau (75%). Tabel 4.7 
laat zien dat ze de website relatief erg vaak via google (78%) benaderen. Eerste pagina 
laat zien dat deze gebruikers meestal op de prijsoverzicht pagina's starten (70% van de 
sessies) wat ongetwijfeld samenhangt met het grote percentage gebruikers binnen deze 
groep wat de website via google benadert. Vanuit google wordt namelijk vaak 
doorverwezen naar een prijsoverzicht pagina van Vergelijk. Prijsspeurders eindigen de 
sessie relatief vaak met een uitklik naar een webwinkel ( 40% van de sessies) of op een 
prijsoverzicht pagina (31% van de sessies). 

Dat deze groep voortvloeit uit de clustering is in lijn met de voorspelling van Moe 
(2003) dat er bezoekerssessies te onderscheiden zijn met een doelgericht karakter aan de 
hand van de focus op productpagina's. Twijfelaars komen qua gedrag veel overeen met 
de gerichte kopers van Moe (2003). Net als de gerichte kopers zijn deze gebruikers erg 
doelbewust en hebben ze waarschijnlijk de intentie om binnen een korte tijd een 
beslissing te nemen. Deze groep bevindt zich in het laatste stadium van het beslisproces. 
Ze hebben al een bepaald product/ dienst op het oog. Het gedrag van deze gebruikers is 
erg efficiënt in vergelijking met de andere groepen. Ze nemen namelijk het minste tijd 
om te navigeren, waardoor ze weinig tijd op de Vergelijk website spenderen. Ze 
bekijken weinig pagina's (gemiddeld 2,7) en spenderen een gemiddelde tijd (27 
seconden) per pagina. Afgeleid van Van den Poel en Buckinx (2005) en Bucklin en 
Sismeiro (2003) zou het kleine aantal pagina's wat ze bekijken een aanwijzing kunnen 
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zijn dat deze gebruikers niet erg betrokken zijn bij het beslisproces. Alvorens deze 
conclusie te trekken, moet het kleine aantal pagina's echter in de context geplaatst 
worden van de relatief diepe entree (70% begint op een prijsoverzicht pagina) die deze 
gebruikers veelal via google maken. Hierdoor hebben ze minder pagina's nodig om hun 
doel te bereiken dan de andere drie groepen, waardoor hun paginatotaal vermoedelijk 
kleiner is. Het gebruik van de zoekfunctie is het laagst van de vier groepen met 3,0%. 

Figuur 4.9 geeft een overzicht van de categoriepagina's waar prijsspeurders naar 
kijken. Een verschil met twijfelaars is dat prijsspeurders veelal via een verwijzing van 
google op productniveau terecht komen, in plaats van naar productniveau te navigeren 
via de rijke productgroepen. Dit is terug te zien in het kijkgedrag op categorieniveau. In 
vergelijking met de andere drie groepen kijken deze gebruikers relatief weinig naar rijke 
productgroepen (8,8%) en subcategoriepagina's (2,3% ). 

Figuur 4.10 geeft een overzicht van de productpagina's waar prijsspeurders naar 
kijken. De prijsspeurders (groep 3) zijn waarschijnlijk verder in hun beslisproces dan de 
twijfelaars (groep 2), wat terug te zien is in het kijkgedrag op productniveau. Groep 2 en 
3 kijken beide relatief veel naar productpagina's (56% en 75%), waarvan groep 2 dit 
min of meer evenredig verdeelt over prijs- en productinformatie en waarvan groep 3 een 
sterke focus heeft op prijs. Prijsspeurders navigeren vanaf google direct naar 
productniveau en kijken daar relatief veel naar prijsinformatie pagina's (63,9%) en 
minder naar andere informatie over het product, zoals bijvoorbeeld specificaties (8,6%) 
en reviews/ vragen (1,0%). Met tijdconsumerende functies als verfijnen en vergelijken 
houden ze zich amper bezig (gemiddeld respectievelijk 1,1% en 0,1% van de sessie). 
Andere informatie dan prijsinformatie is voor hen niet zo interessant, omdat ze hun 
beslissing vermoedelijk grotendeels al gemaakt hebben. 

Prijsspeurders zijn minder behouden in het uitklikken naar webwinkels dan 
twijfelaars (0,9 versus 0,8), helemaal als dit in verhouding gebracht wordt met het totale 
aantal pagina's, wat een stuk kleiner is dan dat van twijfelaars (2,7 versus 9,9 pagina's). 
Van de vier groepen komen de prijsspeurders het meest in aanmerking als gebruikers 
die een internetaankoop willen doen en via Vergelijk de goedkoopste aanbieder willen 
vinden. Behalve dat ze zich wat verder in het beslisproces bevinden, zou het ook kunnen 
dat het vertrouwen in en ervaring met internetaankopen groter is dan bij de andere drie 
groepen. Naast de aard van de productinformatie (informatie- versus prijsgeoriënteerd), 
blijkt ook de variabele Webwinkelinfo complementair aan de methode van Moe (2003) 
in het maken van onderscheid in de aankoophorizon van gebruikers. Prijsspeurders 
kijken ten opzichte van de andere drie groepen opvallend veel naar pagina' s met 
webwinkel informatie (3, 1% ), wellicht om te kijken naar de geografische locatie van de 
winkel, afhaalmogelijkheden, leverbaarheid of om een inschatting te kunnen maken van 
de betrouwbaarheid van de webwinkeL 

4.8.4 Externe zoekers (N=305.623) 
De groep van externe zoekers is een combinatie van de bezoekersessies die voorafgaand 
aan de hoofdclustering uitgesloten werden (zie paragraaf 4.7) en de bezoekersessies die 
in de subclustering in subcluster 2 en 3 terechtkwamen (zie tabel 4.5). Figuur 4.11 geeft 
een overzicht van de pagina's waar externe zoekers naar kijken. In vergelijking met de 
andere drie groepen kijken deze gebruikers een gemiddeld aantal keer naar pagina's op 
categorieniveau (30%) en relatief erg weinig naar pagina's op productniveau (8%). 
Tabel 4.7 laat zien dat snuffelaars de website relatief vaak op de homepagina starten 
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(50%) en opvallend vaak met een uitklik naar een webwinkel (28%) of een externe 
zoekpagina (20%) eindigen. Ook de zoekfunctie wordt veelvuldig gebruikt (10%). 
Deze bezoekers komen dus vanuit de homepagina via de zoekfunctie (1 0%) of 
subcategoriepagina's (13,7%, zie figuur 4.12) op een pagina waarbij direct naar externe 
websites verwezen (37%) wordt. Van de vier groepen is het aantal keer wat uitgeklikt 
wordt naar een webwinkel voor deze groep het grootst met gemiddeld 1, 1 keer per 
sessie. Dat deze bezoekers niet veel op productpagina's terecht komen, komt omdat het 
productniveau voor deze categorieën vaak ontbreekt (deze informatie staat dan op de 
externe website) of de pagina's op productniveau zijn in deze studie niet gecodeerd (en 
dus niet traceerbaar) als productpagina's, maar als extern zoeken of arme productgroep. 
In het geval van de externe zoekers heeft de codering van de huidige studie geringe 
potentie om het gedrag te typeren in termen van focus of aankoophorizon, omdat niet 
bekend is naar wat voor soort informatie ze precies zoeken. Het is interessant om in deel 
twee van dit onderzoek te kijken of deze 'externe zoekers' de weg terug vinden naar 
Vergelijk en of ze in eventuele vervolgbezoeken wél categorieën bezoeken waarvoor 
Vergelijk content op productniveau bevat. 

Figuur 4.12 geeft een overzicht van de categoriepagina's waar externe zoekers 
naarkijken. Wat opvalt is dat deze groep van de vier groepen het meeste naar arme 
productgroepen (13,9%) en subcategorie pagina's (13,7%) en verreweg het minste naar 
rijke productgroepen (2, 1%) kijkt. 

Figuur 4.13 geeft een overzicht van de productpagina's waar externe zoekers naar 
kijken. Het totale aandeel van de productpagina's is vrij laag. Uit figuur 4.12 blijkt dat 
indien men toch op een productpagina terecht komt, dit (net als bij prijsspeurders) 
veelal de prijsoverzicht pagina's zijn (5,1 %). 

4.9 Conclusie 
De methode waarmee Moe (2003) bezoekerssessies van een webwinkel onderscheidt, 
bleek ook in de huidige studie een goede methode voor het identificeren van 
gebruikersgroepen in termen van focus (verkennend versus doelgericht) en 
aankoophorizon (in het heden versus in de toekomst). Ondanks het 
vergelijkingskarakter van de Vergelijk website (wat enigszins verschillend is van het 
karakter van een webwinkel) bleek de methode van Moe (2003) toepasbaar en effectief 
in het onderscheiden van de intentie van gebruikers. Het gedrag van V ergelijk 
gebruikers bleek voldoende overeenkomsten te hebben met het gedrag van webwinkel 
gebruikers. Er zijn een aantal nieuwe factoren die voortvloeien uit het 
vergelijkingskarakter van de website, die complementair zijn aan de methode van Moe 
(2003). De aard van de productinformatie en het aantal keer wat naar 
webwinkelinformatie gekeken wordt boden in de huidige studie een belangrijke 
aanvulling op de methode van Moe (2003) om een onderscheid te maken in de 
aankoophorizon van gebruikers. 

In de huidige studie zijn vier gebruikersgroepen gevonden: Snuffelaars met een 
nadruk op categoriepagina's, Twijfelaars met een nadruk op productpagina's met 
algemene productinformatie, Prijsspeurders met een nadruk op productpagina's met 
prijsinformatie, en Externe zoekers met een nadruk op pagina's die naar content van 
externe websites verwijzen. Prijsspeurders komen vanwege hun gerichte en 
prijsgeorienteerde surfgedrag overeen met de gerichte kopers van Moe (2003). Deze 
gebruikers hebben een doelgerichte focus en een korte aankoophorizon. Twijfelaars 
hebben vanwege hun informatiegeoriënteerde surfgedrag veel gemeen met de zoekers/ 
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overwegers. Deze gebruikers hebben net als de Prijsspeurders een doelgerichte focus, 
maar een wat langere aankoophorizon. Het surfgedrag van Snuffelaars correspondeert 
veel met dat van de hedonistische verkenners, waarbij de focus ligt op pagina's op 
categorieniveau. Deze gebruikers hebben een verkennende focus en een vrij lange 
aankoophorizon. De groep van Externe zoekers is ontstaan vanuit het 
vergelijkingskarakter van de website, waardoor deze geenszins overeenkomt met een 
groep die door Moe (2003) werd gevonden. Het aandeel wat naar pagina's met 
algemene informatie over Vergelijk wordt gekeken, bleek erg klein ( < 1% ). In de 
huidige studie is dan ook geen aparte groep van gebruikers gevonden die zich richten op 
pagina's met algemene informatie over de website. Op dit dataniveau is er dus geen 
gebruikersgroep die qua gedrag overeenkomt met de kennis opbouwers van Moe 
(2003). Welllicht zou er wel een dergelijke groep gevonden worden, als er op een 
minder geaggregeerd dataniveau gezocht werd. Dit zou een indicatie kunnen zijn dat 
vanuit gebruikersperspectief algemene informatie over een webwinkel belangrijker is 
dan algemene informatie over een vergelijkingssite, omdat gebruikers alleen met de 
eerste partij een koopovereenkomst aan kunnen gaan. 

Dat een verschil in nadruk op categorie- of productniveau essentieel is voor het 
onderscheiden van gebruikersgroepen in termen van focus en aankoophorizon is in 
overeenstemming met de shopping goals theory van Lee en Ariely (2006) die voorspelt 
dat consumenten in de beginfase van het winkelproces abstractere doelen hebben en 
deze doelen in algemenere categorieën formuleren dan in een latere fase van het 
winkelproces. Volgens de shopping goals theory zijn consumenten in de beginfase van 
het winkelproces ontvankelijker voor prikkels uit de omgeving, zoals aanbevolen 
producten of aanbiedingen, dan in latere fases van het winkelproces. Ook Ho en Tam 
(2005) lieten zien dat met name in een vroeg stadium wanneer men nog bezig is met het 
bepalen van de mogelijke opties, aanbevelingen de gebruiker kunnen helpen bij het 
ontdekken van nieuwe producten of een vraag naar nieuwe producten kunnen creëren. 
Het ondersteunende en/of overredende effect van aanbevelingen verdwijnt echter 
wanneer de beslissing al gemaakt is. Het advies is om hier bij het ontwerp van de 
Vergelijk interface rekening mee te houden. Gekeken naar de resultaten van deze studie 
zouden algemene aanbevelingen het meest op hun plaats zijn op homepagina's en 
(sub)categoriepagina's (om Snuffelaars te helpen bij hun oriëntatieproces). Ook op 
productpagina's met specificaties en reviews kunnen aanbevelingen worden gedaan, zij 
het minder algemeen en meer van toepassing op de producten binnen de categorie waar 
de gebruiker naar kijkt (Twijfelaars hebben nog geen definitieve keuze gemaakt en 
hebben hier wellicht profijt van). Algemene aanbevelingen zijn op productpagina's met 
prijsoverzichten eerder storend dan behulpzaam (Prijsspeurders hebben hun keuze reeds 
gemaakt). Vermoedelijk zullen specifieke acties met betrekking tot de prijs, 
(bijvoorbeeld een korting bij een bepaalde webwinkel) hier meer gewaardeerd worden 
door de gebruiker. 

De resultaten van het eerste deel van dit onderzoek laten zien dat het nuttig is om 
onderscheid te maken tussen verschillende groepen van gebruikers om het belang van 
bepaalde website functies in te schatten. Uit verscheidene studies is eerder gebleken dat 
gevolgtrekkingen uit geaggregeerde data misleidend kunnen zijn (o.a. Moe en Fader, 
2004). Wanneer in de huidige studie afgegaan zou worden op het overall gemiddelde 
dan lijkt het bijvoorbeeld alsof gebruikers de review functie gematigd belangrijk vinden 
(gemiddeld 4,2% van de totaal bekeken pagina's). Uit de analyse blijkt echter dat 
Twijfelaars (23% van de gebruikers) intensief gebruik maken van reviews (gemiddeld 
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14,4% van de bekeken pagina's). De reviewfunctie vormt voor hen een essentieel 
onderdeel van het bezoek aan Vergelijk. Het is duidelijk dat ze waarde hechten aan deze 
functie. Wanneer uitsluitend afgegaan wordt op het overall gemiddelde kan het dus zijn 
dat het belang van bepaalde website onderdelen onderschat wordt. 

Vanwege hun intensieve informatiezoektocht zullen met name Twijfelaars gebaat 
zijn bij beslisondersteunende website functies. Zo is het gebruik van de vergelijkfunctie 
onder Twijfelaars het grootste van de vier groepen. Haübl en Dellaert (2003) lieten zien 
dat het herroepen van de meest aantrekkelijke alternatieven consumenten een beter 
overzicht kan geven tijdens de informatie zoektocht. Aanvullende website functies die 
de informatiezoektocht van gebruikers nóg overzichtelijker maken zouden dan ook een 
toegevoegde waarde kunnen zijn op Vergelijk.nl. Zo zou een geheugenfunctie 
ontworpen kunnen worden die onthoudt naar welke producten gebruikers gekeken 
hebben tijdens eerdere bezoeken of een functie waarbij gebruikers opties die ze in 
overweging hebben kunnen aanvinken. Deze extra beslisondersteuning zou tevens een 
prikkel kunnen zijn om terug te keren naar de website en het product via Vergelijk aan 
te schaffen. Met betrekking tot de manier waarop de website benaderd wordt, kan 
gesteld worden dat de kans groter is dat gebruikers zich gedragen als Prijsspeurder 
wanneer ze Vergelijk via google benaderen dan wanneer ze Vergelijk zelfstandig 
benaderen. 

Ondanks het exploratieve karakter van clusteranalyse bleek de bovenstaande 
groepering zeer robuust. Bezoekerssessies van Vergelijk zijn dus consequent in te delen 
als Snuffelaar-, Twijfelaar-, Prijsspeurder- of Externe zoeker-sessie, welke duidelijk 
verschillen in hun intenties en doelen. Wel is de verhouding tussen de groepen variabel. 
Deze kan fluctueren naar gelang de selectie van gebruikers en- of studieperiode. De 
clusteranalyse laat zien dat de intenties en doelen van Vergelijk gebruikers eenvoudig 
uit hun gedrag te herleiden zijn. Bij elk paginaverzoek 'verraadt' een gebruiker meer 
over zijn of haar bedoelingen. De les voor Vergelijk is dat het klikgedrag uitstekend te 
reduceren is tot het onderliggende doel van de gebruiker. Hier kan dan ook op 
ingespeeld worden naarmate het gedrag zich opbouwt, zodat de website beter aansluit 
op het doel van de gebruiker. Nadat in dit hoofdstuk het gedrag per bezoekerssessie 
geïdentificeerd en gegroepeerd is, zal in hoofdstuk 5 gekeken worden in hoeverre het 
gedrag van Vergelijk gebruikers evolueert in de tijd en wat het verband is tussen het 
bezoekpatroon en het gedrag op de website. 
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Hoofdstuk 5: Ontwikkeling van gedrag in de tijd 

5.1 Inleiding 
Het eerste deel van dit onderzoek richtte zich op gedrag van gebruikers tijdens één 
bezoekerssessie. Nadat in het eerste deel van dit onderzoek de bezoekerssessies 
onderverdeeld zijn in vier verschillende groepen, zal in het tweede deel onderzocht 
worden in hoeverre het gedrag van Vergelijk gebruikers evolueert in de tijd. Er zal 
daarvoor gekeken worden naar het individuele gedrag van gebruikers tijdens meerdere 
bezoekerssessies. 

Er zijn verschillende redenen aan te dragen waarom het gedrag wel of niet zal 
veranderen in de tijd. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er een bepaalde ontwikkeling in 
gedrag plaatsvindt naarmate een gebruiker de website vaker bezoekt. Moe en Fader 
(2001) veronderstellen dat consumenten een stapsgewijs proces doorlopen tijdens het 
doen van online aankopen. Volgens hen kunnen de stappen van deze 'aankoopcyclus' 
worden geobserveerd in termen van bezoeken en/ of kalendertijd. De lengte van de totale 
cyclus varieert naar gelang de aard van het product. Wanneer aangenomen wordt dat 
V ergelijk gebruikers aantrekt voor alle (of een groot deel van de) stappen van hun 
aankoopcycli, dan valt te verwachten dat het gedrag een bepaalde ontwikkeling over de 
bezoeken en/ of tijd laat zien. In dat geval is het gedrag van de gebruiker afhankelijk van 
de situatie, zoals bijvoorbeeld de fase in het beslisproces of het soort product waarover 
een beslissing genomen moet worden. Het zou echter ook kunnen dat gebruikers 
Vergelijk slechts voor een bepaald onderdeel van hun beslisproces gebruiken, 
overeenkomstig met de bevinding van Moe en Fader (2004a) dat gedrag deels 
veroorzaakt wordt door gebruikerskarakteristieken. In dat geval zal het gedrag weinig 
variatie vertonen en wat meer gebruikereigen zijn. De analyses in dit hoofdstuk zullen 
een indruk geven van in hoeverre het gedrag ontwikkelt in de tijd, maar hebben niet de 
intentie om uit te wijzen welke van bovenstaande (of eventueel nog andere) redenen 
hieraan ten grondslag ligt. In hoofdstuk 6 worden methodes aanbevolen waarmee 
dieper ingegaan kan worden op het verklaren van het gedrag. 

Het kijken naar de variatie in het gedrag over de tijd in de huidige studie vormt 
een aanvulling op de studie van Moe (2003). Er zal gekeken worden of het gedrag van 
gebruikers van de ene naar de andere sessie dermate verandert dat men wisselt van 
groep en of de mate van gedragverandering verschilt per groep. De eerste vraag die in 
dit tweede deel van de huidige studie beantwoord zal worden is: 

"In hoeverre ontwikkelt het gedrag van gebruikers zich in de tijd?" 

Het volgen van individuele gebruikers gedurende meerdere bezoekerssessie schept 
ruimte voor het bestuderen van een nieuwe dimensie: de tijd. Hierdoor zijn drie 
belangrijke nieuwe factoren te onderscheiden: het aantal bezoeken, de tijd verstreken 
tussen de bezoeken en de recentheid, die in de huidige studie worden samengevat in de 
term 'bezoekpatroon'. 

Uit de studie van Moe en Fader (2004b) bleek dat het aantal herhalingsbezoeken 
en de tijd tussen ieder bezoek relevant zijn voor het voorspellen van internet 
aankoopgedrag. Frequente bezoekers deden meer aankopen dan infrequente bezoekers. 
Daarnaast had een toenemende bezoekfrequentie een positief effect op het aantal 
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aankopen. Dit betekent dat ook de tijd tussen de bezoeken betekenisvol is in het 
voorspellen van het gedrag. Van den Poel en Buckinx (2005) lieten zien dat ook de 
recentheid, oftewel de tijd verstreken sinds het laatste bezoek een belangrijke indicator 
is van het aankoopgedrag. 

Omdat aankoopgedrag uit de twee bovenstaande studies een duidelijk verband 
heeft met de verschillende beslisstadia van gebruikers in de huidige studie, zal in het 
tweede deel van dit onderzoek een relatie gelegd worden tussen het bezoekpatroon en 
het gedrag op de website. Er zal hierbij ook gekeken worden naar de manier waarop 
gebruikers de website benaderen en het gebruik van beslisondersteunende functies. Op 
die manier kan onderzocht worden wat er voor zorgt dat gebruikers (zelfstandig) 
terugkeren naar de website. De tweede vraag die beantwoord zal worden in dit deel van 
de huidige studie is: 

"Wat is het verband tussen het bezoekpatroon en de manier waarop gebruikers de 
website benaderen, het gedrag op de website en het gebruik van beslisondersteunende 
functies?" 

5.2 Data 
Om het mogelijk te maken het gedrag van één gebruiker tijdens meerdere 
bezoekerssessies te bestuderen, is uit de totale data een selectie gemaakt van gebruikers 
die in de periode van 6 oktober 2006 tot en met 30 januari 2007 minimaal tweemaal een 
bezoek aan Vergelijk brachten. Dit resulteerde in een SAS dataset met bijna 663.473 
bezoekerssessies door ongeveer 251.473 unieke bezoekers. Volgens de methode zoals 
beschreven in deel één van dit onderzoek zijn deze bezoekerssessies gecategoriseerd als 
Snuffelaar-, Twijfelaar-, Prijsspeurder- of Externe zoeker-sessie. Deze bezoekerssessies 
zijn vervolgens geaggregeerd tot een dataset op gebruikersniveau aan de hand van de 
variabelen die in paragraaf 5.3 besproken worden. Dit resulteerde in een dataset van 
251.473 gebruikers. 

5.3 Gedragsvariabelen op gebruikersniveau 
Het doel van het tweede deel van de huidige studie is om het gedrag in de tijd per 
gebruiker te bestuderen. Om het gedrag per gebruiker te bundelen is de SAS dataset 
zoals beschreven in paragraaf 5.2 gereduceerd van één regel per bezoekerssessie naar 
één regel per gebruiker aan de hand van het sessie-id. De SAS variabelen zijn nu dus 
gedefinieerd op gebruikersniveau, waarbij er voor iedere gebruiker een opsplitsing 
gemaakt is tussen de laatste sessie (het heden) en de sessies in het verleden. De gedachte 
achter een tweedeling in heden- en verledenvariabelen is dat dit de mogelijkheid creëert 
om de ontwikkeling van het gedrag over de tijd te toetsen. Er kan gekeken worden of 
aan de hand van het gedrag in het verleden het gedrag in het heden voorspeld kan 
worden. 

Tabel 5.1 geeft een indruk van de variabelen op gebruikersniveau. De heden 
variabelen beschrijven het gedrag tijdens de laatste sessie aan de hand van de variabelen 
op sessieniveau. Deze sessievariabelen worden reeds beschreven in paragraaf 4.3 en 
zullen hier daarom niet verder besproken worden. De variabele Groep laatste bezoek 
geeft een overkoepelend inzicht in de laatste sessie door aan te geven tot welke groep de 
gebruiker tijdens deze sessie behoorde. De verleden variabelen geven een 
overkoepelende indruk van het gedrag in het verleden door middel van een percentage 
dat men tot ieder van de vier groepen behoorde. Daarnaast is er de variabele Groep 
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eerste groep, die aangeeft tot welke groep men tijdens het eerste bezoek aan Vergelijk 
behoorde. De bezoekpatroon variabelen geven een indruk van het totale aantal 
bezoeken, de tijd verstreken tussen de bezoeken en de recentheid. 

Groep laatste bezoek 

Aantal oe2~oe1Ken 
Tijdspanne 
Tijd tussen bezoeken 
Recentheid 

Kopie van alle gedragsvariabelen op sessieniveau (zoals 
gedefinieerd in paragraaf 4.3, met de data van de laatste sessie. 

Groep waartoe men behoorde tijdens het laatste bezoek 

Kopie van alle gedragsvariabelen op sessieniveau (zoals 
gedefinieerd in paragraaf 4.3), gemiddeld over alle sessies in het 
verleden. 
Gemiddelde dat men naar 's keek. 
Groep waartoe men behoorde tijdens het eerste bezoek 
Gemiddelde percentage dat men een snuffelaar was 
Gemiddelde percentage dat men een twijfelaar was 
Gemiddelde percentage dat men een prijsspeurder was 
Gemiddelde dat men een externe zoeker was 

Totale tijdsduur waarin de bezoeken plaatsvonden 
Gemiddelde tijd verstreken tussen de bezoeken 
Tijd verstreken tussen laatste en voorlaatste bezoek 

Tabel 5.1: Definitie van de variabelen op gebruikersniveau. Percentages zijn berekend 
ten opzichte van het totale aantal sessies in het verleden. 

Snuffelaar Snuffelaar Twijfelaar Twijfelaar 
(eerste bezoek) (laatste bezoek) 

! 1 1 ! 
1 dag 2 dagen 3 dagen 

~-------------------~- - -----------------~-------------------~ 
Recentheid 

+---------------· 
Tijdspanne 

+-------------------------------------------------~ 

Figuur 5.1: Bezoekpatroon van gebruiker X 

Figuur 5.1 illustreert de variabelen op gebruikersniveau aan de hand van een voorbeeld. 
Stel gebruiker X had vier bezoekerssessies in een periode van drie dagen (één sessie in 
het heden en drie sessies in het verleden), waarvan de eerste twee bezoeken snuffelaar
sessies waren en de andere twee bezoeken twijfelaar-sessies waren. De gemiddelde tijd 
tussen de bezoeken is voor gebruiker X gelijk aan één dag. Deze gebruiker heeft als 
Groep laatste bezoek Twijfelaar en in het verleden een snuffelaar ratio van A. A. 1 00= 
67%, een twijfelaar ratio van A. A.lOO= 33% en een prijsspeurder en externe zoeker ratio 
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van 0%. Groep eerste bezoek van deze gebruiker is Snuffelaar en de Recentheid is één 
dag. 

5.4 Evolutie in gedrag 
Behoort een gebruiker steeds tot dezelfde groep? Hoeveel variatie is hierin aanwezig? 
Dat zijn vragen die in deze paragraaf beantwoord zullen worden. Het bleek dat 
gebruikers met een klein aantal bezoeken (en dus we1mg verleden) 
oververtegenwoordigd zijn in de dataset. De frequentie van Aantal bezoeken (zie figuur 
5.1 en tabel 5.5), die benaderd kan worden door een Poissonverdeling (À.= 2,592) 
verhindert de mogelijkheid om voor deze scheve verhouding te compenseren door 
gebruikers met een klein aantal bezoeken uit te sluiten van de analyse. De scheve 
verhouding blijft namelijk steeds bestaan. Wanneer gebruikers met twee bezoeken 
bijvoorbeeld uitgesloten worden, dan vormt de groep van gebruikers met drie bezoeken 
verreweg het grootste deel van de dataset en wanneer gebruikers met drie bezoeken 
uitgesloten worden, dan vormt de groep van gebruikers met vier bezoeken verreweg het 
grootste deel, enzovoort. Zoals beschreven in paragraaf 5.3 bevat de dataset een 
variabele die op een absolute manier iets zegt over het gedrag in het verleden (Groep 
eerste bezoek) en relatieve variabelen waarin het gedrag gemiddeld is over alle 
bezoeken in het verleden. De relatieve verleden variabelen bleken ongeschikt om 
voorspellingen te doen over het gedrag in het heden. Figuur 5.1 illustreert het probleem 
van het gebruik van de relatieve variabelen aan de hand van Twijfelaar ratio: De 
frequentie van gebruikers met twee bezoeken is erg groot (N=193.123). Deze gebruikers 
hebben een Twijfelaar ratio van 0% of 100%. Gebruikers met vijf bezoeken komen 
bijvoorbeeld veel minder vaak voor (N=5.416). Het Twijfelaar ratio van deze gebruikers 
is daarnaast verdeeld over meer scorecategorieën (0%, 25%, 50%, 75% en 100%). 

i 

i 

250.000 

180.000 

0 

100% 

50% 

0% 

Figuur 5.1: Frequentie van voorkomen en 
score op Twijfelaar ratio aan de hand van 
Aantal bezoeken. Om een heldere weergave 
mogelijk te maken zijn gebruikers met meer 
dan 20 bezoeken niet afgebeeld. 

.. . . 

. . . . . . . . . . . . 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 .... ....... ... ........... .... 20 Aantal bezoeken --+ 
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Gebruikers met veel verleden hebben dus meer scorecategorieën op de relatieve 
verleden variabelen dan gebruikers met weinig verleden. Omdat zich minder 
gedragsdata heeft opgebouwd is de kans op een extreme score (bijvoorbeeld 0% of 
100%) voor de laatste groep dus veel groter dan voor de eerste groep, waardoor deze 
scores niet eerlijk vergeleken kunnen worden. Om te voorkomen dat verkeerde 
conclusies getrokken worden over de evolutie van het gedrag in de tijd, zal voor de 
beschrijving van het gedrag in het verleden dan ook de absolute variabele Groep eerste 
bezoek gebruikt worden. Het gedrag tijdens het eerste en laatste bezoek is het meest 
geschikt om te vergelijken met elkaar, omdat deze gedragsinformatie voor alle 
gebruikers aanwezig is. 

31% 
28% 31% 13% 28% 

Tabe/5.2: Distributie Groep eerste en Groep laatste bezoek (base rate) 

Tabel 5.2 geeft de distributie van de variabele Groep voor het eerste en het laatste 
bezoek voor alle gebruikers. Dit laat zien dat de verhouding tussen de groepen van het 
eerste naar het laatste bezoek op een geaggregeerd niveau niet veel verandert. Wel valt 
op dat de verdeling tussen de groepen van deze dataset (met alle gebruikers met twee of 
meer bezoeken) erg verschilt van de verdeling die in de dataset uit hoofdstuk vier (met 
een 10% aselecte steekproef, zie paragraaf 4.8) gevonden is. Het externe zoeker 
percentage is fors gedaald (van 50% naar 26%) ten bate van de drie andere groepen, die 
percentueel toegenomen zijn. Met name snuffelaars (van 12% naar 32%) en twijfelaars 
(van 23% naar 31 %) zijn een stuk beter vertegenwoordigd wanneer gebruikers met één 
bezoek buiten beschouwing gelaten worden. 

Dat de verhouding tussen de groepen op een geaggregeerd niveau weinig 
verandert, wil echter niet zeggen dat het individuele gedrag niet verandert over de tijd. 
Om de individuele ontwikkeling van het gedrag in kaart te brengen, zijn aan de hand 
van Groep eerste bezoek en Groep laatste bezoek de voorwaardelijke transitiekansen 
berekend. De voorwaardelijke transitiekans is de kans dat een gebruiker tijdens het 
laatste bezoek tot groep y hoorde, gegeven dat deze gebruiker tijdens het eerste bezoek 
tot groep x hoorde. Deze voorwaardelijke kans wordt berekend onafhankelijk van de 
baserate uit tabel 5.2. Een voorbeeld: Gegeven dat men tijdens het eerste bezoek een 
snuffelaar was, wat zijn dan respectievelijk de kansen dat men een snuffelaar blijft, een 
twijfelaar wordt, een prijsspeurder wordt of een externe zoeker wordt. Het grootste deel 
van de gebruikers (69%) had slechts twee bezoeken. Voor hen vonden er tussen het 
eerste en het laatste bezoek geen andere bezoeken plaats. Deze transitiekansen 
weerspiegelen voor een groot deel van de gebruikers dus een overgang tussen twee 
opeenvolgende bezoeken. 

Aan de hand van de voorwaardelijke transitiekansen kan bepaald worden in 
hoeverre de groep waartoe men behoorde tijdens de eerste sessie determinerend is voor 
de groep waartoe men behoorde tijdens de laatste sessie. Tabel 5.3 geeft de 
voorwaardelijke kansen dat men van groep x naar groep y gaat voor alles gebruikers. 
Deze zijn berekend door de distributies van Groep laatste bezoek op te splitsen aan de 
hand van Groep eerste bezoek. 
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Snuffelaar Twijfelaar Prijsspeurder Externe zoeker 
Snuffelaar .40 .28 .11 .21 
Twijfelaar .24 .50 .14 .12 
Prijsspeurder .21 .32 .30 .17 
Externe zoeker .21 .12 .07 .60 

Tabel 5.3: P1= Voorwaardelijke kans dat men van een x (eerste bezoek) een y (laatste 
bezoek) wordt, berekend over alle gebruikers (N=251.473). Het 99% 
betrouwbaarheidsinterval valt binnen de laatste decimaal en is daarom achterwege 
gelaten. 

Het blijkt dat voor de snuffelaars, de twijfelaars en de externe zoekers de kans dat men 
tot dezelfde groep blijft horen het grootst is. Dat wil zeggen dat gebruikers die tot één 
van deze drie groepen hoorde tijdens het eerste bezoek, tijdens hun laatste 
bezoekerssessie meestal het gedrag vertoont hebben van de groep waartoe ze tijdens het 
eerste bezoek ook behoorden. Daarnaast is er duidelijk beweging waar te nemen. 
Prijsspeurders zijn het minst constant in hun gedrag en hebben zelfs een grotere kans 
om tijdens het laatste bezoek een twijfelaar te worden dan een prijsspeurder te blijven. 
Zoals besproken in paragraaf 4.8, komen prijsspeurders veelal via google op de 
Vergelijk website. Dat ze veel 'overlopen' naar een andere gebruikersgroep tijdens hun 
vervolgbezoeken, is een positieve ontwikkeling. Ook al zijn deze gebruikers tijdens hun 
eerste bezoek maar voor een korte tijd op Vergelijk en kijken ze vooral naar 
prijsinformatie, krijgen ze vermoedelijk wel 'lucht' van de mogelijkheden die Vergelijk 
biedt (zoals bijvoorbeeld het bekijken van uitgebreide productinformatie), en maken in 
een vervolgbezoek gebruik van deze mogelijkheden. Externe zoekers zijn het meest 
constant in hun gedrag met een transitiekans van .60. In tegenstelling tot de 
prijsspeurders lijkt deze groep weinig 'lucht' te krijgen van de mogelijkheden die 
Vergelijk biedt op productniveau. Dit is te zien aan dat ze tijdens hun vervolgbezoek 
relatief weinig kans hebben om een twijfelaar of prijsspeurder te worden. 

Voor iedere groep is de kans dat men tijdens het laatste bezoek tot een andere 
groep hoorde dan tijdens het eerste bezoek onevenredig verdeeld over de drie 'rest' 
groepen. Het valt op dat er relatief veel 'uitwisseling' plaatsvindt tussen snuffelaars en 
twijfelaars. De kans op een overgang van twijfelaar naar snuffelaar (.24) is bijvoorbeeld 
twee keer zo groot als de kans van twijfelaar naar externe zoeker (.12). Snuffelaars en 
twijfelaars zijn, zoals besproken in paragraaf 4.8, gebruikers die voornamelijk naar rijke 
content kijken, op respectievelijk categorie- productniveau. Dit doet vermoeden dat 
wanneer gebruikers oog krijgen voor de rijke content, ze een grote kans hebben om in 
een vervolgbezoek ook door de pagina's met rijke content te navigeren. Een gebruiker 
die van een snuffelaar een twijfelaar wordt, heeft zich bijvoorbeeld tijdens een eerste 
bezoek grofweg georiënteerd op het aanbod binnen de productgroep en bekijkt tijdens 
een vervolgbezoek de specificaties van één of een aantal producten uitvoerig. 

Tabel 5.4 geeft de voorwaardelijke kansen dat men van groep x naar groep y gaat 
voor alleen de gebruikers met drie of meer bezoeken. Aan de hand hiervan kan 
onderzocht worden wat de invloed is van de gebruikers met twee bezoeken op de 
kansverdelingen uit tabel 5.3. 
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Snuffelaar Twijfelaar Prijsspeurder Externe zoeker 
Snuffelaar .38 .28 .1 0 .24 
Twijfelaar .26 .43 .14 .17 
Prijsspeurder .22 .30 .27 .21 
Externe zoeker .23 .17 .09 .51 

Tabel 5.4: P2= Voorwaardelijke kans dat men van een x (eerste bezoek) naar een y 
(laatste bezoek) berekend over alle gebruikers met aantal bezoeken> 2 (N=58.350). Het 
99% betrouwbaarheidsinterval valt binnen de laatste decimaal en is daarom 
achterwege gelaten. 

Het blijkt dat voor de snuffelaars, de twijfelaars en de externe zoekers de kans dat men 
tot dezelfde groep blijft horen wederom het grootst is. Wel is deze kans voor alle drie de 
groepen iets afgenomen (van .40 naar .38, van .50 naar .43 en van .60 naar .51). Dit laat 
zien dat, wanneer er één of meer bezoeken tussen zitten, het gedrag meer verandering 
ondergaat, dan wanneer er geen bezoeken tussen zitten. Verder blijven de onderlinge 
kansverdelingen voor de verschillende overgangen ongeveer hetzelfde als in tabel 5.3. 
Voor iedere groep is de kans dat men tijdens het laatste bezoek tot een andere groep 
hoorde dan tijdens het eerste bezoek op dezelfde onevenredige manier verdeeld over de 
drie 'rest' groepen. De uitspraken die aan de hand van tabel 5.3 gedaan zijn over de 
onderlinge overgangen tussen de groepen zijn dus redelijk valide, dat wil zeggen niet 
alleen veroorzaakt door de invloed van de gebruikers met twee bezoeken. 
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5.5 Bezoekpatroon 
Wat zorgt er voor dat gebruikers evolueren tot loyale bezoekers die zelfstandig de 
website benaderen? Is het gedrag van frequente gebruikers anders dan dat van 
infrequente gebruikers? Wat vertelt de tijd die tussen de bezoeken zit over het gedrag op 
de website? Worden beslisondersteunende functies vaker gebruikt naarmate gebruiker 
vaker terugkeren? Dat zijn vragen die in deze paragraaf beantwoord zullen worden. Aan 
de hand van de bezoekpatroon variabelen zal worden onderzocht in hoeverre het 
bezoekpatroon gerelateerd is aan 1) de manier waarop de website benaderd wordt 2) de 
inhoud van het bezoek in het heden en 3) het gebruik van beslisondersteunende functies. 
Tabel 5.5 toont hoe de bezoekpatroon variabelen verdeeld zijn in de data. 

kwartiel 
median 
kwartiel 

minimum 

2,592 
2,511 
0,005 
2,602 
2,582 

251473 
283 
14,0 
7,0 
4,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 

9,024 
19,74 
0,039 
9,101 
8,947 

251473 
115,4 
99,92 
75,07 
34,68 

6,01 
0,070 
0,025 
0,004 
0,001 
0,000 
0,000 

4,940 
12,60 
0,025 
4,988 
4,890 

251473 
114,3 
77,71 
46,33 
16,12 
2,12 

0,057 
0,023 
0,003 
0,001 
0,000 
0,000 

Tabel 5.5: Verdeling Aantal bezoeken, Tijdspanne, Tijd tussen bezoeken en Recentheid 
(dagen) 

Deze variabelen hebben alle vier een niet-normale verdeling. Het gemiddelde aantal 
bezoeken voor de gehele dataset was 2,59 en de gemiddelde tijd tussen de bezoeken van 
4,91 dagen was ongeveer gelijk aan de gemiddelde Recentheid van 4,94 dagen. De 
totale tijdspanne waarin de bezoeken plaatsvonden is gemiddeld 9,02 dagen. Voor 
gebruikers met twee bezoeken is de recentheid gelijk aan de gemiddelde tijd tussen de 
bezoeken. Het blijkt dat Recentheid sterk gerelateerd is aan de Tijd tussen bezoeken, 
vanwege het grote aantal gebruikers met twee bezoeken (correlatie= .925). Tijdspanne 
kan worden berekend door Aantal bezoeken te vermenigvuldigen met Tijd tussen 
bezoeken. De combinatie van het aantal bezoeken en de gemiddelde tijd tussen deze 
bezoeken behelst dus al een groot deel van het bezoekpatroon. Het is bijvoorbeeld 
mogelijk dat gebruikers een paar bezoeken afleggen in een lange tijd of juist veel 
bezoeken afleggen in een korte tijd. Het bezoekpatroon zal daarom beschreven worden 
door middel van twee factoren: Aantal bezoeken en Tijd tussen bezoeken. 
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5.5.1 Benadering van de website 
Als eerste zal gekeken worden wat het verband is tussen het bezoekpatroon en de 
manier waarop gebruikers de website benaderen. Een voorwaarde voor het zelfstandig 
benaderen van de website is dat Vergelijk in het geheugen van de bezoeker opgenomen 
wordt als serieuze gegadigde voor het online vergelijken van producten en diensten 
(veel Vergelijk activatie in het geheugen). In de huidige studie wordt een wisselwerking 
verwacht tussen de hoeveelheid Vergelijk activatie in het geheugen van de gebruiker en 
zijn of haar bezoekpatroon. Aan de ene kant wordt de bestaande hoeveelheid activatie 
weerspiegeld in het bezoekpatroon van de gebruiker. Aan de andere kant heeft het 
bezoekpatroon invloed op de hoeveelheid activatie. De voorspelling is dat meer 
herhaling (groter aantal bezoeken) zorgt voor meer activatie in het geheugen. Daarnaast 
is het aantal herhalingen ook een indicator voor de hoeveelheid activatie in het 
geheugen, dat wil zeggen dat meer activatie zorgt voor meer herhaling (groter aantal 
bezoeken). Deze twee versterken elkaar dus. De hoeveelheid activatie zal afnemen, 
naarmate de tijd tussen de bezoeken groter wordt. Er is dan bovendien meer kans dat 
externe factoren, zoals bijvoorbeeld ervaringen met andere websites, de hoeveelheid 
Vergelijk activatie in het geheugen reduceren. 

Om deze voorspelling te toetsen, is in een binomiale logistische regressie gekeken 
naar het effect van Aantal bezoeken en Tijd tussen bezoeken op de manier waarop men 
de website in het heden benadert (Referrer heden). Met twee niveaus beschrijft Referrer 
heden de meest gangbare benaderingswijzen van de Vergelijk website (56% van de 
gebruikers benaderde de website in het heden via google en 35% deed dit zelfstandig). 
Om enigszins te corrigeren voor de niet-normale verdeling van Aantal bezoeken en Tijd 
tussen bezoeken, is op beide variabelen een log transformatie toegepast. Tabel 5.6 toont 
de parameter schattingen van het model. 

Parameter m ~ ~ .. ~ - Schatting StdError Chr ," 
lntercept -1 ,011 0,020 2602 0.0000 
+ Log Aantal bezoeken 0,669 0,023 824 <.0001 
+ Log Tijd tussen bezoeken -0,007 0,002 15,6 <.0001 
+ Log Aantal bezoeken *Log Tijd tussen bezoeken -0,159 0,007 436,5 <.0001 

Tabe/5.6: Logzstzsche regressze op Re[errer heden. Effect van bezoekpatroon op de 
kansverhouding zelfstandig/google.(R = 0,004) 

In lijn met de voorspelling blijkt dat een toename in aantal bezoeken de kans dat men de 
website zelfstandig benadert (ten opzichte van de kans dat men de website via google 
benadert) doet toenemen (~ = 0,669, p <.000 I). Het effect van aantal bezoeken is 
daarnaast erg sterk (Chi2 = 824). Tijd tussen bezoeken heeft zowel een direct als een 
indirect effect: Een toename in de tijd tussen bezoeken zorgt voor een afname in de kans 
dat men de website zelfstandig benadert (~ = -0,007, p <.0001). Daarnaast is er een 
interactie tussen aantal bezoeken en de tijd tussen bezoeken, dat wil zeggen dat het 
positieve effect van aantal bezoeken op de kans dat men de website zelfstandig benadert 
afgezwakt wordt, naarmate de tijd tussen bezoeken toeneemt(~= -0,159, p <.0001, zie 
figuur 5.3). Na correctie voor het schaalverschil tussen Log Aantal bezoeken en Log 
Tijd tussen bezoeken (deze schelen een factor 10 van elkaar), blijkt het effect van 
Aantal bezoeken 7 keer groter dan het effect van tijd tussen bezoeken. 
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Figuur 5. 2: Hoofd- en Interactie-effect van Aantal bezaeken en Tijd tussen bezoeken op 
Referrer heden. 

Figuur 5.2 geeft een weergave van de hoofd- en interactie-effecten van Aantal bezoeken 
en Tijd tussen bezoeken op Referrer heden. Hieruit kan worden afgeleid dat een 
toename van herhalingsbezoek, een verkleining van de gemiddelde tijd tussen de 
bezoeken of een combinatie hiervan kan zorgen voor een toename van zelfstandige 
benadering van de Vergelijk website. Figuur 5.3 geeft een schematische samenvatting 
van de effecten die gevonden zijn. 

Tijd tussen 
bezoeken r

' ....._ ______ _. ',-
' ' 

'-______ __.I -·--+'~•+~--Aantal bezoeken _ ~ • 

Zelfstandig 
benaderen van 

de website 

Figuur 5.3: Effecten van tijd tussen bezoeken en aantal bezoeken op het zelfstandig 
benaderen van de website. 

Het bovenstaande model geeft een globaal inzicht in de invloed van het bezoekpatroon 
op de manier waarmee de website benaderd wordt. Vervolgens is onderzocht wat het 
effect van het bezoekpatroon is voor specifieke groepen van gebruikers (met een 
extreme score op Aantal bezoeken of Tijd tussen bezoeken of een extreme score op 
beide) op de manier waarmee de website benaderd wordt. Dit geeft een 
praktijkillustratie van het verband tussen bezoekpatroon en benaderingswijze. Tabel 5. 7 
visualiseert bet model door voor vier subgroepen (weinig versus veel tijd tussen de 
bezoeken en klein versus groot aantal bezoeken) de verdeling van Referrer heden te 
geven. Hierbij worden alleen de twee meest gangbare referrers gegeven: Zelfstandig en 
Google. Omdat Referrer heden een nominate variabele is wordt de score weergegeven 
in proporties. 
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Tijd tussen bezoeken < 1 dag < 1 dag > 1 week > 1 week 
Aantal bezoeken 2 >4 2 >4 
Referrer heden 
Zelfstandig .28 .46 (.43-.49) .20 .34 (.33-.35) 
Goog Ie .41 .32 (.29-.35) .63 .49 (.48-.50) 

Tabel5.7: Proportles Referrer heden (mcluslef99% betrouwbaarheldsmterval) aan de 
hand van vier groepen (Tijd tussen bezoeken is < 1 dag versus > 1 week en Aantal 
bezoeken is 2 versus > 4 ). 

Deze concrete voorbeelden zijn consistent met de voorspellingen van het model uit 
figuur 5.1: subgroep 2 heeft veel bezoeken in een kleine tijdsrange en een erg hoge 
score op Zelfstandig (.46). Subgroep 4 heeft hetzelfde aantal bezoeken als subgroep 2, 
maar met grotere tussenpozen en scoort significant lager op Zelfstandig dan subgroep 2 
(.34 versus .46). De tussenpozen van subgroep 3 zijn hetzelfde als die van subgroep 4, 
maar het aantal bezoeken is kleiner. Vandaar scoort subgroep 3 significant lager op 
Zelfstandig dan subgroep 4. (.20 versus .34). Subgroep 1 en subgroep 3 hebben 
hetzelfde aantal bezoeken, maar subgroep 1 heeft deze bezoeken afgelegd met een 
kortere tussenpoos en scoort dan ook significant hoger op Zelfstandig dan subgroep 3 
(.28 versus .20). De vier subgroepen uit tabel 5.7 geven dus een duidelijke illustratie 
van het sterke verband tussen het bezoekpatroon en de manier waarop men de website 
benadert. 

5.5.21nhoud van het bezoek 
Naast de manier waarop de website benaderd wordt, is het tevens interessant om te 
onderzoeken wat het verband is tussen het bezoekpatroon en de inhoud van het bezoek. 
De inhoud van het bezoek is volgens de methode uit hoofdstuk 4 reeds 'samengevat' 
door deze te categoriseren als snuffelaar, twijfelaar, prijsspeurder of externe zoeker. Één 
van de belangrijkste redenen voor het definiëren van deze vier verschillende groepen 
was dat ze verschillen in de intentie waarmee ze de website benaderen. Een twijfelaar 
bevindt zich in een andere fase van het beslisproces dan een snuffelaar. De verwachting 
is dat het verschil in beslisproces weerspiegeld wordt in het bezoekpatroon. Zo zou het 
kunnen dat een twijfelaar een aantal bezoeken in een korte tijd aflegt, omdat deze de 
intentie heeft een product in de nabije toekomst aan te schaffen. Omdat een snuffelaar 
niet de intentie heeft om een product in de nabije toekomst aan te schaffen zal de 
tijdsperiode waarin deze de bezoeken aflegt wat meer willekeurig en vermoedelijk 
langer zijn dan die van de twijfelaar. 

Er zal voor een aantal specifieke gebruikers gekeken worden of de inhoud van het 
bezoek in het heden varieert met het bezoekpatroon. Tabel 5.8 geeft voor vier 
verschillende groepen (met een extreme score op aantal bezoeken of tijdsrange of een 
extreme score op beiden) de score op diverse variabelen in het heden, die gezamenlijk 
een indruk geven van wat er zich binnen de sessie afspeelde. Eerste pagina en Laatste 
pagina geven samen een summiere klikpadindicatie, naast het overkoepelende inzicht 
wat Groep heden geeft. Dit zijn alle drie nominale variabelen, waarvan de gemiddelde 
proporties alleen voor de meest gangbare niveaus worden weergegeven. Daarnaast geeft 
Web winkel aan hoe vaak er binnen het bezoek werd uitgeklikt naar een webwinkeL 
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Home .16 .33 (.29-.37} .34 .50 (.48-.52) 
Zoekfunctie .07 .05 (.04-.06) .01 .02 (.01-.03) 
Extern zoeken .05 .09 (.07-.11) .04 .04 (.03-.05) 
Subcategorie .05 .03 (.02-.04) .02 .02 (.02-.03) 
Rijke productgroep .17 .14 (.11-.17) .13 .09 (.08-.1 0) 
Arme productgroep .03 .02 (.01-.03) .04 .02 (.01- .03) 
Prijsoverzicht .22 .18 (.15-.21) .27 .19 (.18-.20) 
Specificaties .06 .05 (.04-.06) .04 .03 (.02-.04) 
Review/ .06 .04 02- .05 .04 

Home .03 .06 (.04-.08) .02 .02 (.01-.03} 
Zoekfunctie .07 .07 (.05-.09) .07 .09 (.08-.10) 
Extern zoeken .07 .07 (.05-.09) .10 .08 (.07-.09) 
Subcategorie .04 .02 (.01-.03) .04 .04 (.03-.05) 
Rijke productgroep .10 .07 (.06-.08) .08 .08 (.07-.09) 
Arme productgroep .05 .03 (.02-.04) .07 .06 (.05-.07) 
Prijsoverzicht .13 .14 (.12-.16} .12 .12(.11-.13) 
Specificaties .10 .12 (.10-.14) .09 .08 (.07-.09) 
Review/ vragen .07 .08 (.07-.09) .07 .07 (.06-.08) 
Webwinkel .25 .27 24- .26 .28 

Snuffelaar .28 .25 (.23-.27) .28 .30 (29.-.31) 
Twijfelaar .33 .37 (.34-.40) .24 .25 (.24-.26) 
Prijsspeurder .13 .11 (.09-.13) .14 .11 (.10-.12) 
Externe zoeker .26 .27 (.24-.30) .34 .33 (.32-.34) 

Tabel5.8: Paginatotaal, Paginatijd, aantal keer doorklikken naar een webwinkel, 
Proporties Eerste & laatste pagina, groep in het heden (inclusief99% 
betrouwbaarheidsinterval) aan de hand van vier groepen (Tijd tussen bezoeken< 1 
dag versus> 1 week en Aantal bezoeken is 2 versus> 4). Wanneer het 99% 
betrouwbaarheidsinterval binnen de laatste decimaal viel is deze achterwege gelaten. 

Subgroep 1: Gebruikers met een klein aantal bezoeken met een kleine tussenpoos 
Deze gebruikers bezochten de website tweemaal met een gemiddelde tussenpoos van 
minder dan zes uur. Deze conditie gaat op voor een groot deel (61 %) van de gebruikers 
uit de dataset, zoals te zien is aan de omvang van de groep (N=152.482). Ondanks de 
kleine tijd tussen de bezoeken, benaderen ze de website relatief weinig zelfstandig 
(proportie zelfstandig = .28, zie tabel 5.7). Dit laat zien dat het aantal bezoeken meer 
invloed heeft op het zelfstandig benaderen van de website dan de tijd tussen de 
bezoeken. Dit komt overeen met de bevinding dat het effect van aantal bezoeken zeven 
keer groter is dan het effect van tijd tussen bezoeken in het model uit paragraaf 5.5.1. 

Deze gebruikers komen redelijk veel via google (proportie google = .41, zie tabel 
5.7). binnen, wat ook te zien is aan de eerste pagina, die vaak wat dieper in de website 
is, zoals bijvoorbeeld op een rijke productgroep pagina of een prijsoverzichtpagina. 
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Het aandeel prijsspeurders is redelijk hoog, wat te merken is in de relatief grote 
uitklikfrequentie. Daarnaast nemen ze relatief veel tijd voor het bekijken van iedere 
pagina (33 seconden). 

Subgroep 2: Gebruikers met een groot aantal bezoeken met kleine tussenpozen 
Deze gebruikers bezochten de website meer dan vier keer met een gemiddelde 
tussenpoos van minder dan 24 uur. Slechts een klein deel (0,5%) van de gebruikers 
voldoet aan deze voorwaarden. Daardoor zijn de betrouwbaarheidsintervallen rond de 
proporties redelijk groot. Desalniettemin vertoont deze groep interessante 
gedragsmatige verschillen ten opzichte van de drie andere subgroepen. 

Ze gedragen zich opvallend veel als twijfelaar (proportie= .37) en bekijken relatief 
veel pagina's (8,0 pagina's per sessie). Er bevinden zich relatief weinig externe zoekers 
(proportie= .27) in deze groep. Deze gebruikers bezoeken Vergelijk veelvuldig binnen 
een tijdsbestek van een paar dagen en daarna niet meer. Ze zijn duidelijk bezig met de 
aanschaf van een product of hebben op zijn minst interesse in een bepaald product. Je 
kunt dat zien aan het bekijken van reviews en invoeren van vragen over een product, 
waarmee ze hun sessie vaak beginnen of eindigen. Ze eindigen de sessie niet vaker bij 
een webwinkel dan gebruikers uit de andere drie subgroepen, maar het gemiddelde 
aantal keer dat ze per sessie uitklikken naar een webwinkel is wel opvallend groot 
(1,18). Ze beginnen redelijk vaak op de homepagina. Ze benaderen de website veelal 
zelfstandig (proportie Zelfstandig=.46, zie tabel5.7) en beginnen daarbij meestal op een 
homepagina (proportie= .33) of een prijsoverzicht pagina (proportie= .18). 

Subgroep 3: Gebruikers met een klein aantal bezoeken met een grote tussenpoos 
Deze gebruikers bezochten de website tweemaal met een gemiddelde tussenpoos van 
meer dan een week. Een redelijk deel (10%) van de gebruikers voldoet aan deze 
voorwaarde. Gebruikers met weinig bezoeken in een grote tijdspanne zijn niet echt 
loyale gebruikers. Dat ze op Vergelijk komen, lijkt vrij willekeurig. Dat kun je zien aan 
dat ze erg veel vanaf google verwezen zijn (proportie google = .63, zie tabel 5.7). Ze 
belanden daardoor wat dieper in de website en starten relatief weinig vanaf de 
homepagina. Van de vier subgroepen is het aandeel prijsspeurders (proportie= .14) en 
externe zoekers (proportie= .34) voor deze groep het grootste. Dit is terug te zien in het 
kleine aantal pagina's wat ze bekijken (gemiddeld 4,2 pagina's per sessie). Deze 
subgroep klikt relatief snel door de website (paginatijd is het kleinst van de vier 
subgroepen met 28 seconden per pagina). 

Subgroep 4: Gebruikers met een groot aantal bezoeken met grote tussenpozen 
Deze gebruikers bezochten de website meer dan vier keer met een gemiddelde 
tussenpoos van meer dan een week. Net als voor gebruikers met een groot aantal 
bezoeken en korte tussenpozen is er slechts een klein deel (2,8%) van de gebruikers wat 
voldoet aan de voorwaarde van veel bezoeken met grote tussenpozen. Deze gebruikers 
met relatief veel bezoeken in een grote tijdspanne zou je op basis van hun 
bezoekpatroon kunnen bestempelen als 'loyale' gebruikers. Ondanks een redelijk lange 
periode tussen de bezoeken, weten ze Vergelijk relatief vaak zelfstandig ( proportie = 
.34, zie tabel5.7) te vinden. 

Het blijkt dat deze gebruikers een stuk minder productgeoriënteerd zijn dan 
mensen die veel bezoeken hebben in een kleine tijdspanne (proportie Twijfelaar =.25 
versus .37. Ook de proportie prijsspeurders is relatief laag (.11). Het zijn dus vooral 
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snuffelaars (proportie = .30) en externe zoekers (proportie = .33). Ze starten ten 
opzichte van de andere drie subgroepen opvallend vaak op de homepagina (proportie 
homepagina als eerste pagina= .50). Hun laatste pagina is veelal bij een webwinkel 
(proportie webwinkel als laatste pagina= .28). Het gemiddelde aantal keer dat deze 
gebruikers doorklikken naar een webwinkel is echter relatief klein (gemiddeld 0,86 keer 
per sessie). 

5.5.3 Beslisondersteunende functies 
Worden beslisondersteunende functies vaker gebruikt naarmate gebruiker vaker en 
sneller terugkeren? In de literatuur zijn veel aanwijzingen te vinden dat beslisfuncties, 
zoals vergelijkmatrixen de consument kunnen helpen in hun beslisproces, doordat een 
deel van hun cognitieve inspanning overgenomen wordt. Onder andere Häubl en Trifts 
(2000) lieten zien dat gebruikers baat hebben bij het gebruik van beslisondersteunende 
functies tijdens het maken van een beslissing. Het is interessant om te bekijken of er een 
verband is tussen het bezoekpatroon en het gebruik van beslisondersteunende functies. 
De belangrijkste beslisondersteunende functies die de Vergelijk website aanbiedt, zijn 
de verfijnfunctie en de vergelijkfunctie. In paragraaf 3.3 zijn deze twee functies reeds 
besproken aan de hand van een illustratie. 

Wanneer ze gebruikers ondersteunen in hun beslisproces, dan ontstaat de 
verwachting dat het opdoen van ervaring met beslisondersteunende functies een positief 
effect heeft op het gebruik ervan in de toekomst. Als dit zo is, dan zal men deze 
beslisfuncties vaker gaan gebruiken naarmate men de website vaker bezoekt. In 
paragraaf 5.5.2 werd duidelijk dat gebruikers die bereid zijn om veel inspanning te 
leveren om aan informatie te komen veelal getypeerd worden door een korte tijd tussen 
de bezoeken. Daardoor ontstaat de verwachting dat voor gebruikers met een korte tijd 
tussen de bezoeken het gebruik van beslisondersteunende functies intensiever is dan 
voor gebruikers met een lange tijd tussen de bezoeken. 

Aan de hand van twee lineaire regressies is getoetst wat het effect is van het 
bezoekpatroon (Aantal bezoeken en Tijd tussen bezoeken) op het gebruik van de 
verfijnfunctie en de vergelijkfunctie in het heden. Verfijnfunctie en Vergelijkfunctie 
zijn beide numerieke variabelen en geven het percentage weer dat men naar verfijn- en 
vergelijkpagina's keek ten opzichte van het totale aantal pagina's van de sessie in het 
heden. 
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kwartiel 
medlan 
kwartlel 

100,00 
86,55 
57,14 
28,57 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Tabe/5.9: Verdeling Veifijnfunctie heden en Vergelijkfunctie heden (percentage van het 
paginatotaal). 

De verdeling van deze variabelen is te zien in tabel 5.9. De verfijnfunctie beslaat 
gemiddeld 6,6 % van de sessie en de vergelijkfunctie 0,5 %. Het is opvallend dat de 
verfijnfunctie dus 13 keer vaker gebruikt wordt binnen één sessie dan de 
vergelijkfunctie. 

lntercept 
+ Log Aantal bezoeken 
+ Log Tijd tussen bezoeken 
+ Log Aantal bezoeken *Log Tijd tussen bezoeken 
Tabe/5.10: Lineaire regressie op Veifijnfunctie. 

5,833 
0,617 
-0,225 
-0,371 

= 0,002) 

lntercept 0,204 
+ Log Aantal bezoeken 0,342 
+ Log Tijd tussen bezoeken -0,042 
+ Log aantal bezoeken *Log Tijd tussen bezoeken -0,127 

Tabe/5.11: Lineaire regressie op Vergelijkfunctie. R = 0,001) 

0,144 
0,171 
0,012 
0,050 

0,033 
0,039 
0,003 
0,012 

40,40 
3,61 

-18,93 
-7,36 

6,16 
8,70 

-15,33 
-10,98 

0.0000 
0.0003 
<.0001 
<.0001 

<.0001 
<.0001 
<.0001 
<.0001 

Tabel5.10 toont de parameter schattingen van de lineaire regressie op Verfijnfunctie en 
tabel 5.11 toont de parameter schattingen van de lineaire regressie op Vergelijkfunctie. 
In lijn met de voorspelling blijkt dat een toename in aantal bezoeken het gebruik van de 
verfijnfunctie (~ = 0,617, p =.0003) en vergelijkfunctie (~ = 0,342, p <.0001) in het 
heden doet toenemen. Dit betekent dat een toename van één bezoek (bijvoorbeeld van 
twee naar drie bezoeken in de tijdsperiode van vier maanden van de huidige studie) het 
gebruik van de verfijnfunctie doet toenemen met 0,62 % (gemiddeld 6,6%) en het 
gebruik van de vergelijkfunctie met 0,34% (gemiddeld 0,5%). Vooral op het gebruik 
van de vergelijkfunctie heeft het aantal bezoeken dus relatief veel invloed. Tijd tussen 
bezoeken heeft voor beide functies zowel een direct als een indirect effect: Een toename 
in de tijd tussen bezoeken zorgt voor een afname in het gebruik van de verfijnfunctie 
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(~ = -0,225, p <,0001) en de vergelijkfunctie (~ = -0,127, p <,0001). Daarnaast is er 
voor beide functies een interactie tussen aantal bezoeken en de tijd tussen bezoeken. Dat 
wil zeggen dat het positieve effect van aantal bezoeken op het gebruik van de verfijn
en vergelijkfunctie afgezwakt wordt naarmate de tijd tussen bezoeken toeneemt (~ = 
respectievelijk -0,371 en -0,127, p <.0001). Figuur 5.4 en 5.5 geven een schematische 
samenvatting van de effecten die gevonden zijn. 

Figuur 5.4: Effecten van tijd tussen bezoeken en aantal bezoeken op het gebruik van de 
verfijnfunctie. 

Figuur 5.5: Effecten van tijd tussen bezoeken en aantal bezoeken op het gebruik van de 
vergelijkfunctie. 

Beide functies worden dus vaker gebruikt naarmate gebruikers de website vaker 
bezoeken en naarmate er minder tijd tussen de bezoeken zit. Het opdoen van ervaring 
met deze functies staat dus in positief verband met het gebruik ervan in de toekomst. Dit 
geeft aan dat zowel de verfijnfunctie als de vergelijkfunctie nuttige ondersteuning kan 
bieden in het beslisproces van gebruikers. 

5.6 Mijn Vergelijk leden 
Door gebruikers lid te laten worden van Mijn Vergelijk tracht Vergelijk consumenten 
aan hun website te binden (zie paragraaf 3.5). De bedoeling van het aanbieden van een 
Mijn Vergelijk account is dat gebruikers 'loyaler' worden, dat wil zeggen dat ze vaker 
en meer zelfstandig terugkeren. De verwachting is dan ook dat leden een ander 
bezoekpatroon en benadering van de website hebben dan niet-leden. Om dit na te gaan 
is de gemiddelde score op Aantal bezoeken, Tijd tussen bezoeken en Referrer heden 
voor de subgroep van 3.073 leden (1,2% van de totale dataset) vergeleken met die van 
de 248.400 niet-leden. Volgens diverse studies geven het aantal pagina's wat bekeken 
wordt en de tijd die op de website gespendeerd wordt een indicatie van de 
betrokkenheid van de gebruiker (Bucklin en Sismeiro, 2003; Moe, 2003; Van den Poel 
en Buckinx, 2005). Om te bekijken of leden meer betrokken zijn tijdens het navigeren 
door de Vergelijk website dan niet-leden is de gemiddelde score op Paginatotaal heden 
en Paginatijd heden voor beide groepen uitgerekend. 
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Aantal bezoeken 3,5 bezoeken {3, 1-3,9) 2,6 bezoeken 
Tijd tussen bezoeken 2,5 dagen {2,2-2,9) 4,9 dagen 

Referrer heden .45 Zelfstandig (.42-.47) .28 Zelfstandig 
.20 Google {.18-.22) .46 Google 

.03 Startpagina (.03-.04) .08 Startpagina 

Paginatotaal heden 10,2 pag. {9,7-10,7) 5,7 pag. 
Paginatijd heden 35,3 sec. (33,8-36,8) 32,2 sec. 

Webwinkel 1,10 keer (0,97-1 ,22) 1,00 keer (0,98-1 ,02) 

Tabel 5.12: Gemiddelde score op Aantal bezoeken, Tijd tussen bezoeken, Referrer 
heden, Paginatotaal heden, Paginatijd heden en Webwinkel heden voor leden (inclusief 
99% betrouwbaarheidsinterval versus niet-leden (het 99% betrouwbaarheidsinterval 
viel binnen de laatste decimaal en is achterwege gelaten). 

Tabel 5.12 geeft de resultaten weer. Het blijkt dat het bezoekpatroon van de leden de 
verwachte (en door Vergelijk gewenste) verschillen vertoont met dat van de niet-leden. 
In vergelijking met niet-leden keren leden vaker terug naar de website (3,5 versus 2,6 
bezoeken) met een kleinere tijd tussen de bezoeken (2,5 dagen versus 4,9 dagen). Leden 
benaderen de website veel vaker zelfstandig dan niet-leden (proportie= .45 versus .28). 
Ook in het aantal pagina's en de tijd per pagina treden interessante verschillen op tussen 
de twee groepen. Het blijkt dat leden bijna twee keer zoveel pagina's bekijken dan niet 
leden (10,2 versus 5,7 pagina' s) en tevens meer tijd besteden per pagina (35,3 versus 
32,2 seconden). Volgens Bucklin en Sismeiro, 2003; Moe, 2003 en Van den Poel en 
Buckinx, 2005 duidt dit erop dat ze meer betrokken zijn tijdens hun Vergelijk bezoek. 
In het aantal keer dat uitgeklikt wordt naar een webwinkel treden geen significante 
verschillen op. 

5. 7 Conclusie 
In dit hoofdstuk is een dataset onderzocht met daarin alle gebruikers uit de totale dataset 
die twee of meer bezoeken aan Vergelijk brachten in de studieperiode van vier maanden 
(4% van alle geobserveerde gebruikers). Zoals besproken in paragraaf 4.2 bleek tijdens 
de afronding van dit verslag het cookie-id zoals gehanteerd in de huidige studie niet in 
staat om herhalingsbezoek in Internet Explorer browsers vast te leggen. Bij het sluiten 
van een Internet Explorer browser wordt de inhoud van het cookie-id gewist. Voor 
Internet Explorer gebruikers is een herhalingsbezoek alleen als zodanig geregistreerd 
indien deze veroorzaakt werd door de time-out van 30 minuten of een wisseling van 
referrer (wat slechts een gedeelte is van alle herhalingsbezoeken, die bovendien korter 
na elkaar plaatsvinden dan gemiddeld). Voor het ene deel van de huidige dataset is dus 
niet alle herhalingsbezoek geregistreerd (145.376 Internet Explorer gebruikers) en voor 
het andere deel is wel alle herhalingsbezoek geregistreerd (106.097 niet-Intemet 
Explorer gebruikers). Dit betekent dat de gemiddeldes van de bezoekpatroon variabelen 
zoals gevonden in het tweede deel van dit onderzoek vertekend kunnen zijn. 
Vermoedelijk is het gemiddelde aantal bezoeken en de gemiddelde tijd tussen de 
bezoeken in werkelijkheid groter dan de geobserveerde waarden in de huidige dataset. 
Om alvast een intuïtie te geven van de werkelijke waardes zijn deze berekend onder de 
subgroep van niet-Intemet Explorer gebruikers, voor wie de herhalingsbezoek 
registratie technisch correct werkte. Binnen deze subgroep was het aantal bezoeken 
gemiddeld 3,2 en de tijd tussen de bezoeken gemiddeld 11,5 dagen. Onder de Internet 
Explorer gebruikers was het aantal bezoeken gemiddeld 2,1 en de tijd tussen de 
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bezoeken gemiddeld 0,1 dagen wat het gemiddelde van de totale dataset op 2,6 
bezoeken en 4,9 dagen bracht. 

De analyses in deel twee van dit onderzoek zijn dus uitgevoerd op een dataset 
waarin het percentage Internet Explorer gebruikers kleiner is dan gemiddeld en het 
aantal herhalingsbezoeken en de tijd tussen bezoeken kleiner is dan gemiddeld. 
Daardoor kunnen de bevindingen enigszins afwijken van wat gevonden zou worden op 
basis van het gedrag van een meer representatieve dataset. Om uit te sluiten dat de 
bevindingen vertekend zijn door de kleine bezoekpatroon waardes zijn alle analyses uit 
dit hoofdstuk nogmaals uitgevoerd binnen de subgroep van niet-Internet Explorer 
gebruikers (waarvoor de herhalingsbezoek registratie technisch correct werkte). ledere 
analyse laat een min of meer vergelijkbaar patroon zien. Dit betekent dat de gevonden 
effecten ondanks de problemen met de cookie-identificatie nog steeds erg aannemelijk 
zijn. 

Aangezien 87% van de gebruikers uit de huidige studie gebruik maakt van een 
Internet Explorer browser ligt het percentage gebruikers met herhalingsbezoek in 
werkelijkheid een stuk groter dan de 4% die in de huidige studie gevonden is. Om alvast 
een idee te krijgen van de werkelijke bezoekersretentie is deze berekend onder de subset 
van gebruikers met een niet-Internet explorer browser. Binnen deze subset bezocht 14% 
van de gebruikers Vergelijk meer dan één keer. 

Naast het technische probleem wat is opgetreden in de huidige studie brengt 
identificatie op basis van een cookie-id algemene beperkingen met zich mee, zoals 
besproken in paragraaf 4.2. Het is namelijk mogelijk dat een deel van de gebruikers de 
cookie-id na plaatsing verwijdert, waarmee ze verhinderen dat hun gedrag tijdens 
herhalingsbezoek gekoppeld wordt aan hun gedrag tijdens eerdere bezoeken. Zodoende 
lijkt de Vergelijk geschiedenis van deze gebruikers onterecht blanco. Vermoedelijk is 
het percentage herhalingsbezoek wat hierdoor niet geregistreerd wordt echter relatief 
klein, omdat slechts een klein deel van de gebruikers cookie-id's wist. Daarnaast is een 
bezoek in de huidige studie alleen gedefinieerd als herhalingsbezoek indien gebruikers 
terugkeerden binnen het tijdsbestek van vier maanden. Iemand die bijvoorbeeld al vaker 
is geweest voorafgaand aan de periode van onderzoek, wordt vanaf 6 oktober toch 
gezien als een nieuwe bezoeker. Dit is een andere reden waardoor de bezoekersretentie 
wellicht kleiner lijkt dan daadwerkelijk het geval is. Het zou dan ook interessant zijn om 
te kijken of een verlenging van de onderzoeksperiade (naar bijvoorbeeld een jaar) het 
percentage herhalingsbezoek doet toenemen. 

Het kijken naar de ontwikkeling van gebruikersgroepen in de tijd vormt een 
belangrijke aanvulling op de studie van Moe (2003). Op een geaggregeerd niveau bleek 
het gedrag van Vergelijk gebruikers weinig te veranderen over de tijd. Binnen de 
'geschiedenis' dataset blijft de verdeling tussen de vier gebruikersgroepen Snuffelaar, 
Twijfelaar, Prijsspeurder en Externe zoeker ongeveer gelijk in de tijd. Wel valt op dat 
de verdeling tussen de groepen van deze dataset (met alle gebruikers met twee of meer 
bezoeken) erg verschilt van de verdeling die in de dataset uit hoofdstuk vier (met een 
10% aselecte steekproef, zie paragraaf 4.8) gevonden is. Nu gebruikers met één bezoek 
buiten beschouwing gelaten werden, is de groep van externe zoekers (die tijdens hun 
bezoek aan Vergelijk voornamelijk gebruik maken van content van externe websites) 
fors afgenomen ten bate van snuffelaars en twijfelaars (die in tegenstelling tot externe 
zoekers juist intensief gebruik maken van de content van Vergelijk). Een groot verschil 
tussen gebruikers die terugkeren en gebruikers die niet terugkeren naar de website is dat 
de eersten dus meer gebruik maken van content van Vergelijk. Het wordt dan ook 
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aanbevolen om op pagina's waar verwezen wordt naar content van externe websites de 
gebruiker te wijzen op de pagina's met content van Vergelijk. Dit verhoogt de kans dat 
gebruikers die naar externe content kijken terugkeren naar de Vergelijk website. Om de 
lange termijn continuïteit en onafhankelijkheid van de website te waarborgen is het van 
belang dat met name snuffelaars en twijfelaars goed ondersteund worden, omdat deze 
vaker terugkeren naar de website dan externe zoekers. 

De individuele ontwikkeling in het gedrag liet zien dat voor de externe zoekers de 
kans het grootst is dat men hetzelfde gedrag vertoont tijdens herhalingsbezoek. Ook 
voor de snuffelaars en twijfelaars is de kans het grootste dat men hetzelfde gedrag 
vertoont, zij het iets kleiner dan die van externe zoekers. Prijsspeurders hebben de 
grootste kans om 'over te lopen' naar een andere groep tijdens herhalingsbezoek. 
Vermoedelijk zien zij tijdens hun prijsspeurder bezoek (ondanks dat ze hierbij meestal 
via google verwezen zijn en slechts korte tijd op de website zijn) toch wat de 
mogelijkheden van de website zijn (rijke content en beslisondersteunende functies) om 
die in latere bezoeken te benutten. Snuffelaars hebben een relatief grote kans om zich in 
een volgend bezoek te gedragen als twijfelaar en vice versa. Deze groepen maken beide 
gebruik van de rijke content van Vergelijk, op respectievelijk categorie- en 
productniveau. 

Dat er in de tijd veel uitwisseling plaatsvindt tussen de snuffelaar en twijfelaar 
groep is in overeenstemming met Moe en Fader (2001) die veronderstellen dat 
consumenten een stapsgewijs proces doorlopen tijdens het doen van internet aankopen 
en dat deze stappen teruggevonden kunnen worden in de verschillende bezoeken van 
iedere gebruiker. Deze gebruikers benutten de Vergelijk website dus zowel voor 
verkennende als meer doelgerichte fases van hun aankoopproces. Dit laat zien dat 
Vergelijk de potentie heeft om als universele beslisondersteunende website te fungeren, 
waarbij de website waardevol kan zijn voor iedere fase in het beslisproces van 
gebruikers. Het is dan ook belangrijk om de website niet slechts toe te spitsen op een 
bepaalde fase van het beslisproces (bijvoorbeeld alleen het vinden van de goedkoopste 
prijs), maar juist dusdanig in te richten dat deze toegevoegde waarde heeft voor iedere 
fase van het beslisproces. 

De tijdsdimensie creëerde in dit deel van het onderzoek de mogelijkheid om het 
bezoekpatroon van gebruikers in relatie te brengen met hun gedrag. Moe en Fader 
(2004b) en Van den Poel en Buckinx (2005) lieten zien dat het aantal bezoeken en de 
tijd tussen de bezoeken essentiële informatie kan geven over de gebruiker. De huidige 
studie liet ten eerste zien dat de kans dat gebruikers de website zelfstandig benaderen 
toeneemt naarmate het aantal bezoeken toeneemt en naarmate de tijd tussen de 
bezoeken afneemt. Daarnaast liet een indeling in vier subgroepen (klein versus groot 
aantal bezoeken en weinig versus veel tijd tussen de bezoeken) zien dat het gedrag 
tijdens de laatste bezoekerssessie gerelateerd is aan het bezoekpatroon wat voorafging 
aan deze sessie. Zo gedragen gebruikers die veel bezoeken aflegden in een korte tijd 
(subgroep 2) zich relatief vaak als twijfelaar en benaderen zij de website relatief vaak 
zelfstandig. Er is dus een positief verband tussen herhalingsbezoek en zelfstandige 
benadering van de website. Dit zou voor Vergelijk een extra drijfveer kunnen zijn om 
bezoekersretentie te stimuleren. Het bijkomende voordeel is namelijk dat ze voor het 
genereren van bezoek aan de website dan minder afhankelijk worden van verwijzingen 
van externe websites. Door de combinatie van een zelfstandige benadering ondanks 
lange tussenpozen en 'homepagina' als eerste pagina van subgroep 4 zou deze groep 
bestempeld kunnen worden als 'loyale' gebruikers. Het zou kunnen dat de 
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naamsbekendheid van Vergelijk onder deze groep hoog is en/of dat ze de Vergelijk 
homepagina als bladwijzer hebben ingesteld in de webbrowser. Dit vormt een reden om 
aan te nemen dat naamsbekendheid en bladwijzers Vergelijk's bezoekersretentie 
bevorderen. Dat zou voor Vergelijk een beweegreden kunnen zijn om acties te 
ondernemen ter bevordering van de naamsbekendheid en het instellen van een Vergelijk 
bladwijzer. 

De twee belangrijkste beslisondersteunende functies die de Vergelijk website 
aanbiedt, zijn de verfijnfunctie en de vergelijkfunctie. Uit de huidige studie bleek dat de 
verfijnfunctie 13 keer vaker gebruikt wordt dan de vergelijkfunctie. Wellicht is het 
gebruik van de verfijnfunctie intuïtiever en bevinden zich meer mensen in de fase van 
het beslisproces waarin ze het aantal mogelijke opties willen verkleinen dan in de fase 
waarin ze details van verschillende producten willen vergelijken. Het bleek daarnaast 
dat beide functies vaker gebruikt worden naarmate gebruikers de website vaker 
bezoeken en naarmate er minder tijd tussen de bezoeken zit. Het opdoen van ervaring 
met deze functies heeft dus een positief effect op het gebruik ervan in de toekomst. Dit 
bevestigt de bevinding uit eerdere onderzoeken (o.a. Haübl en Trifts, 2000) dat 
consumenten baat hebben bij het gebruik van beslisondersteunende functies, omdat ze 
daarmee sneller en meer accurate beslissingen kunnen maken. Met name in het gebruik 
van de vergelijkfunctie zit een relatief forse toename naarmate men vaker op de 
Vergelijk website komt. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat de vergelijkfunctie in 
eerste instantie niet erg in het oog springt, waardoor gebruikers deze gemakkelijk over 
het hoofd zien. Wanneer men de vergelijkfunctie eenmaal ontdekt heeft, wordt deze 
namelijk steeds vaker ingezet. Het advies is om de vergelijkfunctie op een meer 
prominente manier vorm te geven in de website interface. Vanwege het unieke karakter 
van deze functie zou het voor gebruikers namelijk tevens een motivatie kunnen vormen 
om terug te keren naar de website. 

Vergelijk biedt gebruikers de mogelijkheid lid te worden via een Mijn Vergelijk 
account. Het doel hiervan is om consumenten aan de website te binden. Uit de huidige 
studie bleek dat leden meer loyaal zijn aan de Vergelijk website (ze keren vaker en met 
grotere regelmaat terug), de website veel vaker zelfstandig benaderen en meer 
betrokken zijn tijdens hun Vergelijk bezoeken (ze bekijken meer pagina's en nemen 
meer tijd per pagina) dan niet-leden. Zowel op korte termijn (meer pagina's bekeken en 
meer aandacht per pagina) als op lange termijn (meer zelfstandige benadering van de 
website en meer herhalingsbezoek) is het gedrag van leden dus meer wenselijk dan van 
niet-leden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het werven van Mijn Vergelijk leden 
vruchten afwerpt op het gebruik en continuïteit van de website. Het wordt dan ook 
aanbevolen om ledenwervingsactiviteiten voort te zetten en indien mogelijk aan te 
scherpen. 
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Hoofdstuk 6: Discussie & aanbevelingen 

Dit onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan het inzichtelijk maken van de 
navigatiepatronen van de gebruikers van de website Vergelijk.nl. Ten eerste zijn de 
individuele bezoekerssessies aan de hand van de focus van de sessie en de 
aankoophorizon gekarakteriseerd als één van vier typen sessies: snuffelaars, twijfelaars, 
prijsspeurders en externe zoekers. Vervolgens is in geval van herhalingsbezoek gekeken 
in hoeverre het gedrag zich ontwikkelt in de tijd en wat voor informatie het 
bezoekpatroon van de gebruiker geeft over het gedrag van de gebruiker. Hiermee is een 
belangrijke eerste stap gezet om het individuele gedrag van Vergelijk gebruikers te 
identificeren. Aan de hand van het gedrag kunnen aanpassingen gedaan worden aan de 
gebruikersinterface met als doel een betere ondersteuning te bieden aan de verschillende 
doelen waarmee gebruikers de website benaderen. Hiervoor zijn diverse aanbevelingen 
gedaan in hoofdstuk vier en vijf. 

Het is gebleken dat de methodes uit de huidige studie waardevolle informatie 
kunnen filteren uit het gedrag van gebruikers in een interactieve beslisomgeving. 
Vragen als: Wat is de intentie van de gebruiker? Hoe komt de gebruiker aan informatie 
om een beslissing te maken? Welke website functies worden hiervoor ingezet? kunnen 
hiermee beantwoord worden. Omdat beslisgedrag in zijn algemeenheid ten grondslag 
ligt aan de methodes van de huidige studie zouden deze tevens toegepast kunnen 
worden op klikpad data afkomstig van andere websites. De resultaten van de huidige 
studie zouden in dat geval niet als absoluut gezien moeten worden. Wat de huidige 
studie laat zien is dat de toepassing van inzichten uit de besliskunde, gecombineerd met 
inzicht in de website (waarbij bepaalde onderdelen typisch horen bij een bepaalde fase 
van het beslisproces) uitstekende mogelijkheden bieden om het klikgedrag van internet 
gebruikers te herleiden tot onderliggende doelen en intenties. 

Uit deze studie kunnen redelijk robuuste voorwaarden gehaald worden voor het 
indelen van gedrag in bepaalde beslisfasen. Wanneer een gebruiker overwegend op 
productniveau navigeert en naar webwinkel informatie kijkt, dan is de kans bijvoorbeeld 
veel groter dat hij of zij een aanschaf wil doen dan wanneer iemand overwegend op 
categorieniveau navigeert. Met ieder paginaverzoek wat een gebruiker doet, wordt zijn 
of haar doel duidelijker. Vergelijk zou haar gebruikers gerichter kunnen ondersteunen in 
hun doel door hun gedrag te monitoren en de vormgeving van de website hier realtime 
op aan te passen. Zo kunnen aanbevelingen 'snuffelaars' op ideeën brengen tijdens hun 
oriëntatieproces en kunnen prijsacties 'prijsspeurders' helpen om het product voor een 
aantrekkelijke prijs aan te schaffen. Daarnaast is uit deze studie gebleken dat bepaalde 
website onderdelen kenmerkend zijn voor een bepaalde beslisfase. Naast in te spelen op 
individueel gedrag, kan de vormgeving van Vergelijk.nl dus op een statische manier 
aangepast worden door ieder website onderdeel aan te laten sluiten bij de beslisfase van 
gebruikers die dit onderdeel gebruiken. 

In dit onderzoek is het gedrag van gebruikers geobserveerd tijdens het 
daadwerkelijke gebruik van de website. Klikpad registratie maakt het mogelijk mensen 
'van een afstand' te observeren. Dit voorkomt dat mensen hun gedrag aanpassen 
waardoor het een zeer realistische weergave geeft van wat zich in een alledaagse 
interactieve beslisomgeving afspeelt. De geringe interpretatieslag van onderzoeks
omgeving naar werkelijke omgeving geeft de bevindingen een grote externe validiteit. 
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De schaduwzijde van het gebruik van gedragsobservaties als onderzoeksdata is dat het 
niet altijd eenvoudig is om de bevindingen eenzijdig te interpreteren. In de huidige 
studie komt de indeling van gebruikers in snuffelaars, twijfelaars, prijsspeurders en 
externe zoekers voort uit de gedachtegang dat gebruikers verschillende beslisfases 
doorlopen. Enerzijds zijn er gebruikers die gedurende herhalingsbezoeken meerdere 
beslisfases doorlopen en anderzijds zijn er gebruikers die in een bepaalde beslisfase 
blijven hangen. Het gedrag van mensen kan echter ook op andere manieren 
geïnterpreteerd worden. Om dit te achterhalen zouden gebruikersmotivaties gemeten 
moeten worden. De persoonlijke beweegredenen van gebruikers zouden namelijk een 
belangrijke aanvulling zijn op de gedragsdata uit de huidige studie. Een voorbeeld van 
een verklaring voor het verschil in gedrag is de mate waarin men gericht is op het 
voorkomen van risico's. Verschillende onderzoeken laten zien dat de ervaren risico's 
(zoals bijvoorbeeld creditcard fraude of vertraagde aflevering) van online winkelen een 
reden kunnen zijn voor consumenten om uiteindelijk niet online een aanschaf te doen 
(Brynjolfsson en Smith, 2000; Pavlou, 2003). In de studie van Chernev (2004) bleek dat 
de mate waarin consumenten gericht zijn op het vermijden van risico's in een 
conventionele winkelomgeving leidde tot verschillende gedragingen. Preventiegerichte 
consumenten hechtten meer belang aan nut (vs. hedonische) kenmerken, 
betrouwbaarheids- (vs. prestatie) kenmerken en letten scherper op onattractieve (vs. 
attractieve) kenmerken. Wanneer bovenstaande bevindingen teruggekoppeld worden 
naar de huidige studie, dan zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat twijfelaars de risico's 
van online winkelen groter inschatten dan prijsspeurders, waardoor twijfelaars te allen 
tijde andersoortige beslisinformatie verzamelen dan prijsspeurders en hun gedrag dus 
niet bepaald wordt door de fase waarin de beslissing zich bevindt. Dit voorbeeld laat 
zien dat de motivatie (in dit geval het willen voorkomen van een negatieve uitkomst 
versus het streven naar de meest positieve uitkomst) tot een alternatieve verklaring van 
het gedrag kan leiden. Het wordt dan ook aanbevolen om in vervolgstudies het gedrag 
terug te koppelen naar gebruikersenquêtes waarin de motivatie onderzocht wordt. 
Cookie-identificatie maakt het technisch mogelijk om de uitslag van iedere 
gebruikersenquête te koppelen aan het gedrag op de website. Op die manier zou getoetst 
kunnen worden of de gedragsinterpretaties van de huidige studie overeenstemmen met 
de interpretatie die gebruikers er zelf aan geven. 

Ook demografische gegevens zouden de gedragsobservaties uit de huidige studie 
kunnen aanvullen. Het is interessant om te onderzoeken of er een samenhang is tussen 
demografische gebruikerseigenschappen en hun gedrag. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen 
dat de beslisfase waarin internet informatie wordt ingezet gerelateerd is aan het geslacht 
of de leeftijd. Dit zou algemeen inzicht kunnen bieden in socio-demografische 
determinanten van consumentengedrag op het internet. 

De huidige studie vormt een eerste aanzet om het gebruikersgedrag van de 
Vergelijk website in kaart te brengen en is daarom verkennend van aard. Er ontstonden 
databestanden van grote omvang, die veel opslagcapaciteit vereisten en zorgden voor 
een lange verwerkingstijd. Door te zoeken naar mogelijkheden voor datareductie, zoals 
bijvoorbeeld het categoriseren van bepaalde variabelen, kon dit probleem opgevangen 
worden. Deze studie geeft globaal inzicht in de verschillende manieren waarop 
gebruikers de website in kunnen zetten en hoe het gebruikersgedrag ontwikkelt in de 
tijd. Omdat het doel van dit onderzoek was om een inventarisatie te maken van het 
totale gebruik van de website, was het dataniveau soms dusdanig geaggregeerd dat 
bepaalde processen niet geheel ondervangen konden worden. 

76 



De huidige bevindingen ontsluiten talrijke mogelijkheden voor vervolgonderzoek naar 
het gedrag op Vergelijk.nl. Het wordt aanbevolen om vervolgonderzoek toe te spitsen 
op specifieke onderdelen van de Vergelijk website, zoals bijvoorbeeld alleen de rijke 
categorie- en productpagina's of alleen de externe zoekpagina's om het gedrag in meer 
detail te bestuderen en eventuele knelpunten te onderscheppen. Ondanks dat voor ieder 
paginaverzoek de exacte identiteit van de categorie en/ of het product bekend was 
(indien men op categorie- of productniveau navigeert), zijn deze in de huidige studie 
alleen gebruikt voor het berekenen van de hoeveelheid variatie van iedere 
bezoekerssessie. De exacte registratie van de identiteit biedt potentie om het gedrag 
nader te bestuderen per soort product. Zo zou bijvoorbeeld getoetst kunnen worden of 
de paginatijd langer is en het gebruik van beslisondersteunende functies groter is voor 
duurzame producten dan voor niet-duurzame producten, zoals (Maclnnis en Jaworski, 
1989) voorspellen. Op die manier kan bijvoorbeeld inzichtelijk gemaakt worden of het 
nuttig zou zijn om de website functionaliteiten te laten variëren aan de hand van het 
type product. 

Daarnaast zouden bepaalde voorspellingen uit de huidige studie getoetst kunnen 
worden aan de hand van een live experiment op de website. Zo zou bijvoorbeeld een 
aanbeveling geplaatst kunnen worden op zowel categorie- als productniveau, om te 
kijken of gebruikers op categorieniveau werkelijk ontvankelijker zijn voor prikkels uit 
de omgeving dan op productniveau, zoals voorspeld door Ho en Tam (2005) en de 
shopping goals theory van Lee en Ariely (2006). 

Tenslotte wordt voor een grondige modellering van gedragsveranderingen in de 
tijd verwezen naar het Markov model van Böckenholt (2005). Naar verwachting is dit 
model zeer geschikt om de gedragsveranderingen uit deel twee van de huidige studie op 
een meer nauwkeurige manier vast te leggen. In het zorgvuldig bepalen of (en in welke 
beslisfase) Vergelijk gebruikers overgaan naar een andere beslisfase (of juist constant 
tot dezelfde beslisfase behoren) kan een Markov model veel inzicht bieden. Ook de tijd 
die verstrijkt tussen de beslisstadia en andere (zoals bijvoorbeeld demografische) 
factoren kunnen in een Markov analyse opgenomen worden. Binnen het kader van dit 
afstudeerproject was het niet haalbaar om een Markov analyse toe te passen. Hier ligt 
veel potentie voor eventueel vervolgonderzoek. 
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