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Representatieve groep van in totaal 24 consumenten 
heeft vorige week meegedaan aan 3 focusgroepen

… is he t aantal personen dat, verspre id  over 3 sessies , dee lnam aan de  focusgroepen24
… is he t aanta l medewerkers van de  Consumentenbond  dat aanwezig was tijdens 
de  focusgroepen (Dieneke  is  ze lfs  b ij a lle  d rie  de  focusgroepen aanwezig geweest!)7
… is he t percentage  van de  dee lnemers  dat lid is  van de  Consumentenbond

(21% van de  dee lnemers  is  voormalig  lid  van de  Consumentenbond)25%
… is de  gemiddelde leef tijd van de  dee lnemers  aan de  focusgroepen

(Oudste  dee lnemer: 72 jaar; jongste  dee lnemer: 27 jaar)47
… is de  verhouding tussen mannen en vrouwen bij de  focusgroepen1:1
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12 kerninzichten uit de focusgroepen

Onderwerp Kerninzicht

Bekendhe id  en 
associa tie  
me t CB1

 Zichtbaarhe id  van CB1 en d irecte  behoefte  aan haar d iens tve rlening is  de  afge lopen jaren afgenomen

 Tijde lijke  behoefte aan te s tinformatie  be langrijke  reden om lid  te  worden én lid  af te  worden

 Behalve  ouderwets  en oubollig worden voora l positieve  woorden geassociee rd  met de  Consumentenbond

Huidig en 
toekomstig 

lidmaatschap

 Huidige  communicatie  over onder meer inhoud en voorde len van he t lidmaatschap  schie t tekort

 Online tes tinfo, te s trapporten & verge lijke rs  popula ire  d iens ten CB1; be ta lingsbere idhe id  tussen €6 en €10

 Consumenten hebben de  voorkeur voor een lidmaatschapsre la tie  t.o.v. een abonnementsre la tie  me t CB1

Behoefte  en 
koopproces

 Toegevoegde  waarde  te s tinformatie , en in he t b ijzonder gepersonalisee rd  koopadvies , behoeft uitleg

 CB1 wordt s lechts  zee r beperkt he rkend a ls  de  bes te  partij voor advies  en ontzorging b ij financië le  zaken

 Jurid isch advies  b ied t vangne t, maar is  s lechts  b ij een beperkt dee l van de  consumenten bekend

Vorm en 
s tructuur van 

he t lidmaatschap
& 

Beta lingsbere idhe id  
consument

 Centre ren van he t aanbod van CB1 rondom waardeblokken positie f ontvangen door consumenten

 Beperkte  waardeverschillen tussen b lokken; In ieder waardeblok zit voor een groep  consumenten waarde

 Mogelijkhe id  om aanbod te  centre ren rondom psychologische prijspunten
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Bekendheid en associat ie met de Consumentenbond
Zichtbaarheid van en directe behoefte aan de 
Consumentenbond zijn de afgelopen jaren afgenomen

1

“Ik kom de Consumentenbond 
nooit meer tegen. Ze creëren 
geen behoefte bij mij.”

“In het verleden had ik meer behoefte aan de test informatie
van de Consumentenbond, maar er zijn nu gewoon zoveel 
alternatieven dat ik jullie dienstverlening minder nodig heb.”

“De Consumentenbond creërt bij mij 
geen directe behoefte: Ik heb niet
het gevoel dat ik de dienstverlening
nodig heb.”

“Ik heb het gevoel dat de 
Consumentenbond een beetje 
onzichtbaar is geworden.”

“Het is een veilige gedachte dat 
de Consumentenbond er is, maar 
ik heb het gevoel dat het iets van 
het verleden is: Ik zie de 
Consumentenbond nu weinig.”

“Jullie mogen jezelf wel wat meer in de 
picture zetten. Jullie doen een hele 
hoop en ook heel veel goede dingen, 
maar ik hoor (jullie) er nooit over.”

Les voor CB1: Vergroot zichtbaarheid door intensiever naar 
buiten te treden over zowel aanbod als acties.
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Redenen om lid te 
worden /  zijn

Redenen om het lid-maatschap 
op te zeggen
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Bekendheid en associat ie met de Consumentenbond
Tijdelijke behoefte aan testinformatie belangrijke 
reden om lid te worden én lid af te worden

2

Les voor CB1: Zorg voor continue (maandelijkse) relevantie 
om langdurige relaties met leden aan te kunnen gaan.

1 (Tijdelijke behoefte aan) testinformatie

2 Maatschappelijke functie  
(opkomen voor consumentenbe langen)

3 Informatie  over consumentenzaken 
(bv. nieuws & informatie  over p roducten)

4 Oriënta tie b ij grote , nieuwe levenss tappen 
(bv. nieuw huis)

5 Guns tige  (tijde lijke) deal
(bv. ee rs te  d rie  maanden b ijna  gratis )

1 Niet langer behoefte aan of gebruik maken 
van de testinformatie

2 Beschikbaarheid  van gratis  a lte rnatieven

3 Prijs -kwalite it verhouding

4 Twijfe l aan de  kwalite it van de  tes tscores

5 Onvoldoende  toegevoegde  waarde  in he t 
dage lijkse  leven
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Bekendheid en associat ie met de Consumentenbond
Behalve ouderwets en oubollig worden vooral positieve 
woorden geassocieerd met de Consumentenbond

3

Welke woorden associeer je met de Consumentenbond?

Betrouwbaar(Volledig)
Onafhankelijk

Betrokken

Klantvriendelijk

Ouderwets

Benaderbaar

Integer

Nostalgie

Historisch

BoegbeeldMaatschappelijk
Neutraal

Objectief
Iets van m’n 

ouders

Woorden met een positieve connotatie
Woorden met een kritische connotatie

Oud

Les voor CB1: Gebruik positieve woorden die met de 
Consumentenbond geassocieerd worden in communicatie.

Oubollig
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Bron: Simon-Kucher & Partners

Huidig en toekomstig lidmaatschap
Aan respondenten getoonde slide: Huidige 
lidmaatschappen van de Consumentenbond

 Voorkom een miskoop . Maak be te re  
keuzes  met onze  be trouwbare  
testinformatie

 Geen gedoe  meer. Ontvang advies op 
maat bij p rob lemen met je  aankoop

 Iedereen is  consument. Samen maken 
we  een vuis t en pakken we
misstanden aan

De eers te  7 dagen krijg je  gratis! Zeg je  in 
d ie  periode  op  dan zit je  nergens  aan vas t

Consumentenbond Basis

 Voorkom een miskoop . Maak be te re  
keuzes  met onze  be trouwbare  
testinformatie

 Geen gedoe  meer. Ontvang advies op 
maat bij p rob lemen met je  aankoop

 11 x per jaar de  Consumentengids
thuis  en op  je  tab le t

 Iedereen is  consument. Samen maken 
we  een vuis t en pakken we
misstanden aan

De eers te  7 dagen krijg je  gratis! Zeg je  in 
d ie  periode  op  dan zit je  nergens  aan vas t

Consumentenbond Extra

€5,75 per maand €7,50 per maand
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Drie uitdagingen m.b.t. de  communicatie  komen naar voren uit de  focusgroepen

Huidig en toekomstig lidmaatschap
Huidige communicatie over o.a. inhoud en voordelen 
van het lidmaatschap schiet tekor t

4

Les voor CB1: Verbeter communicatie rondom het totale 
aanbod en geef belangenbehartiging een expliciete plek.

Uitdaging Kenmerkende quotes

Voordelen van lidmaatschap  en
d iens ten slecht belicht

 “Ik weet nie t p recies  wat ik zou krijgen in he t lidmaatschap.”

 “Op bas is  van he t filmpje of de  abonnementsomschrijving word  ik geen lid .”

 “Volgens mij krijg je  in je  lidmaatschap  nog veel meer dan d it, maar dat word t 
nergens gecommuniceerd .”

Belangenbehartiging onvol-
doende onder aandacht gebracht

 “In de  lidmaatschapsomschrijving én op  de  website  word t niet of nauwelijks 
gecommuniceerd  over belangenbehartiging, te rwijl d it be langrijk en goed  is .”

 “Het fe it dat jullie  opkomen voor de belangen van a lle  consumenten moet een 
explicietere plek krijgen in he t lidmaatschap  en de  communicatie .”

Onduidelijk dat Consumenten-
bond  ook juridisch advies bied t

 “Zelfs a ls  lid wist ik niet dat ik gebruik kon maken van juridisch advies, totdat 
ik toevallig  eens  be lde  toen ik een akkefie tje  had .”

 “Ik wist niet dat de  Consumentenbond  ook juridisch advies bied t: Wat houdt 
dat p recies  in?”

I

II

III
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Huidig en toekomstig lidmaatschap
Handout voor respondenten: Stel zelf je ideale lidmaat-
schap samen en geef aan wat de betalingsbereidheid is

5

Als je jouw ideale 
abonnement zou 
afnemen, welke prijs 
per maand vind je dan:

Gunstig
Duur, maar je zou het 
nog wel overwegen te 

kopen

Te duur, je zou het niet 
overwegen te kopen

Te goedkoop, je zou het 
niet overwegen te 
kopen, vanwege 

twijfelachtige kwaliteit

€ ________ € ________ € ________ € ________

12



Optimaal verdienmodel voor de Consumentenbond |  Terugkoppeling focusgroepen |  16 april 2019 

Bron: Simon-Kucher & Partners  o.b .v. focusgroepen in Amersfoort (8 april) en Amsterdam (10 april; 2x), n=24; Opmerking: 1) CB = Consumentenbond

Percentage van de respondenten dat het element toevoegt aan zijn/ haar ideale pakket

Huidig en toekomstig lidmaatschap
Ideale pakket : Online testinformatie, digitale 
testrappor ten & vergelijkers veel gekozen

5

92%
83%

75%
71%
71%
71%

58%
58%

50%
50%

42%
42%

38%
38%

29%
29%

21%
17%

8%

1
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4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Les voor CB1: Gebruik veel gekozen elementen als testinfo 
en juridische hulp om te dif ferentiëren tussen pakketten.

Veel interesse in 
testinformatie, gids en 
juridische ondersteuning

Weinig interesse in 
o.a. themagidsen 
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Huidig en toekomstig lidmaatschap
De betalingsbereidheid voor het zelf samengestelde 
ideale pakket ligt tussen €6 en €10

€0 

€5 

€10 

€15 

€20 

€25 

€30 

€35 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Respondent

# elementen in 
ideale pakket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

11 5 11 9 10 14 4 8 15 5 5 10 17 7 9 10 13 9 13 7 13 14

Les voor CB1: Houd rekening met verschillen in 
betalingsbereidheid bij het opstellen van pakketten. 

Leesvoorbeeld: Respondent 1  hee ft 11 e lementen in he t 
ideale  pakke t gekozen en de  prijzen lopen van €4 tot €10.

P
rij

s 
vo

or
 id

ea
al
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ak

ke
t (

€)

Te duur
Duur
Gunstig
Te  goedkoop

€12
€10
€6
€3

MediaanLegenda
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Huidig en toekomstig lidmaatschap
Aan respondenten getoonde stellingen over de 
naamgeving van de relatie met de Consumentenbond

6

Ik word het liefst lid van de Consumentenbond

Ik neem het liefst een abonnement op de Consumentenbond

Het maakt voor mij geen verschil of ik lid word of een 
abonnement afneem

A

B

C
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Huidig en toekomstig lidmaatschap
Consumenten hebben een voorkeur voor een 
lidmaatschapsmodel t.o.v. een abonneemodel

6

“De Bond  komt op  voor de  rechten van 
consumenten. Daar associeer je  he t 
mee  en van zo’n organisa tie  word  je  lid .”

“De Consumentenbond  is  een 
vereniging, dus  ben je  lid . Een 
abonnement heb je  ee rder op  
ie ts  a ls  een t ijdschrif t.”

“Voor de  Consumenten-
bond  voe lt een 
lidmaatschap gewoon 
kloppend .”

Net a ls  dat je  lid  bent van de  
ANWB, ben je  ook lid van de 
Consumentenbond . Van je  
lidmaatschapsge ld  word t onder 
meer belangenbehar tiging
gedaan.”

“Ik denk dat de  re la tie  met de  Consumenten-
bond  verder gaat dan een abonnements-
relatie. Een lidmaatschap  pas t be te r.”

Les voor CB1: Handhaaf de huidige naamgeving rondom het 
‘ lidmaatschap’ en stap niet over naar ‘abonnement’.

“Ik zie  weinig tot geen voordelen 
van een ‘abonnement’ t.o.v. een 
‘lidmaatschap’ voor een organisa tie  
a ls  de  Consumentenbond .”
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Opvallend: Vaak moest de  meerwaarde  van tes tinformatie  uitge legd  worden door de  facilita tor of leden.

Behoefte en koopproces
De toegevoegde waarde van tests boven reviews 
behoeft voor een deel van de consumenten uitleg

“Ik snap wel dat testen waarde-
vol is, maar eigenlijk kijk ik liever
naar alle reviews in plaats van 
naar de testen van 1 instituut.”

“De meerwaarde van de testen van de Consumenten-
bond is dat zij een product voor langere t ijd testen. 
Reviews worden vaak al na 2-3 weken gegeven, terwijl 
je dan nog helemaal niet weet of het product zich ook op 
langere termijn goed houdt.”

“Volgens mij zijn testresultaten altijd 
betrouwbaar, terwijl bij reviews
altijd de vraag is of er niet gewoon 
door bedrijven voor betaald is.”

“Ik vind eigenlijk dat de mening
van iemand die het product 
echt gebruikt waardevoller is 
dan een theoretische test.”

“Testresultaten zeggen dus eigenlijk veel 
meer, omdat bij de test ook de duurzaam-
heid van het product wordt bekeken.”

Les voor CB1: Leg het verschil tussen een review en test uit 
en geef aan waar toegevoegde waarde van testen zit.

7
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Behoefte en koopproces
Aan respondenten getoonde slide: Verschillende 
verschijningsvormen van testinformatie

7

Type Toelichting Voorbeeld

Inzicht in Beste uit de 
Test & Beste Koop

Inzicht in bes te  p roduct en p roduct met bes te  
p rijs -kwalite it verhouding in een categorie

AEG VX6-1-LR als  Bes te  Koop  in de  
p roductcategorie  s tofzuigers

Productvergelijker Zelf p roducten verge lijken b innen een categorie  
o.b .v. specificaties , p rijzen en tes tcores

Verschillende  s tofzuigers  met 
e lkaar verge lijken

Koopadvies Koopadvies  voor een s tofzuiger, 
inclus ie f ‘keuzehulp’

Advies  over keuze- en aankoopinformatie  in 
een categorie , inclus ie f ‘keuzehulp’

Testrapport Tes trapport over s tofzuigers
PDF-overzicht met nuttige  koop informatie  

én tes tscores  voor a lle  ge tes te  
p roducten in een categorie

Gepersonaliseerd 
testadvies

Advies  over de  bes te  s tofzuiger voor 
jou gegeven jouw woonsituatie

Tes tinformatie  d ie  specifiek voor jou van 
toepass ing en re levant is , gegeven jouw 

s ituatie  en omstand igheden
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Behoefte en koopproces
Meerwaarde gepersonaliseerd koopadvies is niet voor 
alle consumenten volledig duidelijk 

7

Les voor CB1: Toegevoegde waarde van gepersonaliseerd 
testadvies moet expliciet uitgelegd worden aan consument.

Type

Inzicht in Beste uit de 
Test & Beste Koop

 “De Bes te  uit de  Tes t is  voor mij a ltijd  he t star tpunt van mijn koopproces .”
 “Voor mij is  alleen inzicht in de  Beste niet voldoende, ik wil wel he t volledige lijstje.”

Testrapport
 “Ik heb  absoluut geen behoefte aan een pdf-document van 20 pagina’s.”
 “Moet ik echt zelf in zo’n tabe l producten gaan vergelijken?”

Productvergelijker
 “Met de  p roductverge lijker kan ik hee l eenvoudig producten naast elkaar ze tten.”
 “Voor zo’n p roductverge lijker zijn ontze ttend  vee l s te rk vergelijkbare alternatieven.”

Kenmerkende quotes van respondenten

Koopadvies
 “Dit soort keuzehulp  is  e rg waardevol: Zo kom je  a ltijd  uit b ij he t goede  p roduct voor jou.”
 “Waarom zou je  voor d it soort koopadviezen nie t naar de  winkel gaan?”
 “Ik kies ze lf wel de  juiste filters en pas ze  toe, hie r heb  ik geen hulp  b ij nod ig.”

Gepersonaliseerd 
testadvies

 “Ik zie  de  waarde, maar he t doe t me  ook denken aan een (Facebook-)algoritme.”
 “Ik wil niet dat e r voor mij keuzes gemaakt worden, ik wil alle mogelijkheden zien.”
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Behoefte en koopproces
Aan respondenten getoonde stellingen over 
mogelijke ondersteuning bij financiële zaken

8

Ik regel mijn financiële zaken zoals belastingaangif te 
en verzekeringen het liefste zelf

Ik word het liefst ondersteund in het regelen en uitzoeken van 
mijn financiële zaken 

Ik geef graag mijn financiële zaken uit handen bij een andere 
par tij die dat voor mij regelt

A

B

C

? Welke financiële zaken zou de 
Consumentenbond je bij kunnen helpen?
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Behoefte en koopproces
De Consumentenbond wordt slechts zeer beperkt 
herkend als de par tij voor advies bij financiële zaken

8

Ik regel mijn financiële zaken zoals belastingaangif te 
en verzekeringen het liefste zelf

Ik word het liefst ondersteund in het regelen en uitzoeken van 
mijn financiële zaken 

Ik geef graag mijn financiële zaken uit handen bij een andere 
par tij die dat voor mij regelt

A

B

C

“Ik zie  de  Consumentenbond  niet echt a ls  mijn persoonlijke adviseur, maar wellicht ligt e r wel een rol 
b ij he t ‘adviseren over de adviseur’, b ijvoorbee ld  welke  hypotheekvers trekkers  eerlijk en goed  zijn.”

“Financiee l advies  hoort voor mijn gevoe l 
gewoon niet bij de Consumentenbond .”

“Voor financiee l advies  en onders teuning zijn e r 
voldoende  andere clubs (bv. Nibud) waar je  te recht kunt, 
dat ligt wat mij be tre ft nie t echt op  he t pad  van CB1.”

Les voor CB1: Positioneer jezelf niet als financieel adviseur, 
maar als onafhankelijke en betrouwbare informatiebron.
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Behoefte en koopproces
Aan respondenten getoonde stelling over juridische 
ondersteuning bij geschillen

9

Bij een juridisch geschil met een bedrijf of 
instantie weet ik niet precies wat te doen en 

heb ik juridische ondersteuning nodig 

? Hoe kan de Consumentenbond jou 
ondersteunen bij geschillen?
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Behoefte en koopproces
Juridisch advies biedt vangnet, maar is slechts bij 
een beperkt deel van de consumenten bekend

9

Bij een juridisch geschil met een bedrijf of 
instantie weet ik niet precies wat te doen en 

heb ik juridische ondersteuning nodig 

“Jurid ische  onders teuning van de  Bond  
geeft zekerheid . Bijvoorbee ld : Als  de  
Bond  zegt dat d it a lles  is  wat e rin zit, 
dan ge loof ik dat en geeft mij dat rus t.”

“De jurid ische  onders teuning b ied t een vangnet. He t 
fe it dat ik e r niet ieder jaar of iedere  maand  gebruik
van maak is  niet zo erg. Ik gebruik ook nie t ieder jaar 
m’n rechtsb ijs tand- of aansprake lijkhe idsverzekering.”

“Onder meer door he t jurid ische  
advies  voe lt de  Consumentenbond  
als  mijn huisadviseur als  ik met 
een consumentenprobleem zit.”

“De dienstverlening op  geb ied  van juridische ondersteuning is  
enorm interessant en zou veel meer naar voren moeten komen. 
Ik wis t nie t dat jullie  d it deden, maar ik ben wel ge ïnte resseerd .”

Les voor CB1: Verbeter de communicatie over juridisch 
advies en deel met de buitenwereld dat jullie dit doen.
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Bron: Simon-Kucher & Partners  o.b .v. focusgroepen in Amersfoort (8 april) en Amsterdam (10 april; 2x), n=24; Opmerking: 1) CB = Consumentenbond

Vorm en structuur van het lidmaatschap & betalingsbereidheid consument
Aan respondenten getoonde slide: Opgestelde 
waardeblokken met aanbod van de Consumentenbond

10

Toegang tot 
collectieven

Korting op bepaalde  
producten van exte rne  
aanbieders

Toegang tot 
vergelijkers en 
overstapservices

Collectieve voordelen

Maandelijkse  (online) 
Consumentengids*

Onbeperkt toegang tot 
gepersonaliseerde  
testinformatie

 (Online) ar tikelen 
over trends, tips  en 
acties  van de  
Consumentenbond

Informatie & tests

Persoonlijk advies
over financiële zaken 

Onafhanke lijk advies  
b ij be langrijke  
aankoopbeslissingen 

Bespaaradvies voor 
bepaalde  producten 
en d iens ten

Persoonlijk advies

Toegang tot 
voorbeeldbrieven

Toegang tot 
claimservices

Onders teuning b ij 
garantie  en juridische 
procedures

Bemidde ling b ij 
geschillen met 
bedrijven of ins tanties

Consumentenrecht

* Of andere  gids  naar keuze
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Bron: Simon-Kucher & Partners  o.b .v. focusgroepen in Amersfoort (8 april) en Amsterdam (10 april; 2x), n=24; Opmerking: 1) CB = Consumentenbond

Vorm en structuur van het lidmaatschap & betalingsbereidheid consument
Centreren van het aanbod van de Consumentenbond 
rondom waardeblokken positief ontvangen 

10
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collectieven
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producten van exte rne  
aanbieders

Toegang tot 
vergelijkers en 
overstapservices

Collectieve voordelen

Maandelijkse  (online) 
Consumentengids*

Onbeperkt toegang tot 
gepersonaliseerde  
testinformatie

 (Online) ar tikelen 
over trends, tips  en 
acties  van de  
Consumentenbond

Informatie & tests

Persoonlijk advies
over financiële zaken 

Onafhanke lijk advies  
b ij be langrijke  
aankoopbeslissingen 

Bespaaradvies voor 
bepaalde  prodcuten 
en d iens ten

Persoonlijk advies

Toegang tot 
voorbeeldbrieven

Toegang tot 
claimservices

Onders teuning b ij 
garantie  en juridische 
procedures

Bemidde ling b ij 
geschillen met 
bedrijven of ins tanties

Consumentenrecht

* Of andere  gids  naar keuze

Les voor CB1: Ga door op de ingeslagen weg, maar concre-
tiseer het aanbod en geef belangenbehartiging een plek.

“In tegens te lling tot he t vorige  aanbod , laa t d it overzicht duidelijk zien wat ik a llemaal kan krijgen bij de 
Consumentenbond .”

“Als  de  Consumentenbond  d it a llemaal aanb ied t voor een rede lijke  p rijs , zou dat ideaal zijn.”

“Helder en duidelijk overzicht van he t aanbod  van de  Consumentenbond .”

“Logisch en ook passend bij de  Consumentenbond: Communiceer d it ook naar buiten toe .”

“Sommige  onderde len vind  ik nog niet erg concreet: 
Wat is  dat dan ‘Persoonlijk advies  over financië le  zaken’?”

“Zijn de  collectieven en de  korting voor bepaalde  p roducten nie t in strijd met 
de  onafhankelijkheid van de  Consumentenbond?”

“Ik mis  in d it overzicht belangenbehartiging, dat zou echt meer naar voren mogen komen.”
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Bron: Simon-Kucher & Partners  o.b .v. focusgroepen in Amersfoort (8 april) en Amsterdam (10 april; 2x), n=24; Opmerking: 1) CB = Consumentenbond

Vorm en structuur van het lidmaatschap & betalingsbereidheid consument
Aan respondenten getoonde handout : Verdeel 100 
punten over de waardeblokken /  groepen
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bepaalde  producten 
en d iens ten
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geschillen met 
bedrijven of ins tanties

Consumentenrecht

* Of andere  gids  naar keuze

Verdeel 100 punten over de groepen o.b.v. wat voor jou de meeste waarde zou hebben
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Bron: Simon-Kucher & Partners  o.b .v. focusgroepen in Amersfoort (8 april) en Amsterdam (10 april; 2x), n=20; Opmerking: 1) CB = Consumentenbond

Vorm en structuur van het lidmaatschap & betalingsbereidheid consument
Beperkte waardeverschillen tussen blokken: In ieder 
waardeblok zit voor een groep consumenten waarde

11
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en d iens ten
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Bemidde ling b ij 
geschillen met 
bedrijven of ins tanties

Consumentenrecht

* Of andere  gids  naar keuze

Verdeel 100 punten over de groepen o.b.v. wat voor jou de meeste waarde zou hebben

23 punten 36 punten 17 punten 24 punten

Les voor CB1: Zorg ervoor dat het ook mogelijk is om 
slechts een deel van de dienstverlening af te nemen.
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Consumentenrecht
als dominant waardeblok

44 (gem. leeftijd)

Persoonl. advies
als dom. Waardeblok

39 (gem. Leeftijd)

Informatie & Tests
als dominant waardeblok

53 (gem. leeftijd)

Collectieve voordelen 
als dominant waardeblok

42 (gem. leeftijd)
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Bron: Simon-Kucher & Partners o.b.v. focusgroepen in Amersfoort (8 april) en Amsterdam (10 april; 2x), n=20; Opmerking: 1) CB = Consumentenbond

Vorm en structuur van het lidmaatschap & betalingsbereidheid consument
Grote voorkeursverschillen op individueel niveau; groot 
deel respondenten geeft punten aan collectieven

11

Les voor CB1: Zorg voor een gedif ferentieerd aanbod, 
aansluitend bij behoefte van verschillende consumenten.
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Scores  voor de  verschillende  waardeblokken per respondent

Leesvoorbeeld: Respondent 2  hee ft re sp . 40, 40, 10 en 
10 punten gegeven aan de  ve rschillende  waardeblokken.

29



Optimaal verdienmodel voor de Consumentenbond |  Terugkoppeling focusgroepen |  16 april 2019 

Bron: Simon-Kucher & Partners  o.b .v. focusgroepen in Amersfoort (8 april) en Amsterdam (10 april; 2x), n=24; Opmerking: 1) CB = Consumentenbond

Vorm en structuur van het lidmaatschap & betalingsbereidheid consument
Aan respondenten getoonde handout : Geef aan wat 
de betalingsbereidheid is voor het totale aanbod

12

Als je het gehele aanbod 
(alle groepen) zou 
afnemen, welke prijs per 
maand vind je dan:

Gunstig
Duur, maar je zou het 
nog wel overwegen te 

kopen

Te duur, je zou het niet 
overwegen te kopen

Te goedkoop, je zou het 
niet overwegen te 
kopen, vanwege 

twijfelachtige kwaliteit

€ ________ € ________ € ________ € ________
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en d iens ten

Persoonlijk advies
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claimservices

Onders teuning b ij 
garantie  en juridische 
procedures

Bemidde ling b ij 
geschillen met 
bedrijven of ins tanties

Consumentenrecht

* Of andere  gids  naar keuze
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Bron: Simon-Kucher & Partners  o.b .v. focusgroepen in Amersfoort (8 april) en Amsterdam (10 april; 2x), n=20; 
Opmerking: 1) Afronding naar d ichts tb jzijnde  ha lve  prijspunt, (bv. €5,95 naar €6; 2) CB=Consumentenbond

Vorm en structuur van het lidmaatschap & betalingsbereidheid consument
Mogelijkheid om aanbod te centreren rondom 
psychologische prijspunten

12

Les voor CB2: Zorg dat er aanbod is op of rond een aantal 
psychologische prijspunten (bv. €3, €5, €8, €10 & €15).
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Aantal keer dat een prijspunt genoemd is in de Van Westendorp voor alle waardeblokken1

(Let op: Betreft de som van gunstig, duur, te duur én te goedkoop)

Leesvoorbeeld: Het €10 prijspunt is , 
ve rspre id  over guns tig , duur, te  duur en te  
goedkoop, in totaa l 9  maal genoemd.
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Bron: Simon-Kucher & Partners  o.b .v. focusgroepen in Amersfoort (8 april) en Amsterdam (10 april; 2x), n=24; Opmerking: 1) CB = Consumentenbond

12 kerninzichten uit de focusgroepen

Onderwerp Kerninzicht

Bekendhe id  en 
associa tie  
me t CB1

 Zichtbaarhe id  van CB1 en d irecte  behoefte  aan haar d iens tve rlening is  de  afge lopen jaren afgenomen

 Tijde lijke  behoefte aan te s tinformatie  be langrijke  reden om lid  te  worden én lid  af te  worden

 Behalve  ouderwets  en oubollig worden voora l positieve  woorden geassociee rd  met de  Consumentenbond

Huidig en 
toekomstig 

lidmaatschap

 Huidige  communicatie  over onder meer inhoud en voorde len van he t lidmaatschap  schie t tekort

 Online tes tinfo, te s trapporten & verge lijke rs  popula ire  d iens ten CB1; be ta lingsbere idhe id  tussen €6 en €10

 Consumenten hebben de  voorkeur voor een lidmaatschapsre la tie  t.o.v. een abonnementsre la tie  me t CB1

Behoefte  en 
koopproces

 Toegevoegde  waarde  te s tinformatie , en in he t b ijzonder gepersonalisee rd  koopadvies , behoeft uitleg

 CB1 wordt s lechts  zee r beperkt he rkend a ls  de  bes te  partij voor advies  en ontzorging b ij financië le  zaken

 Jurid isch advies  b ied t vangne t, maar is  s lechts  b ij een beperkt dee l van de  consumenten bekend

Vorm en 
s tructuur van 

he t lidmaatschap
& 

Beta lingsbere idhe id  
consument

 Centre ren van he t aanbod van CB1 rondom waardeblokken positie f ontvangen door consumenten

 Beperkte  waardeverschillen tussen b lokken; In ieder waardeblok zit voor een groep  consumenten waarde

 Mogelijkhe id  om aanbod te  centre ren rondom psychologische prijspunten
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