
TECHNISCHE FICHE LETTERBOX CONSUMER SURVEY 

Inleiding 

De Letterbox Consumer Survey, een initiatief van bpost, verzamelt voor de 

Belgische markt (agentschappen en adverteerders) gegevens over de houding en 
het gedrag van de consument ten opzichte van zijn brievenbus en meer bepaald 

tegenover reclamedrukwerk (direct mail of reclame per post). Dit helpt hen om 
campagnes op te zetten.  
 

De Belgian Direct Marketing Association (bdma) heeft hiervoor een 
technische commissie opgericht, bestaande uit experten in media en direct 

marketing, om de specificaties op te stellen, een enquêtebureau te selecteren en 
de meest geschikte methodologie te ontwikkelen. Zij kozen TNS Media als 
onderzoeksbureau op basis van een selectieprocedure die in twee rondes werd 

uitgevoerd.  
 

 
A/ Doelstellingen en methodologie 

Deze studie moet adverteerders en agentschappen toelaten om de impact van 

direct mail campagnes in te schatten alsook een betrouwbare referentie en 
erkende cijfers bieden over de brievenbus en meer bepaald over direct mail.   

 
Om dit te bereiken heeft de technische commissie ervoor gekozen te werken met 
een representatief ‘panel’ in twee complementaire stappen:  

 
 Stap 1: “Establishment Survey”: een beschrijvende enquête door middel 

van face-to-face interviews, beschrijvingen van het algemeen gedrag, de 
houdingen en voorkeuren tegenover de media ‘in de brievenbus’, alsook 
het profiel van de respondenten. Met deze respondenten kon men 

vervolgens een consumentenpanel samenstellen.  
 Stap 2: “Registratie van gedrag”: de deelnemers die bij de eerste stap 

werden gerekruteerd vulden vervolgens een notaboekje in met een 
identificatie van elke ontvangen reclameboodschap per post en een 

weergave van wat ze met dit drukwerk gedaan hebben.  
 
1/ De establishment survey wordt uitgevoerd door middel van face-to-face 

interviews (CAPI) aan huis: 
 De steekproef bestond uit 1.245 personen, representatief voor de 

Belgische bevolking ouder dan 18 jaar 
 De enquête werd uitgevoerd van mei 2013 tot februari 2014  
 Er werd een weging uitgevoerd met behulp van de CIM Golden Standard 

voor de criteria geslacht, leeftijd, opleiding, beroep, sociale klasse, regio.  
 

2/ De registratie van het gedrag: dit onderzoek gebeurde door middel van 3.000 

notaboekjes verzameld in de loop van vijf opeenvolgende metingsgolven:  

 3.000 notaboekjes van 1.600 verschillende respondenten werden 

verzameld in de loop van de vijf opeenvolgende metingsgolven tussen mei 
2013 en februari 2014 (met een onderbreking tijdens de maanden juli en 
augustus). Elke respondent leverde gemiddeld 3 notaboekjes in.  



 De gebruikte methode is een zelf in te vullen vragenlijst (papieren boekje), 

die loopt over een periode van 1 week (7 dagen) na ontvangst van de 
post, en 2 weken voor het gedrag.  

 Er werd aan de respondenten gevraagd om nota te nemen van de 
identificatie van de afzender (sector/merk), de aard van de relatie 
(klant/geen klant), het soort post en de reactie van de respondent 

 Er werd een weging uitgevoerd met behulp van de CIM Golden Standard 
(geslacht, leeftijd, opleiding, beroep, sociale klasse, regio) als referentie 

voor het opstellen van de steekproef.  
 

B/ Toegang tot de data: 

 
Een Internettool werd ter beschikking gesteld van de adverteerders en reclame-

agentschappen om in 2 of 3 stappen, volgens de keuze van de gebruiker, 
toegang te krijgen tot de data over de impact van direct mail:  
 

1. Keuze van de sector: alle sectoren samen of één bepaalde sector 
2. Afbakening van universum: voor bepaalde sectoren waarvoor er voldoende 

observaties zijn (supermarkten, financiële instellingen, verkoop op 
afstand), is het mogelijk een referentie-doelgroep te kiezen (FR-NL, 

mannen-vrouwen, aankoopverantwoordelijke), wat toelaat andere 
variabelen te selecteren.  

3. Keuze voor specifieke criteria: toegang tot andere socio-demografische 

criteria (sociale klasse,…)  
 

We moeten opmerken dat de graad van socio-demografische gegevens die voor 
elke sector beschikbaar zijn, kan variëren naargelang het aantal beschikbare 
observaties. Wanneer het aantal observaties voor de niveaus onvoldoende blijkt, 

wordt een hergroepering voorgesteld. Zo zal een groep van 18-34 jaar de 
niveaus 18-24 of 25-34 hergroeperen wanneer er te weinig metingen 

voorhanden zijn.  
 
 


