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Wat wil de woonconsument?

Er wordt een nieuwe Module Consumentengedrag ontwikkeld waar de
vraag ‘Wat wil de woonconsument’ centraal staat. Het is een verdiepende
module ter aanvulling op de algemene Module Woningmarkt. Meer specifiek staat het voorkeurs- en keuzegedrag van woonconsumenten in deze
module centraal. De nieuwe module moet zicht bieden welke woonproducten interessant zijn voor verschillende groepen woonconsumenten. Dat is
voor de overheid, corporaties, bouwers en projectontwikkelaars informatie
om investeringen te waarderen. In dit inleidende hoofdstuk wordt de probleemstelling en het gewenste eindproduct geschetst.

Sinds 2005 vormt het WoonOnderzoek Nederland (WoON) het basisonderzoek aan
de hand waarvan VROM het beleid op het terrein van wonen en ruimte onderbouwt.
WoOn kent een modulaire structuur. Het bestaat uit een basismodule Woningmarkt
die elke drie jaar een representatief en betrouwbaar beeld op regioniveau geeft van de
woonsituatie en woonwensen van de bevolking van 18 jaar en ouder. Naast de basismodule zijn/worden zes vervolgmodules opgezet, te weten: Sociaal-Fysiek,
Woonomgevingopname, Energie, Consumentengedrag, Onderhoud en Renovatie en
Wonen voor senioren. Elke vervolgmodule dekt een thema dat om nadere belichting
en onderzoek vraagt.
VROM en de NEPROM hebben besloten een samenwerking aan te gaan voor de
Module Consumentengedrag. Waarom? De basismodule schiet tekort voor producten conceptontwikkeling. Deze module kent een vraagstelling die niet aansluit bij het
zoek- en keuzegedrag van mensen. Zo wordt in de basismodule per attribuut van de
woning en woonomgeving de hoogste voorkeur gevraagd. Onderzoekers en marketeers combineren die scores tot een denkbeeldige woning. Voor een basisanalyse van
het kwantitatief en het globale kwalitatief woningtekort of de betaalbaarheid voldoet
de basismodule. Maar voor marketing, doelgericht ingrijpen in de lokale en regionale
woningmarkt schiet de basismodule tekort.
Waarom? Een woning is een totaalproduct waar mensen een gebruiks-, belevings- en
toekomstwaarden aan toekennen. Pas als mensen op zoek gaan, of als mensen diepgaand worden ondervraagd, blijkt dat zij zelfstandig dat product uit elkaar plukken in
kenmerken van de woningen en de wijk. Soms worden kenmerken genoemd waar
marketeers en beleidsmakers niet eens aangedacht hebben. Ook wordt duidelijk dat
bepaalde kenmerken boterzacht, uitwisselbaar of keihard zijn in hun wensenpakket.
Het resultaat van het laatste is dat mensen een verzameling woningen hebben die ze
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zouden accepteren als deze worden aangeboden. Elk van die woningen heeft een
passende prijs-kwaliteitsverhouding al verschillen de woningen natuurlijk wel in zowel kwaliteit als prijs. Deze uitkomst is natuurlijk relevant voor beleidsmakers, verhuurders en projectontwikkelaars ook maatschappelijke en bedrijfseconomische afwegingen moeten maken bij de risicovolle investeringen in woningen en wijken. Een
valide en betrouwbaar instrumentarium dat meet wat ‘de woonconsument wil’ is
noodzakelijk.
Het doel van de module consumentengedrag is omschreven als:
‘het ondersteunen van de beleidsontwikkeling op het terrein van Wonen en Ruimte voor Ministerie
van VROM en het leveren van input voor de product- en conceptontwikkeling op woningmarktniveau voor de leden van de NEPROM.’
Het Ministerie van VROM en de NEPROM hebben bovendien eisen gesteld die samen te vatten zijn in twee deelpakketten. De eerste heeft betrekking op methodologie en het veldwerk. De tweede heeft betrekking op het meten van ‘wat de woonconsument wil’ en in het speciaal de elasticiteit van prijs en kwaliteit.
Deelpakket 1
• De potentiële respondenten voor de module Consumentengedrag zijn afkomstig
uit het parent-survey, dit zijn respondenten die meegewerkt hebben aan de module
Woningmarkt en die toestemming hebben gegeven voor herbenadering door
VROM voor vervolgonderzoek;
• Omdat van deze respondenten veel bekend is, dient zo veel mogelijk gebruik
gemaakt te worden van de bruikbare informatie uit de module Woningmarkt (en
eventueel bruikbare andere databases voor bijvoorbeeld woningkenmerken en
inkomen);
• De methode van conjunct meten dient gebruikt te worden gebruikt te worden
voor de keuze uit mogelijke woonsituaties. Gebruik van andere onderzoeksmethoden is als aanvulling mogelijk;
• In het hoofdonderzoek dient de gemiddelde respondent de face-to-face vragenlijst te kunnen doorlopen binnen 30 minuten enquêtetijd
Deelpakket 2
• Welke voorkeuren heeft de consument op de woningmarkt?
• Hoe weegt hij deze voorkeuren tegen elkaar af in zijn keuzeproces?
• Wat zijn de harde en zachte eisen bij dit keuzeproces inzake het (toekomstige)
wonen?
• In welke situaties en onder welke voorwaarden komen eventuele trade-offs tot
stand in het keuzeproces?
• Leiden deze trade-offs tot nieuwe wensen en eisen? En zo ja, tot welke?
• Wat is de prijselasticiteit van de woning- en woonomgevingkenmerken?
• Welke achterliggende overwegingen vormen de basis voor de voorkeuren van de
woonconsument?
2

Aan het Onderzoeksinstituut OTB is de opdracht verleend om door middel van een
pilot-studie te bepalen, op welke wijze een antwoord kan worden gegeven op de vragen uit deelpakket2, gegeven de randvoorwaarden uit deelpakket 1. Het Onderzoeksinstituut OTB ontwikkelt deze module samen met de faculteit Techniek, Bestuur en
Management van de TU Delft en NetMarketing Nederland te Rotterdam. Er wordt
een aantal producten geleverd:
 P.E.P.S.I. (Picture Enabled Preference Survey Interface), het gevalideerde en geteste modulaire onderzoeksinstrument voor de WoON-module Consumentengedrag dat direct voor toepassing in grootschalig veldwerk geschikt is. Hierbij
zijn alternatieve (aanvullende) meetmethoden optioneel.
 Een advies over een beeldenbank (foto’s, tekeningen) die gebruikt kunnen worden in het instrument.
 Een concreet advies over het steekproefdesign en verschillende enquêtemethoden (telefoneren, face-to-face, web-enquête etc.) die nodig zijn voor deze module.
‘Meten is weten’ geldt pas na ‘weten te meten.’ Een instrument dat geen theoretisch
fundament kent in het keuzegedrag zal niet valide meten. Bovendien dient het fundament voor iedereen beschikbaar te zijn zodat bekend is wat het instrument wel en
niet kan. Daarnaast dienen de enquête en verwerktechnieken aan te sluiten bij het
theoretische fundament. Deze rapportage beschrijft de activiteiten rond beide deelpakketten vanuit het perspectief van ‘weten te meten.’
In deze rapportage beargumenteren we dat de Module zodanig vorm is gegeven dat
de onderzoeksresultaten een valide, betrouwbaar en representatief beeld bieden van
de voorkeuren, die de consument op de woningmarkt heeft, en de wijze waarop verschillende categorieën consumenten hun afwegingen maken. Tevens geven wij aan
op welke wijze de behaalde resultaten handvatten kunnen bieden voor beleidsinterventies en productontwikkeling op te leveren. Meer concreet levert de module consumentengedrag meer inzicht in de voorkeuren, het keuze- en besluitvormingsproces
van woonconsumenten op de woningmarkt bij hun beslissingen om al dan niet te
verhuizen, en in het geval van verhuisgeneigdheid in de woningkeuze. Daarbij worden de achterliggende overwegingen en afwegingen ook in beeld gebracht.
Dit rapport is opgebouwd uit drie delen.
 Het eerste deel gaat over ‘weten te meten’ ofwel het methodologisch fundament.
Hoofdstuk 2 geeft een korte zienswijze op het keuzegedrag op de woningmarkt
van consumenten. Hoofdstuk 3 beschrijft de methodologische vertaling van de
theorie. Hier worden drie technieken beschreven: beslissingsbomen (Decision
Plan Nets), laddering en conjunct meten. Conjunct meten vormt de centrale
techniek in deze WoON module, terwijl beide andere technieken deels een ondersteunend karakter hebben.
 Het tweede deel beschrijft het instrument P.E.P.S.I. dat speciaal voor het conjunct
meten is ontwikkeld. Het instrument is een internetapplicatie. Vanwege het grafische karakter van het instrument en het gebruik van fotomateriaal is het design
3



essentieel. Immers een suboptimaal design verstoort het conjunct meten. In
Hoofdstuk 4 beschrijft de verschillende testen om het instrument geschikt te
maken voor een proefonderzoek onder een beperkt aantal respondenten.
In het derde deel staat het testen van het instrument centraal. Hoofdstuk 5 gaat in
op de respons, enquêteduur en dergelijke. Hoofdstuk 6 behandelt een meetmethode Decision Plan Nets die inzicht biedt in harde en zachte voorkeuren.
Hoofdstuk 7 gaat in op de techniek laddering die een koppeling maakt tussen de
kenmerken en de belevingswaarde. Hoofdstuk 8 is omvangrijkste en heeft betrekking op de uitkomsten van het conjunct meten waarbij de elasticiteit van prijs
en kwaliteit en de uitwisselbaarheid van voor voorkeuren centraal staan.

Een samenvatting en de conclusies en aanbevelingen ten aanzien van het definitieve
meetinstrument zijn in een aparte publicatie opgenomen. Hetzelfde geldt voor de bijlagen behorende bij de diverse hoofdstukken uit het onderhavige rapport.

4

DEEL 1 Weten te meten: het ontwerpen van een
meetinstrument

5

2

Theoretisch fundament

Stap één in ‘weten te meten’ is de uitdrukkelijke keuze voor een theorie. In
dit hoofdstuk schetsen we in grove lijnen hoe wonen en woningkeuzes
kunnen worden begrepen. Kernpunten zijn dat de vraag op het individueel
niveau moet worden gemeten, de individuele vraag gezien wordt als aanpassingsgedrag en er aannames zijn met betrekking tot het zoekgedrag. Bij
het opstellen van dit hoofdstuk hebben we ons gebaseerd op de vele beschikbare teksten van de bij het onderhavige project betrokken onderzoekers.

2.1

Risk-society: relatie individu en maatschappelijk systeem

Het onderzoek naar de woningkeuze van consumenten richt zich enerzijds op vragen
hoe de individuele woningkeuze beter beschreven, verklaard en gesimuleerd kan
worden. Anderzijds richt het onderzoek zich op de vraag hoe een relatie kan worden
gelegd tussen de individuele woningkeuze en de woningmarkt, als een systeem waarin
vraag en aanbod elkaar vinden.

Figuur 2.1

Relatie micro-gedrag en macro-aanpassingen

Bron: Goetgeluk 1997.

Het vraagstuk van deze koppeling is onderdeel van een meer algemeen debat over de
relatie tussen de context waarin keuzes moeten worden gemaakt (het macro-niveau)
en het keuzeproces van het individu of het huishouden (micro-niveau) (Groenewegen en Huigen 1992). In dit debat staat de vraag centraal hoe macro-ontwikkelingen,
zoals tekortschietend aanbod van woonruimte, van invloed zijn op micro-gedrag, zoals de woningkeuze van individuele woningzoekenden, en vice versa. Hoe deze koppeling tot stand komt is belangrijk omdat “In economics and sociology, the main task is to
analyze social systems. In other words, the analytical primacy is focused on social systems. In order to
explain social systems and related social phenomena, both disciplines have to make use of a theory of
action; i.e. the theoretical (or explanatory primacy) is focused on the individual. Thus the two prima6

cies refer to two different levels. There is analytical interest in the individual but only as an instrument for coming up with explanations on the social systems level.” Lindenberg (1990, p. 736).
Voor het woningkeuzeproces is deze koppeling in eerdere discussies uitgewerkt in
een conceptueel model (figuur 2.1), waarin de individuele woningkeuze niet alleen
afhankelijk is van het aanbod op de woningmarkt, maar dit aanbod tevens beïnvloedt
(Hooimeijer en Linde 1988). Volgens dit model is aanbod een macro kenmerk. Onder aanbod wordt de verzameling van vrijkomende woningen in een bepaalde periode en in een bepaald woningmarktgebied verstaan. Die vrijkomende woningen moeten beschikbaar en toegankelijk zijn voor de woningzoekenden die het onderwerp
van studie zijn. De beschikbaarheid wordt bepaald door de sectorale (type woonruimte) en ruimtelijke spreiding van het aanbod op een bepaald tijdstip. Met toegankelijkheid wordt niet alleen gedoeld op de prijs, maar ook op de regelgeving die het
een woningzoekende (on)mogelijk maakt om een beschikbare woonruimte te betrekken.
Op het microniveau van het individu of het huishouden moet het aanbod in overeenstemming worden gebracht met de woonwens. Volgens het conceptuele model
zal de woningzoekende tijdens het zoeken naar woonruimte leren wat zowel de mogelijkheden als de beperkingen op de woningmarkt zijn om zijn woonwens te realiseren. De mogelijkheden en beperkingen ontstaan op micro- en op macroniveau. Op
het individuele niveau betreft het de individuele hulpbronnen, zoals het inkomen en
de beperkingen zoals de bereikbaarheid van de werklocatie of de scholen voor de
kinderen. Op het macroniveau stellen de beschikbaarheid en toegankelijkheid van het
aanbod grenzen aan de keuzemogelijkheden. Het is aannemelijk dat het veel personen tijdens het zoeken naar een nieuwe woonruimte duidelijk wordt dat de oorspronkelijke woonwens een luchtkasteel is.
Naast ruimtelijke en sectorale beperkingen doen zich op het individuele niveau ook
temporele beperkingen voor. Binnen een bepaalde tijd dient men er in te slagen om
woonruimte te vinden. Dit hangt af van de urgentie van de verhuizing. De mogelijkheden en beperkingen op de woningmarkt en de verhuisurgentie zullen volgens dit
concept bepalen welke woningkeuze uiteindelijk wordt gemaakt in de confrontatie
tussen de individuele woonwens en de beschikbaarheid en toegankelijkheid van het
aanbod. Daardoor verschillen mensen in de mate waarin zij de verhuizing kunnen
uitstellen, afstellen of genoegen moeten nemen met een minder gewenste woning.
Op macroniveau is het effect van al die individuele verhuiskeuzes groot. Immers, in
een bepaald gebied en een bepaalde periode wordt een deel van het aanbod geaccepteerd door woningzoekenden. Uit het feit dat in de praktijk leegstand (niet geaccepteerd aanbod) en wachttijden (niet gehonoreerde vraag) voorkomen, kan worden afgeleid dat het prijsmechanisme niet altijd voor een perfecte afstemming zorgt op de
woningmarkt. Kenmerkend voor de woningmarkt is dat het leeuwendeel van het aanbod vrijkomt door de verhuizingen in de voorraad (Filius 1993). Dit wordt wel doorstroomaanbod genoemd. Aanbod is daardoor in de regel een onbedoeld effect van de
keuzes die woningzoekenden maken. De mate waarin aanbod vrijkomt en opnieuw
wordt bezet door verschillende segmenten woningzoekenden kan in de ogen van de
(rijks)overheid heel gewenst of juist ongewenst zijn. Via regelgeving tracht de overheid de woningmarkt te beïnvloeden. Hierdoor verandert de toegankelijkheid van een
deel van het aanbod voor de individuele woningzoekende.
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Als wonen dus aanpassingsgedrag is, dan is het noodzakelijk te begrijpen hoe dat
aanpassingsgedrag tot stand komt.
2.2

Wonen als aanpassingsgedrag

Als lang geleden stelde Priemus al: Wonen is voortdurend trachten de woonsituatie
in overeenstemming te brengen met het aspiratiebeeld, dat bepaald wordt door afweging van de aanwezige praktische mogelijkheden, en voortdurend trachten het aspiratiebeeld in overeenstemming te brengen met het subjectieve ideaalbeeld, dat het resultaat is van de afweging van de aanwezige theoretische mogelijkheden (Priemus
1969, p. 14) .
Drie aspecten zijn van groot belang in deze definitie. Het eerste is het procesmatige
karakter. De aspiratiebeelden of woonwensen liggen niet vast, maar ontwikkelen zich
in het leven van een mens. Het tweede is het doelgerichte karakter van wonen. Daarbij anticiperen mensen op veranderende omstandigheden. Het derde betreft het situationele karakter. Dit heeft betrekking op de beschikbaarheid en toegankelijkheid van
woningen op een bepaalde locatie en op een bepaald tijdstip.
Maar de definitie is niet volledig of tenminste niet duidelijk genoeg in de onderliggende verklaring voor het wonen en het aanpassingsgedrag zelf. In de eerste plaats
wordt geen aandacht geschonken aan het aanpassen van de woonsituatie om andere
redenen dan het realiseren van de woonaspiraties. In het vervolg zal blijken dat de
motivationele aspecten van grote betekenis zijn voor het begrijpen van het verhuisgedrag. In de tweede plaats wordt alleen geconstateerd dat aspiraties worden aangepast aan veranderende omstandigheden. Belangrijker is de vraag hoe die aanpassing
plaatsvindt. Er is geen aandacht voor de procedurele aspecten van het verhuisgedrag.
Deze betreffen het zoekgedrag zoals het verkrijgen van woningmarktinformatie, het
verwerken van die informatie en het besluitvormingsgedrag.
Wij maken gebruik van het aangepaste model van Hooimeijer & Mulder (Mulder &
Hooimeijer, 1999, Hooimeijer & Linde 1988, Filius 1993, Mulder 1993, Goetgeluk
1997, Oskamp 1997). Dit model splitst zoek- en aanpassingsgedrag in drie deelaspecten. Deze opsplitsing is relevant omdat een technische koppeling gemaakt kan worden met bepaalde meetmethoden en woningmarktsimulatiemodellen zoals Socrates,
PRIMOS, Pearl en dergelijke.
2.2.1

Motivationele aspecten

In onderzoek naar de residentiële mobiliteit wordt vaak verondersteld dat de aanpassing van de woonsituatie aan de veranderingen in de huishoudenssituatie het enige
motief is voor een verhuizing (Rossi 1955, Kendig 1984, Leslie en Richardson 1961,
Michelson 1977). Wolpert (1965) stelt dat verhuizen het resultaat is van een kostenbaten vergelijking tussen de huidige en toekomstige woonsituatie. Indien de waardering voor de huidige woonsituatie lager is dan een bepaalde drempelwaarde, ligt een
verhuizing in het verschiet. In navolging van Wolpert en Rossi stellen Brown en
Moore (1970) dat er sprake is van een samenhang tussen typen woningzoekenden en
hun woonwensen: “It may be expected [..] that systematic differences between households needs
can be identified, i.e. that a functional relationship between the household's characteristics (socioeconomic traits, stage in life cycle, etc.) and its needs can be established” (p. 3). In de meeste geval8

len is sprake van veranderingen in de samenstelling van een huishouden die kunnen
leiden tot een verhuizing, maar de verhuizing niet noodzakelijk maken. Daarnaast
kan ook ontevredenheid ontstaan omdat mensen hun aspiratieniveau naar boven bijstellen omdat bijvoorbeeld hun inkomen stijgt. De uit deze motieven voortvloeiende
verhuizingen worden aanpassingsverhuizingen genoemd.
Het onderzoek naar de levensloop van mensen toont aan dat er ook andere verhuisredenen zijn. Soms is een verhuizing noodzakelijk om een ander doel te bereiken.
Gebeurtenissen zoals het verlaten van het ouderlijk huis of het verbreken van een relatie zijn alleen mogelijk door te verhuizen. Dat geldt ook voor andere gebeurtenissen
zoals het accepteren van een baan of het starten van een studie op grote afstand van
de huidige woning (Baanders 1995, Crommentuijn en Hooimeijer 1991, Graham
1985). Deze verhuizingen worden opgelegde verhuizingen genoemd. Soms hebben
mensen helemaal geen keuze, zoals in het geval van een scheiding (Van Noortwijk et
al. 1989). Filius (1993) toont aan dat ziekte of ouderdom een motief vormen om een
verhuizing niet lang uit te stellen
Het onderscheid tussen de aanpassings-, de opgelegde en de gedwongen verhuizingen laat zien dat een verhuizing niet een doel op zich is, maar een middel om een ander doel te bereiken. Er bestaan vele verhuismotieven omdat een mens vele doelen in
zijn leven wil bereiken. Die vele doelen ontstaan binnen verschillende parallelle carrières. Voor het begrijpen van verhuisgedrag zijn de woon-, studie-, werk- en huishoudencarrière essentieel (Priemus 1984, Mulder 1993, 1994, 1997). Uit levensloopstudies blijkt dat de samenhang tussen gebeurtenissen in die carrières en het plaatsvinden van een verhuizing groot is (Deurloo et al. 1994, Mulder en Hooimeijer 1995).
Een verhuizing kan worden gezien als een noodzakelijke activiteit om de verschillende carrières ruimtelijk en temporeel op elkaar af te stemmen. Mulder (1993) noemt
de carrière die leidt tot verhuisgedrag de veroorzakende carrière (triggering career).
Naast de veroorzakende carrière, die het motief voor het zoekproces levert, spelen
ook de overige carrières een belangrijke rol in dit proces. Deze carrières bepalen de
individuele hulpbronnen die het huishouden kan gebruiken en de individuele beperkingen die het huishouden ondervindt bij de zoektocht naar andere woonruimte.
Mulder duidt deze carrières daarom aan met de term conditionerend (conditioning
careers). Zij bepalen, in de woorden van Priemus, in belangrijke mate het aspiratiebeeld ten aanzien van de gewenste woonsituatie. Aan het zoekproces zijn een drietal
aspecten te onderscheiden: temporele, locationele en sectorale.
Het temporele aspect heeft betrekking op de tijd waarbinnen de verhuizing moet
hebben plaatsgevonden. Bij gedwongen verhuizingen ontbreekt veelal de mogelijkheid deze uit te stellen. Bij opgelegde verhuizingen geldt dit weliswaar minder, maar
zolang de verhuizing niet plaatsvindt, kan ook de gewenste gebeurtenis (het gaan samenwonen, de acceptatie van de baan) niet plaatsvinden, zodat in deze gevallen sprake is van een hoge urgentie. Bij aanpassingsverhuizingen zijn die consequenties van
uitstel van het moment van verhuizen veel minder ernstig. Het betekent hooguit een
verlenging van de periode waarin de woonsituatie suboptimaal is. Het verhuismotief
(de veroorzakende carrière) bepaalt dus in hoge mate de verhuisurgentie.
Het locationele aspect heeft betrekking op het gebied waarbinnen naar andere woonruimte wordt gezocht. Een belangrijke eis die aan de nieuwe woonplek wordt gesteld
is dat deze zorgt voor de ruimtelijke afstemming van de diverse carrières. De woning
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is de uitvalsbasis van waaruit de diverse activiteiten (werken, winkelen, recreëren enzovoorts) worden ondernomen. Het zoekgebied wordt daarom in hoge mate bepaald
door de beperkingen in de afstandsoverbrugging binnen het tijd- en geldbudget van
de diverse leden van het huishouden.
Het sectorale aspect heeft betrekking op de domeinkenmerken van de gezochte
woonruimte. Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan de kwaliteit van de woning
en de directe woonomgeving, maar ook aan de prijs en de eigendomsverhouding.
Opnieuw spelen alle carrières een rol in de eisen die aan de woonruimte worden gesteld en de hulpbronnen die het huishouden heeft om daarin te voorzien (Baanders
1995).
Een interessante vraag die door levensloopstudies wordt opgeworpen is of woningzoekenden met identieke verhuismotieven en individuele hulpbronnen ook identieke
woonwensen hebben. Vanuit de levenslooptheorie tekent het verleden de mens in
zijn normen en waarden. Het dagelijkse handelen is deels een gevolg van het verleden
(Klaver en Zwart 1996).
Doelstellingen en waarden spelen een belangrijke rol in het gedrag van mensen in het
algemeen (Rokeach, 1973) en in het keuzegedrag van mensen in het bijzonder (Bettman, 1979). Mensen bepalen hun doeleinden op basis van waarden, zoeken of ontwikkelen gepaste oplossingen, evalueren deze oplossingen en komen uiteindelijk tot
een keuze. Mensen trachten bij het oplossen van hun problemen altijd bepaalde doelstellingen en waarden te realiseren. Keuzegedrag is daarom doelgericht en waardegeoriënteerd.
Het belang van waarden is in de context van migratieonderzoek al eerder aangetoond
door De Jong en Fawcett (1981) en in het onderzoek naar wonen door Lindberg e.a.
(1987). In onze optiek is een woning een multidimensionaal heterogeen goed, geen
woning is hetzelfde als een andere woning. Mensen kiezen voor een bepaalde woning
omdat deze het beste past bij wat ze er mee/in willen doen. Wat ze er mee/in willen
doen wordt in belangrijke mate bepaald door hun doelstellingen en uiteindelijk hun
waarden. Vandaar dat het inzicht hebben in waardepatronen van belang is voor het
begrijpen van keuzes van woonconsumenten. De manier waarop voor de keuze van
de woonconsument belangrijke waarden worden vastgesteld, verschilt wezenlijk van
andere benaderingen en heeft als grote voordeel dat niet alleen woonconsumenten en
waarden aan elkaar gerelateerd kunnen worden, maar ook dat woningkenmerken en
waarden met elkaar in verband gebracht kunnen worden.
Wat betekent dit nu allemaal voor onderzoek, marketing en beleid?
De verhuisurgentie geeft aan hoe intensief mensen zoeken. De verhuisurgentie wordt
bepaald door de veroorzakende en conditionerende carrières. In enkele bestaande
modellen wordt gebruik gemaakt van gegevens over het verhuismotief (tabel 2.1). In
veel woningmarktmodellen, zoals SOCRATES (ABF-Research) leiden dwingende
verhuismotieven terecht tot een hoge verhuisurgentie. Deze verhuisurgenties zijn gerelateerd aan de gedwongen en opgelegde verhuizingen. Voor de aanpassingsverhuizingen geldt dat de verhuisurgentie vaak een functie is van de discrepantie tussen de
gewenste en huidige woonsituatie.
De conditionerende carrières worden geoperationaliseerd met behulp van variabelen
als de fase in de huishoudencyclus, het inkomen, het aantal inkomenstrekkers, de
leeftijd van het hoofd van het huishouden en dergelijke.
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De verhuisurgentie is niet alleen afhankelijk van de motivationele aspecten van het
verhuisgedrag, maar ook van de situationele (tabel 2.2). Twee mensen die willen gaan
samenwonen zullen in een ontspannen woningmarkt rustiger kunnen zoeken dan in
een gespannen. In het laatste geval wordt de urgentie dus medebepaald door het risico niets op tijd te kunnen vinden. Dit blijkt ook uit bijvoorbeeld prijzen die mensen
in gespannen regio’s betalen. De ‘auction theory’ en speltheorie verklaren ook dat
deze onzekerheid leidt tot ‘oneconomisch’ gedrag.
Tabel 2.1
De relaties tussen carrière, verhuismotief en verhuisurgentie
gerelateerd aan de verhuismotieven van het WBO/WoON
Veroorzakende
carrière
Studie

Verhuismotieven WBO

Verhuisurgentie
hoog

type
verhuizing
opgelegd

Werken

dichter bij werk wonen
verandering van werk

hoog
hoog

opgelegd
opgelegd

Wonen

vorige woning onaantrekkelijk
vorige woning bouwtechnisch slecht
woning te weinig kamers
woning te klein
woning te veel kamers
woning te groot
goedkoper wonen
duurder wonen
sloop/renovatie

laag
laag
laag
laag
laag
laag
laag
laag
hoog

aanpassing
aanpassing
aanpassing
aanpassing
aanpassing
aanpassing
aanpassing
aanpassing
gedwongen

Huishouden

echtscheiding
samenwonen/trouwen
zelfstandig wonen
verandering samenstelling

hoog
hoog
hoog
laag

opgelegd
opgelegd
opgelegd
opgelegd

Anders

gezondheid/hoge leeftijd
meeverhuisd met ouders
dichter bij familie wonen
andere motieven

onbekend
hoog
onbekend
onbekend

gedwongen
gedwongen
opgelegd
opgelegd

studie

Bron: Goetgeluk 1997/ OTB-bewerking

Tabel 2.2
De verhuisurgentie als functie van motivationele en situationele
aspecten van het verhuisgedrag
Motivationeel aspect
Vrijwillig, aanpassing
Vrijwillig, opgelegd
Gedwongen

Ruim
++
+++
++++

Situationeel aspect
Beperkt
+
++
++++

Bron: Goetgeluk 1997
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2.2.2

Situationele aspecten

De situationele aspecten van het verhuisgedrag hebben betrekking op de beschikbaarheid en toegankelijkheid van aanbod. De beschikbaarheid van woningen wordt
alleen met grote vertraging beïnvloed door de vraag. Alleen in de nieuwbouw is een
betrekkelijke directe respons op vraagveranderingen mogelijk. De effecten daarvan
zijn echter beperkt omdat nieuwbouw slechts een klein deel vormt van het totale
aanbod. Wel zorgt de nieuwbouw ervoor dat een keten van verhuizingen start omdat
de verhuizers ook woningen achterlaten. Dit wordt doorstroomaanbod genoemd.
Inmiddels is het aanbod dat ontstaat door migratie of huishoudenopheffing, zoals de
sterfte van alleenstaanden, het verhuizen naar instellingen of het gaan samenwonen
van alleenstaanden, omvangrijker dan de nieuwbouw. Ook dit aanbod leidt tot verhuisketens (Scholten 1988, Filius 1993). Dit vraagstuk zal de komende decennia zeer
relevant worden en de grote vraag is hoe we omgaan met de bestaande voorraad en
welke nieuwbouw dan noodzakelijk is.
Het leeuwendeel van het aanbod is het onbedoelde effect van verhuisgedrag van woningzoekenden. Onbedoeld is het omdat mensen geen woningen achterlaten vanwege de vraag naar hun woning, maar vanwege de eigen vraag naar een alternatieve woning. In een normale markt zou de vraag naar de huidige woning leiden tot het op de
markt brengen ervan. Op de woningmarkt geldt dit niet; daar geldt juist de woningmarktparadox dat de meest gewilde woningen het minst worden aangeboden (Priemus 1984).
Als een woning beschikbaar is, wil dat nog niet zeggen dat deze toegankelijk is. Uit
studies van het Urban Managerialism blijkt dat de toegankelijkheid wordt beïnvloed
door personen en instanties die barrières opwerpen (Clapham en Kintrea 1984, Short
1978). Van der Schaar (1987) zijn onderzoek toont aan hoe de Nederlandse woningmarkt gesegmenteerd is. Hij onderscheidt de sociale huursector, de particuliere huursector, de gesubsidieerde en vrije koopsector. De toegankelijkheid van elk segment is
in meerdere of mindere mate afhankelijk van toewijzing- en bouwbeleid, alsmede van
de financieringsmogelijkheden (banken).
Het effect van bovenstaande is dat de woningmarkt ondoorzichtig kan worden voor
woningzoekenden. Inzicht in de beschikbaarheid en toegankelijkheid van het aanbod
speelt een cruciale rol in het zoek- en substitutiegedrag van de woningzoekende. Dit
kan getoetst worden door te controleren of woningzoekenden met identieke verhuismotieven en individuele hulpbronnen in verschillende woningmarkten zich anders gedragen.
2.2.3

Procedurele aspecten

De procedurele aspecten hebben betrekking op de afstemming tussen vraag en aanbod op individueel niveau. Aan deze afstemming, of wel het zoekgedrag van woonconsumenten, wordt weinig aandacht besteed in de literatuur. Toch is het deze afstemming waardoor woonwensen worden omgezet in daadwerkelijk verhuisgedrag in
het licht van de aanwezige mogelijkheden. De procedurele aspecten kunnen daarom
niet los worden gezien van de motivationele (wensen en doelen) en de situationele
(beschikbaarheid en toegankelijkheid) aspecten van het woningmarktgedrag (zie figuur 2.3).
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Figuur 2.3 Motivationele, situationele en procedurele aspecten van het
consumentengedrag op de woningmarkt

Bron: Goetgeluk 1997

Om de afstemming te begrijpen is inzicht nodig in het zoekproces. In deze studie
wordt de conceptualisering van het zoekproces van consumenten in het algemeen,
zoals geformuleerd door Bettman (1979), toegepast op het zoekproces van de woonconsument. De consument wordt in deze conceptualisering opgevat als een verwerker van informatie. Sleutelbegrippen voor het zoekproces zijn: het motief of de doelformulering, het verkennen van het aanbod en het maken van keuzen.
Het motief
Het motief is de motor achter ieder zoekproces. Het bepaalt de richting en de intensiteit van het zoeken. Gegeven het verhuismotief en de beschikbare kennis (in-storeknowledge) wordt een operationeel doel geformuleerd. Dit is synoniem met de
woonwens. Het betekent dat woningzoekenden hun voorkeuren rangschikken naar
importantie en criteria bedenken hoe gereageerd moet worden op aanbod. Volgens
Bettman (1979) is het verhuismotief een constante, maar verandert het operationele
doel als gevolg van het zoeken. Een essentieel onderdeel van zijn gedachtegoed is dat
mensen uniek zijn in het formuleren van waarden, hun doelen en voorkeuren. Dat in
onderzoek blijkt dat mensen niet vaak van elkaar afwijken in hun voorkeuren is geen
verwerping van bovenstaande. In de meeste gevallen is sprake van een beperkte keuzevrijheid (situationeel aspect) die de voorkeuren ‘plat slaan’. Dit betekent dat we de
preferentie moeten meten in relatie tot het motief in de zin van waarden, doelstellingen en de levensloop.
Het verkennen van de markt
De woonwens is hiervoor omschreven als het operationele doel van de voorgenomen verhuizing. De realiteitswaarde van die wens is bij aanvang van het zoekproces
vaak nog beperkt. De discrepantie tussen de wens en de werkelijkheid wordt door
het zoeken kleiner. Met andere woorden: de woonwens wordt marktconform.
Eerder is aannemelijk gemaakt dat de woningzoekenden niet streven naar het maximaliseren van de woonconsumptie, maar naar een woonsituatie die optimaal past
binnen de verschillende carrières. Ook is aannemelijk dat mensen een minimale
woonwens hebben. De minimale woonwens bestaat uit die combinatie van voorkeuren die noodzakelijk zijn om de activiteiten in de veroorzakende loopbaan te realiseren. We noemen dit de harde voorkeuren ter onderscheiding van zachte voorkeuren.
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In hoofdstuk 3 zullen we zien dat er een variant is van een harde voorkeur: de vervangbare voorkeur. Waarom we toch hard noemen zal daar blijken.
Ook moet getoetst worden hoe verschillende informatiebronnen van invloed zijn op
het zoekgedrag. Sites als die van Funda en Bouwfonds vormen een wereld van verschil met 10 jaar geleden. Vreemd genoeg zijn dergelijke sites voor de huursector nog
niet ontwikkelduit een verzameling voorkeuren waaraan het aanbod tenminste moet
voldoen. Daarnaast zullen woningzoekenden extra voorkeuren hebben. Indien deze
bij de minimale voorkeuren worden opgeteld, ontstaat een maximale woonwens
(Goetgeluk et al. 1995, Oskamp 1997).
Keuzes maken
Woningzoekenden maken permanent keuzes in het zoekproces. Bettman (1979) stelt
dat mensen bij het maken van keuzes gebruik maken van heuristieken. Koningsveld
definieert een heuristiek als “het geheel van suggesties, hints of ongeformuleerde regels dat het onderzoek bepaalde wegen als mogelijk vruchtbaar doet inslaan en andere blokkeert” (Koningsveld 1982, p. 201). Deze definitie kan ook worden toegepast
op het zoekproces naar een andere woning volgens Bettman. De wegen die mensen
tijdens het zoekproces inslaan leiden er soms toe dat het zoekproces kan stoppen.
Dit worden interrupts genoemd. In deze studie staan drie interrupts centraal: het woningzoekend blijven, het afstellen van een verhuizing en het accepteren van een woning. De laatste keuze kan gepaard gaan met het genoegen nemen met een woning,
die niet voldoet aan de maximale, maar wel aan de minimale woonwens. Substitutie is
daarom alleen te begrijpen in het licht van het verhuismotief en de individuele hulpbronnen. Substitutie kan daarom omschreven worden als de specifieke keuze voor
uitstel, afstel of het genoegen nemen met aanbod dat niet voldoet aan de maximale
haalbare marktconforme woonwens (Goetgeluk et al. 1995, Oskamp 1997).
2.3

Conclusie

Vraag en aanbod lijken macrobegrippen. Het relateren van macrocijfers biedt weliswaar inzicht in de elasticiteit van prijs en inkomen, maar blijkt de dynamiek niet te
verklaren. In het toegepaste demografische onderzoek wordt de vraag vaak gezien
vanuit het individu, dat de woning nodig heeft om de verschillende samenhangende
loopbanen te combineren in de tijd en ruimte. Afhankelijk van waarden en doelstellingen worden voorkeuren opgesteld. Tijdens het zoeken naar aanbod, waarbij in deze visie aanbod voornamelijk woningen in de bestaande voorraad betreft, worden de
preferenties aangepast aan wat mogelijk c.q. noodzakelijk is. Dit leidt uiteindelijk tot
een verhuizing, uitstel of afstel. De geaggregeerde effecten daarvan, de maatschappelijke effecten, worden vervolgens beoordeeld. Zijn de effecten te negatief dan zal een
maatschappelijke discussie gaan plaatsvinden om de keuzeruimte aan te passen via
o.a. wet- en regelgeving. Voorbeelden zijn de ontoegankelijkheid van de koopsector
voor starters, de hypotheekrenteaftrek, de huurtoeslag, knellende ruimtelijke ordeningskaders en dergelijke. De vraag is nu op welke wijze we het aanpassingsgedrag
van mensen kunnen meten, gegeven bepaalde veronderstellingen ten aanzien van het
zoekgedrag. In het volgende hoofdstuk gaan we hier dieper op in.
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3

De technieken

Stap twee in ‘weten te meten’ is de expliciete vertaalslag van het gekozen
theoretische fundament naar de technieken. Aan bod komen beslisingsbomen (Decision Plan Nets), laddering, conjunct meten en eye-tracking. De
combinatie van deze bekende technieken verschaft de noodzakelijke informatie voor VROM en de NEPROM om inzicht te krijgen in het risicoprofiel van producten en concepten.

3.1

Wanneer haken mensen af bij bepaald aanbod?

Een belangrijke vraag is hoe we de wensen en het keuzegedrag zelf meten. In grovere
zin onderscheiden we twee belangrijke modelbenaderingen: de revealed en stated
choice modellen (Timmermans 1988, 1989, Timmermans en Borgers 1985, Timmermans et al. 1994, Van de Veyvere et al. 1997). Binnen deze groepen onderscheiden we weer wiskundige en niet-wiskundige benaderingen of beter gesteld, modellen
die wel of niet expliciet rekening houden met de kansberekening.
Revealed choice modellen analyseren het gerealiseerde verhuisgedrag (zie bijvoorbeeld Wolpert 1965, Brown en Moore 1970, Speare et al., 1975, Popp 1976, McCarthy 1982, Clark en Onaka 1983). De gemaakte woningkeuze is gelijk aan de
woonwens van de woningzoekende. Eerder is aangegeven dat er tal van gebeurtenissen in de motivationele en situationele sfeer zijn die het eerder aannemelijk maken
dat juist onevenwichtigheden bestaan. Molin et al. (1996) stellen daarom terecht dat
modelschattingen niet gebruikt mogen worden voor voorspellingen: “In any case, any
predictions based on observed choices or market share would be biased and misleading, unless the
supply-demand conditions and the (dis)equilibrium of the systems would be left unchanged. As these
conditions are unlikely to be met in many applied contexts, the relevance of revealed preference models
to predict consumer response to new housing tends to be very limited.” (p. 299). Het fundamentele kritiekpunt is dat de modellen de onderliggende oorzaken van het verhuisgedrag
niet modelleren (Boelhouwer 1993)
Stated choice modellen analyseren direct de voorkeuren of verwachte keuzes van
woningzoekenden. Zij kwantificeren niet het verhuisgedrag, maar de waardering voor
denkbeeldig aanbod. Er wordt gemeten welk nut woningzoekenden toekennen aan
relevante woningkenmerken. Dat kan plaatsvinden door zeer eenvoudige metingen
tot zeer complexe en experimentele designs en conjunct choice modellen (Van deVeyvere et al. 1997, Molin 1999). Met behulp van een theoretische combinatieregel
worden de deelnutten gecombineerd tot één totaalnut. In veel gevallen is de combinatieregel additief. Dit houdt in dat een negatief deelnut altijd kan worden gecompenseerd. Deze methoden zijn niet in staat een onderscheid te maken tussen ‘harde
voorkeuren’, die maken dat aanbod niet wordt geaccepteerd als een woningkenmerk
ontbreekt, en ‘zachte voorkeuren’, die er slechts toe leiden dat de ene woning wordt
geprefereerd boven de andere.
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Er lijken voldoende argumenten te bestaan om de (algebraïsche) discrete keuzemodellen zeer kritisch te beschouwen. Een aantal vooronderstellingen lijkt niet valide
(Van der Smagt en Lucardie 1991). Het is discutabel of de deelnutten, die voor de
woningkenmerken worden gemeten, omgezet kunnen worden in een totaalnut waarbij vaak onterecht een compensatorische regel wordt verondersteld. Een tweede probleem is de aanname dat een parameter (de waarde van een woningkenmerk in het
model) invariant zou zijn als mensen verschillende keuzesets evalueren. Van der
Smagt en Lucardie (1991) stellen terecht dat mensen een woning zoeken die aan hun
eisen voldoet. Verschillende combinaties van verschillende woningkenmerken kunnen dan eenzelfde totaalnut opleveren. Een woningkenmerk wordt dus in combinatie
met de andere kenmerken gewaardeerd. Invariantie is eerder uitzondering dan regel.
Ten slotte wordt verondersteld dat mensen kunnen kiezen uit eenzelfde aantal alternatieven.
In hoofdstuk 2 hebben we aangegeven dat de beschikbaarheid en de toegankelijkheid
van het aanbod aanmerkelijk kunnen verschillen. Er zijn daarom alternatieven nodig
voor de algebraïsche stated choice modellen om de acceptatiebereidheid te modelleren. In het geografische onderzoek noemen Timmermans en Van der Heijden (1987)
en Van der Smagt en Lucardie (1991) de beslissingsbomen als alternatief. Buiten het
geografische onderzoek zijn ze langer bekend (Clarkson 1962, aangehaald door
Bettman 1979). Timmermans en Van der Heijden suggereren het gebruik ervan omdat: “The decision net approach may prove to be a good alternative to the more conventional discrete
choice and decompositional multiattribute preference models, especially when the decision-making
process under investigation is characterised by the existence of noncompensatory elements or when a
high degree of interpersonal variation in the number and types of attributes, influencing the decisionmaking and choice process, is present." (p. 301).
Maar wat is nu zinvoller om te gebruiken: wiskundige of niet-wiskundige modellen.
Het onderzoek van Goetgeluk (1997) toont de voorspellende waarde van beslissingsbomen prima aan. Hij concludeert echter samen met bijvoorbeeld Molin (1999) en
Witlox (1995) dat het nadeel van beslissingsbomen hun deterministische karakter is.
Het voordeel van de conjunct methode is dat er op basis van onderliggende kansverdelingen een ‘design’ van woonvoorkeuren wordt opgesteld, dat aan iedereen wordt
aangeboden. Beide methoden zijn daarom noodzakelijk. Met het conjunct meten en
de beslissingsbomen techniek kunnen respectievelijk de voor de consument belangrijkste kenmerken van de woning en de ‘hardheid’ van die gewenste kenmerken worden vastgesteld bij de woonconsumenten.
Waarom deze woningkenmerken belangrijk worden gevonden, wordt in beide technieken echter nog niet duidelijk. Daarom breiden we het instrumentarium voor het
meten van woonconsumentengedrag uit met de laddering methode. Met deze methode kunnen achterliggende waarden en overwegingen van individuele consumenten
bij het gedrag op de woningmarkt namelijk wel achterhaald worden.
Hieronder gaan we achtereenvolgens in op het gebruiken van beslissingsbomen, laddering en conjunct meten. Daarbij komt overigens nog een extra element in zicht:
conjunct meten in combinatie met woonbeelden. Op deze plaats gaan we niet nader
in op het meten van de ‘triggering’ en ‘conditional careers.’ De benodigde data voor
het bestuderen van de verhuismotieven, zijn namelijk grotendeels al in de hoofdmodule van het WoON 2006 verzameld en dus te gebruiken.
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3.2

De beslissingsbomen techniek

Een beslissingsboom is “A decision maker's (DM's) detailed sketch about intended strategies
towards future decisions situations.” (Whan Park et al. 1981, p. 34). Een beslissingsboom
kan de woningkeuze op twee niveaus uitdrukken: het attribuut- en het alternatief niveau. Het attribuutniveau heeft betrekking op de vraag welke woningkenmerken van
belang zijn indien een vrijkomende woning wordt aangeboden. De beslissingsboom
geeft de voorgenomen keuzes ten aanzien van ieder woningkenmerk (attribuut) aan.
Op dit niveau worden de bestaande inzichten van de woningzoekende gereflecteerd.
Het alternatiefniveau start met het opstellen van een verzameling denkbare woningen
(alternatieven) die uit de beslissingsboom wordt gedistilleerd. De verzameling bestaat
uit een aantal specifieke combinaties van voorkeuren. Deze combinaties vormen de
elementen van de verzameling. Daarna moet het volgens Whan Park et al. (1981)
mogelijk zijn deze alternatieven te rangschikken naar hun waarde (nut).
Figuur 3.1
Een fictief voorbeeld van een beslissingsboom voor de
woningvoorkeuren van een consument

Op welke wijze kunnen beide niveaus worden gemeten? Figuur 3.1 toont een eenvoudig model. De beslissingsboom toont hoe hard een woningzoekende een voorkeur inzet indien hij wordt geconfronteerd met een vrijkomende woning. Het achterhalen van de relaties vindt plaats in een aantal stappen.
In de eerste stap wordt in een face-to-face interview achterhaald welke woningkenmerken van belang zijn. De voorkeuren ten aanzien van de woningkenmerken staan
op de hoofdtak van de boom. In figuur 3.1 zijn dit de huurprijs, het aantal kamers en
een balkon. Alle andere woningkenmerken worden door de woningzoekende niet
van belang geacht. Deze stap weerspiegelt dus de voorkeuren van de woningzoekende gegeven zijn kennis van de markt. Een vrijkomende woning met huurprijs van
maximaal /450 per maand, tenminste drie kamers en een balkon wordt door de woningzoekende geaccepteerd. In deze stap wordt echter de hardheid nog niet bepaald.
In de tweede stap wordt de woningzoekende gevraagd of hij de woning zou accepteren indien die aan één of meerdere van de genoemde voorkeuren op de hoofdtak niet
voldoet. Op grond van deze tweede stap blijkt dat er drie type voorkeuren bestaan:
 Harde voorkeuren
Indien een woningkenmerk niet voldoet aan deze voorkeur wordt de woning
verworpen. In figuur 3.1 is dit de huurprijs. Whan Park et al. (1981) noemen dit
een rejection inducing dimension (p. 36).
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Vervangbare voorkeuren
Indien een woningkenmerk niet voldoet aan deze voorkeur, dient het gecompenseerd te worden. In figuur 3.1 is dit het aantal kamers. Whan Park et al. noemen
dit een trade-off dimension (p. 37)
Zachte voorkeuren
Indien een woningkenmerk niet voldoet aan deze voorkeur, hoeft deze niet gecompenseerd te worden. In figuur 3.1 is dit het balkon. Whan Park et al. noemen
dit een relative preference dimension (p. 37)

Hiermee is het attribuutniveau afgerond. Door alle combinaties van voorkeuren, die
ontstaan zijn door de confrontatie met de ontbrekende woningkenmerken, systematisch af te lopen ontstaat een verzameling woningen die door de respondent wordt
geaccepteerd (tabel 3.1). In de laatste stap dient de woningzoekende de in tabel 3.1
genoemde acceptabele woningen te rangschikken naar hun nut.
Tabel 3.1 Acceptabel aanbod op basis van een beslissingsboom
Aantal acceptabele woningen
1
2
3
4

Omschrijving van de woningen
huur <450, kamers 3+, balkon
huur <450, kamers 3+, geen balkon
huur <450, kamers 2+, rommelzolder, balkon
huur <450, kamers 2+, rommelzolder, geen balkon

In Nederland is in het afgelopen decennium een aantal woningmarktonderzoeken
verricht met beslissingsbomen en alternatief-beslissingstabellen. Het eerste was het
KIM-project (Camstra 1992, Op t Veld 1988, Op ‘ t Veld et al., 1992 ). Daarnaast
zijn beslissingsbomen op grote schaal gebruikt in het onderzoek Wonen-op-maat
(Van Kempen et al. 1994), de Woning-Aanbod-Machine (Van Zwetselaar et al. 1994),
De Randstad uit? (Floor et al. 1996) en in het onderzoek naar verplaatsingsgedrag
van agrarische ondernemers (Louwers 1996), Goetgeluk (1996), Witlox (1995).
Beslissingsbomen zijn deterministisch van karakter. Hiermee wordt bedoeld dat een
identieke vrijkomende woning door een identieke woningzoekende slechts op één
manier kan worden geëvalueerd. Het deterministische karakter kan ook anders worden geformuleerd. Er is geen foutentheorie, die het mogelijk maakt om rekening te
houden met meetfouten en het onterecht niet opnemen van voorkeuren. Als een
meetfout systematisch is, kan overigens geen enkele foutentheorie een bijdrage leveren (Van der Smagt en Lucardie, 1991). Bettman (1979) stelt daarom terecht: “research
using decision nets has concentrated on a deterministic approach of modelling choice, with stochastic
elements not playing a role in these models. Instead of subsuming the effects of different situations or
individual differences in a stochastic error term, these factors are included in the model directly as
much as possible.[..] The idiosyncratic nature of decision net models cause problems in generalizing
the results found. “ (p. 242).
Het toepassen van alle stappen is uitermate geschikt voor kleinere bouwprojecten
waar echt detailinformatie nodig is. Het is niet voor niets dat beslissingsbomen tot op
heden worden toegepast in expert systemen, waarin de idiosyncrasie centraal staat.
De voorspellende waarde is dan ook goed te noemen (Goetgeluk 1997). Het toepassen van beslissingsbomen voor een landsdekkende grootschalig onderzoek is buitengewoon kostbaar en minder zinvol omdat generalisaties centraal staan. Dat geldt ook
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voor de Module Woonconsumenten. Voor deze module zijn beslissingsbomen echter
wel noodzakelijk als eerste stap voor het conjunct meten en de laddering.
In combinatie met conjunct meten geldt dat beslissingsbomen:
 de selectie van alle relevante voorkeuren onderbouwen omdat de woonconsument dit zelf doet. Beleidsmakers en ontwikkelaars weten veel, maar niet alles.
Met een telefonische of internet versie biedt een klein vooronderzoek prima mogelijkheden. Wel is het belangrijk om het onderscheid tussen hard en niet-hard te
bepalen. De vervangbare voorkeuren worden wel vastgesteld door het conjunct
meten. Afhankelijk van het doel van het onderzoek kunnen bij de harde attributen ook de niet-harde toe te voegen aan het design van het conjunct meten;
 De selectie van de waarden voor elke voorkeur, zoals de prijsklassen, het kamertal, de diepte van een tuin en dergelijke, is essentieel voor het welslagen van het
conjunct meten. Deze kennis is relevant omdat in de conjuncte meting de selectie van attributen en de grenswaarden eenmalig worden vastgesteld. Als de grenswaarden in de conjunct meting niet marktconform zijn, dan levert dit rare schattingen op. Zo zal de prijs van een identieke woning in de Oldambt en de Duinen Bollenstreek een andere prijs hebben.
In combinatie met laddering geldt dat een directe koppeling gemaakt kan worden
waardoor inzicht ontstaat in de betekenis die mensen toekennen aan hun voorkeuren. Vooral voor de marketing is deze betekenisstructuur zeer relevante informatie.
In de volgende alinea wordt dieper ingegaan op dit aspect.
3.3

Laddering en betekenisstructuren

Kan een woning die vanuit de gebruikswaarde prima geschikt is voor zowel startende
paren zonder kinderen als empty nesters aan de man worden gebracht. Natuurlijk via
op maat gemaakt reclame- en voorlichtingsmateriaal kunnen woningen en wijken
‘gemerkt worden’. In de reclame heet dit ‘branding.’ Kleurgebruik, de juiste woorden,
de aansprekende foto’s in de juiste media zijn belangrijke factoren om mensen minimaal nieuwsgierig te laten worden. De vraag ‘hoe beleven mensen hun voorkeuren’ is
dus onmiddellijk van belang. Het antwoord is laddering.
De laddering methode is een interviewmethode die ontwikkeld is in het markt- en
consumentenonderzoek voor het achterhalen van overwegingen van respondenten
die ten grondslag liggen aan hun productkeuze en de resultaten worden gebruikt voor
de marketing van producten. De methode is de afgelopen jaren uitgebreid beproefd
door het Onderzoeksinstituut OTB in het onderzoek naar woonvoorkeuren.
Uitgangspunt van een laddering interview vormen de door de woonconsument geprefereerde attributen en de bijbehorende attribuutniveaus. Per attribuut/attribuutniveau wordt de consument gevraagd waarom dat belangrijk voor
hem/haar is. Deze ‘waarom’-vraag wordt enkele malen herhaald en levert per respondent een zogenaamde betekenis- of motivatiestructuur op. Aggregatie van deze
structuren door gebruik te maken van technieken als netwerkanalyse en correspondentie analyse, levert informatie op over de achterliggende motieven van consumenten voor bepaalde voorkeuren.
Oorspronkelijk wordt de laddering methode toegepast in de vorm van open interviews. Dat heeft het OTB ook gedaan in verschillende projecten die betrekking had19

den op woonvoorkeuren. Dit betrof in alle gevallen kleinschalige projecten omdat de
verwerking van open interviews bewerkelijk is.
Omdat deze projecten veel informatie hebben opgeleverd over de motieven die
woonconsumenten hebben voor voorkeuren, hebben we recentelijk een methode
ontwikkeld die het mogelijk maakt laddering ook te gebruiken in grootschalige surveys. Momenteel wordt deze nieuwe methode getest en de eerste resultaten zijn positief. Essentie van de nieuwe benadering van laddering is dat ‘field coding’ wordt toegepast, d.w.z. de respondent krijgt een open vraag voorgelegd, de zgn. ‘waarom’vraag, terwijl de interviewer een reeks antwoordcategorieën (inclusief de categorie
‘anders, namelijk..l.’) voor het coderen van de antwoorden ter beschikking heeft. Deze categorieën zijn gebaseerd op de onderzoeken die reeds plaats gevonden hebben
en op de test die momenteel (nazomer 2006) uitgevoerd wordt. Naar verwachting
dekken deze categorieën circa 80% tot 90% van de antwoorden af, waardoor de verwerking achteraf meevalt.
Aangezien de basisinformatie van zowel de beslissingsbomen als de betekenisstructuren op attribuutniveau wordt verkregen, vindt ook de technische koppeling ook
plaats op het niveau van woningattributen. Per woningattributen is deze koppeling
afgebeeld in onderstaande figuur 3.2.
Figuur 3.2 Een fictief voorbeeld van een betekenisstructuur van
woonconsument, gekoppeld aan de informatie uit de beslissingsboom van de
desbetreffende persoon

Latente
functie

Manifeste
functie

Woningattributen/
-niveau

Harde/
Vervangbare/
Zachte/
voorkeur

Het meten van het gecombineerde model verloopt in een aantal stappen:
 achterhaald wordt welke kenmerken voor de respondent belangrijk zijn, en van
elk belangrijk kenmerk wordt het geprefereerde niveau vastgesteld; als we van
een vaste set kenmerken uitgaan, kan deze stap overgeslagen worden;
 de (belangrijke) kenmerken worden door de respondent gerangschikt naar belangrijkheid; vervolgens wordt aan elk kenmerk een gewicht toegekend op een
schaal van 0 – 100, dat de belangrijkheid van het kenmerk voor de respondent
uitdrukt;
 per kenmerk wordt door de respondent aangegeven of het een harde/vervangbare/zachte voorkeur betreft;
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tot slot wordt per kenmerk geladderd, waarbij de respondent steeds gevraagd
wordt waarom het kenmerk of een functie van het kenmerk belangrijk is voor
hem/haar.

Figuur 3.3 Laddering en marketing

Bron: Website Bouwfonds en onderzoek OTB/Woonconsument
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De waarde voor de marketing is evident. In hoofdstuk 7 worden voorbeelden getoond van onze uitkomsten. Ter illustratie combineren we hier alvast de ladder voor
appartement en een advertentie van Bouwfonds. De ladder techniek lijkt zo op het
eerste gezicht als een bron voor onderbouwde inspiratie te kunnen worden beschouwd voor het vormgeven van voorlichting en reclamemateriaal.
3.4

Het Conjunt meten

Conjuncte analyse is een onderzoeksbenadering waarbij respondenten gevraagd
wordt om hun voorkeuren of keuzes ten aanzien van hypothetische woonsituaties
aan te geven. Deze hypothetische woonsituaties bestaan uit attributen (attributen genoemd) van de woning en eventueel de woonomgeving waarvan de waarden (attribuutniveaus genoemd) systematisch variëren op basis van statistische proefopzetten
(ook statistische designs genoemd). Omdat de hypothetische woonsituaties bestaan
uit aantrekkelijke en minder aantrekkelijke attributen, dienen respondenten een afweging te maken tussen deze attributen. Over het algemeen wordt aangenomen dat
hiermee een goede meting wordt verkregen van de afwegingen die consumenten maken.
De conjuncte analyse methode, meer specifiek, de conjuncte keuze methode is gebaseerd op de volgende veronderstellingen:
 woningen kunnen worden gedefinieerd in attribuutniveaus;
 woonconsumenten ontlenen een zeker nut aan elk attribuutniveau;
 woonconsumenten combineren de deelnutten voor de attribuutniveaus tot een
totaalnut voor de woning;
 woonconsumenten maken keuzes op basis van de totaalnutten die ze aan de woning ontlenen en vertonen nutmaximaliserend gedrag.
De conjuncte keuze methode is er op gericht om een nutfunctie te schatten op basis
van de keuzes die geobserveerd worden in conjuncte keuze experimenten. Die nutfunctie beschrijft de bijdrage van elk attribuut aan het totaalnut van een woning. Deze nutsfunctie drukt dus de bijdrage van elke attribuut aan het totaalnut uit en geeft
daarmee inzicht in het relatieve belang van elk attribuutniveau en ook van de attributen. In oppervlakkige zin lijkt deze benadering op het hedonisch prijsmodel waarbij
de eindprijs (totaalnut) wordt omgeschreven als de som van de deelprijzen (deelnut)
van attributen.
Op basis van het geschatte nutmodel kan voor elke willekeurige woning die opgebouwd is uit de attributen die meegenomen zijn in het experiment worden voorspeld
hoe aantrekkelijk deze woning wordt gevonden, dus welk nut hieraan wordt ontleend. Bovendien kan, onder bepaalde aannames, dit model worden gebruikt om te
voorspellen welk percentage van de respondenten in een dergelijke woning zouden
willen wonen. Het model zelf biedt inzicht in de mate waarin elk attribuutniveau bijdraagt aan het totale nut dat aan een woonsituatie wordt ontleend, dus hoe de voorkeur voor woningen verandert bij het veranderen van de attribuutwaarden. Als prijs
als attribuut is opgenomen in het experiment, kan tevens de betalingsbereidheid voor
attribuutniveaus worden bepaald: bijvoorbeeld, hoeveel euro zijn de consumenten
bereid om meer te betalen voor een woning met een woonkamer die 10 vierkante
meter groter is?
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Om tot een conjunct model van de woonvoorkeuren te komen moeten een aantal
stappen doorlopen, waarbij in elke stap beslissingen moten worden genomen. In het
volgende wordt een overzicht gegeven van deze stappen.
3.4.1

De selectie van attributen

De eerste stap betreft de selectie van attributen. Daarbij dienen in elk geval de belangrijkste attributen te worden geselecteerd waarop de consumenten zijn keuze
maakt. Dit is belangrijk omdat respondenten die er anders zelf bij bedenken. Stel bijvoorbeeld dat prijs niet wordt meegenomen in het experiment, dan zullen veel respondenten dit zelf invullen. De meest mensen zullen percipiëren, dat een rijwoning
goedkoper is dan een vrijstaande woning en zullen op basis van deze perceptie hun
antwoorden geven. Omdat een deel van de mensen dit wel en een van de mensen dit
niet doet en ook percepties kunnen verschillen, weet je dan niet precies wat je meet.
Naast de belangrijkste attributen voor de woonconsument kunnen ook attributen
worden meegenomen die mogelijk minder belangrijk zijn voor de consument, maar
wel belangrijk zijn voor de beleidsmaker of ontwerper, omdat ze aspecten belichten
waar men graag iets over wil weten. Zo was is in het Meerhoven onderzoek (Molin
1996) vooral ingezoomd op de dichtheid van de bebouwing, omdat er twijfels waren
of mensen wel in dichtbebouwde nieuwbouwwijken willen wonen.
De selectie van de belangrijkste attributen wordt vaak gebaseerd op vooronderzoek,
bijvoorbeeld groepsgesprekken (focusgroepen). Dit wordt vooral gedaan bij toepassingen waarin nog weinig bekend is over het onderwerp. Maar aangezien over woonvoorkeuren en het belang van de attributen hierin al zeer veel is gepubliceerd, deels
gebaseerd op focusgroepen, komt men met literatuur onderzoek ook al een heel eind.
Een belangrijke vraag daarbij is het aantal attributen dat zal worden meegenomen in
het onderzoek. Doorgaans worden in een standaard conjuncte analyse tussen de 6 a
10 attributen meegenomen. Of dit voldoende is, hangt af van het detailniveau waarin
men inzicht wil verwerven. Indien kan worden volstaan met de meest belangrijke
functionele attributen van de woning (zoals de prijs, het aantal kamers, de grootte
van de woonkamer, de grootte van de tuin) en attributen van de woonomgeving (bijvoorbeeld de hoeveelheid groen in de buurt, de afstand tot voorzieningen, de ontsluiting van de woonbuurt), dan zal dit aantal voldoende zijn.
3.4.2

De selectie van attribuutniveaus

Indien de attributen zijn geselecteerd, is de tweede stap de keuze van de attribuutniveaus: de waarden van de attributen die zullen worden gevarieerd in het conjuncte
experiment. Doorgaans betreffen dit 2 tot 4 niveaus per attribuut. Bij variabelen van
nominaal meetniveau (bijvoorbeeld woningtype) is de keuze van de niveaus gebaseerd op de variatie die in de werkelijkheid wordt aangetroffen. Bij continue variabelen (bijvoorbeeld prijs) moet een keuze gemaakt worden voor de range van de waarden (hoogste en laagste waarde) en het aantal niveaus. De range wordt bepaald op
basis van de waarden die in werkelijkheid worden aangetroffen en op de waarden die
te verwachten zijn na ingrepen in de werkelijkheid (nieuwbouw). Daarbij moet men
zich realiseren dat het betrouwbaarder is om te interpoleren dan te extrapoleren,
d.w.z. men kan betrouwbaarder uitspraken doen over het deelnut van een waarde die
tussen de gevarieerde attribuutniveaus ligt, dan voor een waarde die buiten de gevari23

eerde range ligt. Anderzijds, als de range te groot wordt gekozen, kan dit tot gevolg
hebben dat bepaalde combinaties van attribuutwaarden ongeloofwaardig worden.
Het aantal niveaus per continue kenmerk wordt bepaald door de verwachting die
men heeft over hoe het nut zal variëren met de variërende waarden. Indien kan worden verwacht dat het nut lineair toeneemt met toenemende waarden in de range die
gevarieerd wordt, dan kan men volstaan met twee niveaus: de hoogste en de laagste
waarde. Indien men verwacht dat het nut niet lineair varieert met variërende attribuutniveaus, dan dient men minimaal 3 niveaus mee te nemen. Je zou bijvoorbeeld
kunnen verwachten dat het nut sneller afneemt als de prijs boven een bepaalde waarde uitkomt. Er kan zelfs sprake zijn van een optimum of minimum waarde: om een
extreem voorbeeld te geven: stel dat de diepte van de tuin wordt meegenomen: range
0 tot 100 meter. Het nut van 0 meter tuin zal voor veel mensen erg laag zijn, maar
dat van 100 meter ook (veel onderhoud). Er is dus ergens een optimum voor het
aantal meters tuin (voor veel mensen ergens rond de 20 meter?). Als men een nog ingewikkelder nutsverloop verwacht, dan zou men 4 niveaus kunnen meenemen: dan is
het mogelijk om een S-curve te schatten. Zo’n curve is zeer geschikt voor gedrag dat
gekenmerkt wordt niet lineaire toenemende meeropbrengsten en niet-lineiare afnemende meeropbrengsten van een goederen en diensten. Op macroniveau is een bekende versie van een S-curve is de acceptatie van innovaties.
Bij de keuze van attribuutniveaus moet tevens rekening worden gehouden met het
feit dat alle combinaties van attributen moeten kunnen worden gemaakt en dat deze
leiden tot voorstelbare woonsituaties. Dit kan problematisch zijn: een appartement
heeft (doorgaans) geen tuin, maar wel een balkon. Verder heeft een vrijstaande woning doorgaans in werkelijkheid een geheel andere prijsrange dan een tussenwoning.
Om dit te verdisconteren, kan worden gedacht om per woonalternatief een andere
prijsrange te kiezen of zelfs andere attributen te kiezen. Dit is bijvoorbeeld gedaan in
het Meerhoven onderzoek (Molin 1996). Hiervoor geldt echter dat de complexiteit
van het experiment zal toenemen.
3.4.3

Het construeren van profielen

De derde stap is het combineren van de attribuutniveaus tot hypothetische woonsituaties. Het meest voor de hand liggend is het maken van alle combinaties die er mogelijk zijn, men verkrijgt dan het zogenaamde full-factorial design. Stel men heeft 6
attributen geselecteerd die ieder in 3 niveaus worden gevarieerd, dan kunnen 36 =
729 combinaties worden gemaakt. Dat is natuurlijk teveel om mee te nemen in een
onderzoek.
Hoofd- en interactie-effecten
Dat is ook niet nodig, omdat de belangrijkste effecten ook kunnen worden bepaald
op basis van een selectie uit alle mogelijk combinaties. Doorgaans wordt een orthogonale selectie uit het full-factorial design gekozen en verkrijgt met een orthogonal fractional factorial design. Orthogonaal wil zeggen dat er geen correlaties bestaan
tussen de attributen: alle combinaties die tussen twee attributen kunnen worden gemaakt komen dan even vaak voor in de resulterende profielen. Bijvoorbeeld, stel dat
onder meer prijs en woningtype als attributen worden meegenomen, dan komen in
de profielen evenveel goedkope als dure rijwoningen voor en evenveel dure als goedkope vrijstaande woningen.

24

Voor het feit dat niet alle combinaties worden meegenomen, wordt uiteraard wel een
prijs betaald: men kan dan niet meer alle effecten schatten. Om goed te begrijpen
over welke effecten het gaat is in bijlage A van het Bijlagenboek Consumentengedrag
een voorbeeld uitgewerkt met een nutfunctie en het onderscheid tussen hoofdeffecten en interactie-effecten daarin. Samengevat kunnen we stellen dat een hoofdeffect
de bijdrage aan het nut is van een attribuutniveau dat altijd geldt, ongeacht de waarden van de andere attributen. Een interactie-effect is de nutbijdrage van een specifieke combinatie van attribuutwaarden.
Drie typen experimentele designs
Bij het uitwerken van het uit te voeren experiment kunnen grofweg drie typen design
worden onderscheiden:
 full factorial designs, waarmee alle hoofd- en interactie-effecten kunnen worden
geschat. Dit design leidt tot het grootst aantal hypothetische profielen en wordt
snel onwerkbaar bij toename attributen en/of attribuutniveaus.
 fractional factorial designs, waarmee alle hoofdeffecten kunnen worden geschat
en helemaal geen interactie-effecten. Dit leidt tot het minst aantal profielen. Als
interactie-effecten toch optreden en deze verward zijn met de hoofdeffecten, kan
dit problemen opleveren. Zorgvuldig geselecteerde, grotere designs kunnen dit
voorkomen.
 compromise-designs, waarmee alle hoofdeffecten kunnen worden geschat en een
aantal specifiek geselecteerde interactie-effecten. Dit leidt tot minder profielen
dan full-factorial designs, maar tot meer profielen dan fractional factorial designs.
Met een full-factoral design kunnen weliswaar alle hoofd- en interactie-effecten die er
zijn worden geschat, maar dat leidt meestal wel tot teveel profielen. Daarom worden
in niet academisch onderzoek vrijwel uitsluitend fractional factorial designs toegepast. Met een fractional factorial design is het dus niet mogelijk om interactieeffecten te schatten; de aanname is dus, dat alle interactie-effecten gelijk zijn aan nul.
Ook wanneer interactie-effecten een rol hebben gespeeld bij het waarderen van woningen, dan kunnen deze toch niet worden bepaald. Het grote voordeel van fractional factorial design is dat deze leiden tot het kleinst mogelijk aantal profielen, waarmee toch alle hoofdeffecten kunnen worden geschat.
Het construeren van fractional factoral designs
Het construeren van een fractional factorial design geschiedt vaak op basis van tabellen, ook wel Basic Plans genoemd. Dit betreffen orthogonale fractionele designs.
Deze zijn dus geschikt om een conjunct experiment op te zetten, d.w.z. profielen te
genereren, waarmee alle hoofdeffecten kunnen worden geschat. Deze basic plans
hebben een aantal gunstige eigenschappen, waarvan de belangrijkste is dat de designs
orthogonaal zijn. Dat betekent dat het voorkomen van de attribuutniveaus onafhankelijk zijn van het voorkomen van alle andere attribuutniveaus. Bijvoorbeeld: het attribuutniveau ‘rijwoning’ komt even vaak voor met lage als met hoge prijzen.
Orthogonale designs garanderen dat alle hoofdeffecten onafhankelijk van andere
hoofdeffecten kunnen worden geschat. Deze designs leveren de meest efficiënte modelschatting op, d.w.z. dat de standaard errors het kleinst zijn, dus leiden tot de meest
betrouwbare schattingen bij een zo klein mogelijk aantal waarnemingen. Dat betekent
dat je minder waarnemingen nodig hebt om bepaalde effecten te kunnen aantonen.
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In bijlage A van het Bijlagenboek Consumentengedrag wordt aan de hand van een
voorbeeld met een eenvoudig basic plan het gebruik van deze designs uitgelegd.
3.4.4

De meettaak

Indien de hypothetische profielen zijn gemaakt, dient in de vierde stap er een beslissing te worden genomen over de meettaak. Dit betreft de reactie van respondent die
wordt gemeten in het experiment. Doorgaans worden drie typen taken onderscheiden:
 een ranking taak: hiermee worden alle profielen op volgorde gelegd.
 een rating taak: de waardering voor elk profiel wordt afzonderlijk gemeten.
 een keuzetaak: de profielen worden in keuzesets van doorgaans 2 tot 4 profielen
aangeboden en respondenten wordt gevraagd om een keuze te maken tussen deze profielen.
Deze laatste taak heeft als voordeel dat deze het dichtst in de buurt komt van het gedrag dat consumenten in werkelijkheid vertonen: ze maken een keuze uit beschikbare
opties. Dit is potentieel de meest valide meetmethode. Waarschijnlijk is dit voor respondenten ook de makkelijkste taak om uit te voeren. Een groot voordeel is dat met
deze methode ook de ‘niet keuze’ of uitstel van keuze worden gemeten: naast de geconstrueerde profielen wordt doorgaans een basisalternatief aan elke keuzeset toegevoegd, de optie ‘geen van allen’. Hierdoor kan onder meer de verhuisgeneigdheid
worden vastgesteld, hetgeen niet met de overige methoden kan worden bepaald. In
keuze-experimenten kunnen ook extra effecten worden geschat, welke niet mogelijk
zijn met de andere meettaken.
In een keuzetaak worden de respondenten gevraagd om een keuze te maken uit een
aantal profielen. Daarvoor is een extra stap nodig t.o.v. rating taken: de profielen
moeten in keuzesets worden geplaatst. De eenvoudigste methode om dit te doen is
eerst bepalen uit hoeveel profielen elke keuzeset mag bestaan. Doorgaans varieert dat
tussen de 2 en 4 profielen. Vervolgens wordt ad random uit alle profielen steeds een
profiel getrokken en dan in keuzesets geplaatst totdat alle profielen getrokken zijn.
Als bijvoorbeeld 27 profielen zijn geconstrueerd en er is gekozen om keuzesets van 3
profielen te construeren, dan levert dat 9 keuzesets op. Doorgaans wordt de randomisering meerdere keren uitgevoerd om er voor te zorgen dat profielen met verschillende andere profielen in keuzesets terechtkomen. Dit ook om de kans op correlaties
in de attributen binnen de keuzesets te minimaliseren. Deze methode is toegepast in
het eerste experiment in het Meerhoven onderzoek (Molin, 1996) en is ook in dit onderzoek gehanteerd. Er zijn variaties binnen deze methode mogelijk en er is ook nog
een alternatieve methode voorhanden. In bijlage A van het Bijlagenboek Consumentengedrag wordt hier nog kort op ingegaan.
Aan elke keuzeset wordt meestal een zogenaamd basisalternatief toegevoegd. Dat betreft meestal het alternatief ‘geen van allen’ of ‘niet verhuizen’ (blijven wonen waar je
nu woont). Dit basisalternatief wordt doorgaans per definitie het nut ‘nul’ gegeven en
fungeert daarmee als een ijkpunt voor de te schatten nutfunctie; als het referentiepunt. Bovendien kan met het basisalternatief de verhuisgeneigdheid worden bepaald
bij een gegeven woningaanbod.
De conjuncte analysetaak is nu af en klaar om te worden voorgelegd aan respondenten. Hiervoor dient nog een beslissing te worden genomen over hoeveel keuzesets
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aan een enkele respondent maximaal kunnen worden voorgeschoteld. Voorkomen
moet worden dat de meting door vermoeidheidsverschijnselen minder betrouwbare
antwoorden gaat opleveren of dat respondenten tijdens de meting afhaken.
3.4.5

De analyse

In de laatste stap zullen op basis van de observaties in de conjuncte experimenten
nutmodellen worden geschat. Als een rating taak als meettaak is toegepast, dan wordt
het model geschat met behulp van regressieanalyse. Als elke respondent alle profielen
van het design heeft beoordeeld, is het zelfs mogelijk om per persoon een model te
schatten. Deze individuele coëfficiënten en deelnutten kunnen vervolgens in het databestand worden bijgeschreven en behandeld worden als andere variabelen. Bijvoorbeeld, ze kunnen worden verklaard door allerlei persoonskenmerken (Molin et
al., 2001).
Als keuzetaken als meettaak zijn toegepast kunnen MNL (multinomial logit modellen) modellen worden geschat of modernere varianten van deze modellen (mixed logit modellen). Evenals bij rating modellen wordt ervan uitgegaan dat het nut wordt
bepaald door een sommering van de deelnutten (bij een hoofdeffectenmodel). Het
nut Vj van alternatief j wordt verondersteld als volgt met de keuzekans pj samen te
hangen:

pj =
waarbij: pj
Vj

e

Vj

∑e

V '

de kans p is dat alternatief j wordt gekozen uit alle beschikbare alternatieven
het (structurele) nut V is dat aan alternatief j wordt ontleend.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de keuzekans niet lineair met het nut samenhangt, maar dat dit verband S-curvig is. Dat wil zeggen, dat als men de keuze heeft
uit twee alternatieven, en de nutten van beide alternatieven liggen dicht bij elkaar, dat
een kleine verandering in het nut een relatief groot effect heeft op de veranderingen
in keuzekansen. Als daarentegen de verschillen in nut zeer groot zijn, dan moet de
verandering in nut zeer groot zijn om eenzelfde verandering in de keuzekans teweeg
te brengen.
3.5

Een combinatie van woonbeelden met conjunct meten

Woonbeelden betreffen foto’s en/of tekeningen waarbij de attributen in één beeld
worden ‘gepakt’. Voor de meting van de woonvoorkeuren met beslissingsbomen zullen woonbeelden niet relevant zijn. In deze methoden bepaalt de respondent zelf hoe
zijn ’housing bundle’ is opgebouwd. Wel zou aan de hand van de uitkomsten, na analyse, een ‘programma van eisen’ worden samengesteld, die relevant zijn voor o.a. het
maken van tekeningen.
3.5.1

De verbeelding werkt?

Het woonbeeld levert echter onduidelijkheden op in samenhang met het conjuncte
meten. Waarom? Doorgaans worden de attributen van de woonsituatie in de hypothetische woonsituaties omschreven in woorden. Dit heeft als voordeel dat orthogo27

nale designs (onafhankelijkheid wordt hierdoor gewaarborgd) relatief eenvoudig
kunnen worden toegepast om de hypothetische woonsituaties te variëren, waardoor
maximale controle wordt verkregen over hetgeen wordt gevarieerd. Dit maakt een
efficiënte en betrouwbare schatting van de modellen mogelijk.
Het louter gebruiken van tekst kan als nadeel hebben dat de architectuur van de woningen (de stijl van de woning) of de sfeer van een woonomgeving lastig tot uitdrukking is te brengen. Uit zoekgedrag en de populariteit van sites als Funda weten we dat
‘plaatjes’ werken. Echter in dergelijke situaties gaat het niet om een meting van voorkeuren, maar om het kiezen zelf. In dit onderzoek gaat het niet om hoe mensen kiezen, maar wat ze kiezen en waarom ze hun keuze maken. Indien het belangrijk wordt
geacht om de invloed van de architectuur van de woning of de sfeer van een woonomgeving mee te nemen in het model, kan in plaats van een omschrijving een foto
van de woning en of de woonomgeving worden opgenomen. Hieraan kleeft echter
een belangrijk bezwaar.
Het gebruiken van beelden in woonpreferentieonderzoek doet namelijk weer een beroep op het ‘visueel cognitieve vermogen’ van de respondenten. De keuzetaak of ratingtaak wordt weliswaar eenvoudiger en aantrekkelijker voor respondenten, omdat
men geholpen wordt in het visualiseren van de aangereikte informatie. Maar de keerzijde van het gebruik van woonbeelden kan echter zijn dat respondenten langer bezig
zijn om de gepresenteerde informatie “uit de beelden te lezen”, of dat beelden meerdere associaties op kunnen roepen bij de respondent dan tekstinformatie. De bijbehorende waarderingen die door de respondenten worden gegeven, komen daardoor
op zeer complexe wijze tot stand. Het nauwkeurig vaststellen van de relaties tussen
de waarderingen en de verschillende associaties vergt dan een groot aantal metingen
en ook meer tijd per meting.
Niet alle attributen van een woning of woonomgeving kunnen overigens in een beeld
opgenomen worden, maar alleen de attributen met een ‘verschijningsvorm’. In het
onderhavig onderzoek geldt dit bijvoorbeeld niet voor attributen als eigendomsverhouding, prijs, contact met buurtgenoten en samenstelling van de buurt. Daarnaast is
het goed en eenduidig in beeld brengen eveneens niet zo eenvoudig voor bijvoorbeeld de oppervlakte van de buitenruimte of bestaande bouw versus nieuwbouw
(eerste bewoner). Klabbers (2001) stelt in een vooronderzoek voor Bouwfonds in
2001: “In tegenstelling tot de tekstgebaseerde attributen zoals het niveau ‘modern’
van het attribuut ‘type architectuur’, kan één woningfoto onmogelijk het hele scala
aan huizen van moderne architectuur beschrijven. Met slechts één foto, met slechts
één verschijningsvorm is de gewenste generalisatie niet te maken. Maar met toevoeging van enkele anderen wellicht wel”. Bij meer ambigue attributen, zoals woningtype, type architectuur, woonmilieu of verdeling groen over de wijk, zou het weergeven
van meerdere beelden als toelichting op de afzonderlijke attributen in het te hanteren
meetinstrument wel een nuttige aanvulling kunnen zijn.
Om meer inzicht te krijgen in de geschetste mogelijke effecten van presentatietechnieken wordt een eerste vooronderzoek uitgevoerd. Dit inzicht moet bijdragen aan
een beter onderbouwde keuze voor de te hanteren presentatietechniek in het conjunct meten onderzoek. Daarbij dienen de volgende drie presentatievormen van
woonsituaties onderling vergeleken:
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foto gecombineerd met tekst
tekening gecombineerd met tekst
alleen tekst.

De onderzoeksvragen van het eerste vooronderzoek betreffen:
 In hoeverre verschilt het belang dat wordt gehecht aan de attributen tussen de
drie presentatievormen?
 Zijn er verschillen in aandacht die de respondenten besteden aan de attributen
tussen de drie presentatievormen?
 Hoeveel aandacht van de respondent gaat uit naar attributen op de tekening cq.
foto die niet tot het design behoren?
 Hoe lang duurt het afnemen van de taak?
 In hoeverre kunnen verschillen in aandacht (zie vraag 3) de verschillen in belang
die aan de attributen worden gehecht (zie vraag 2) verklaren?
3.6

Eye tracking

Om inzicht te verwerven in bovenstaande vragen is een meting nodig van het zoekgedrag van de respondenten om antwoord te geven of het keuzeproces met het conjuncte meten valide en betrouwbaar is. Daarvoor is het gebruik van de eye tracking
methode noodzakelijk. Dit is een techniek waarbij de ogen van de gebruiker worden
gevolgd tijdens het “lezen” van een beeldscherm en dit kijkgedrag in micro tijdsfragmenten wordt geregistreerd. Door deze kijkgegevens te koppelen aan informatie
over de beeldschermopbouw wordt een goed beeld gekregen van het beeldscherm
(webpagina) en de kijkreactie daarop van de gebruiker.
Met de hedendaagse hardware en software kan de eye tracking methode worden ingezet zonder de respondenten te verstoren. De respondent verricht zijn of haar acties
achter een voor hem of haar ogenschijnlijk normaal beeldscherm. Het beeldscherm
bevat echter de sensoren voor eye tracking, waarmee onopvallend metingen worden
verricht. De testen zijn door middel van een videoverbinding gelijktijdig te volgen in
een andere ruimte. Met behulp van specifieke software worden vervolgens de oogbewegingen geanalyseerd. Daarbij kan per (vooraf gedefinieerd) onderdeel van het
beeldscherm de kijkintensiteit, de kijkduur en de kijkvolgorde per persoon worden
bepaald, als ook gemiddeld voor de gehele testgroep.
Met behulp van eye tracking wordt dus het kijkgedrag van de respondenten vastgelegd. Gemeten wordt het feitelijk kijkgedrag (plek, tijd) in relatie tot acties. In dit onderzoek is dat onder andere de beoordeling van een aantal woonprofielen, beschrijvingen van bepaald woningaanbod. Voor dit onderzoek is het relevant om inzicht te
krijgen in de kijkvolgorde en de werkelijk belangrijke aandachtsgebieden van de vragenlijst. Deze kunnen verschillen per presentatievorm van de vragenlijst: in tekst,
tekst met foto’s of tekst met tekening. In figuur 3.4 wordt een voorbeeld van de
kijkintensiteit visueel getoond. In dit onderzoek gaan we echter verder. We zullen
ook navragen waarom mensen zoeken, zoals ze zoeken.
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Figuur 3.4

3.7

Een voorbeeld van een visuele weergave van de kijkintensiviteit

Conclusie

De hier gekozen methoden sluiten uitstekend aan op de theoretische notities over het
waarom mensen hun woonomgeving willen aanpassen en ook over het zoekgedrag.
Wel wordt duidelijk dat dé meetmethode niet bestaat. In dit onderzoek worden gebruikelijke vragen met betrekking tot het verhuismotief, dat gekoppeld is aan de levensloopbenadering, uitdrukkelijk gekoppeld aan de laddering techniek. Laddering
kan inzicht verschaffen in het belang van waarden en doelen in het leven van mensen. De waarden worden gekoppeld aan kenmerken van de woning, gemeten met de
beslissingsbomen, en aan de kenmerken van de respondenten. In technische zin zijn
ook geen moeilijkheden te verwachten. Of er in de analyse extra effecten van waarden optreden of dat er clusters van woonconsumenten zijn te maken op waardepatronen, moet worden bezien.
De grote uitdaging zit ook niet in het conjuncte meten als methodiek. Het vraagstuk
zit in het toepassen op regionale en landelijk schaalniveau van de combinatie van
conjunct meten designs én woonbeelden. Niemand ontkent dat beelden belangrijk
zijn in het maken van keuzes en zoekgedrag. Het belang van deze pilot-studie is na te
gaan of er valide en betrouwbare keuzes worden gemaakt door de respondenten met
behulp van de ontworpen designs, zowel met woonbeelden als met alleen tekstomschrijvingen.
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DEEL 2 Het ontwerp: Picture Enabled Preference
Survey Interface (P.E.P.S.I.)
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4

P.E.P.S.I. om conjunct te meten

Het ontwerpen van een conjunct meetinstrument is het meest uitdagende
onderdeel van dit onderzoeksproject. Laddering en Beslissingsbomen zijn
als techniek al behoorlijk uitontwikkeld. In dit hoofdstuk wordt P.E.P.S.I.
beschreven, het instrument dat speciaal voor de conjuncte meting is ontworpen. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de grote hoeveelheid stappen die
genomen zijn, om het instrument geschikt te maken voor de pilot-studie.
Samen met de opdrachtgevers zijn vele noodzakelijke beslissingen genomen. Deze worden in de volgorde van de tijd beschreven in dit hoofdstuk.

4.1

Eerste eye tracking test

Om meer inzicht te krijgen in de geschetste mogelijke effecten van verschillende presentatietechnieken bij het conjuncte meten van woonpreferenties met behulp van een
digitaal meetinstrument, is een eerste vooronderzoek uitgevoerd. Dit inzicht moet
bijdragen aan een beter onderbouwde keuze voor de te hanteren presentatietechniek,
de lay-out van het beeldscherm en de omvang van de uit te voeren meettaak in het
conjunct meten onderzoeksmodule. Daarbij zijn de volgende drie presentatievormen
van woonsituaties onderling vergeleken:
 kleuren foto gecombineerd met tekst
 zwart-wit Artist Impression gecombineerd met tekst
 alleen tekst.
De vooraf geformuleerde onderzoeksvragen, waarop dit vooronderzoek antwoord
diende te geven, waren:
 In hoeverre verschilt het belang dat wordt gehecht aan de attributen tussen de
drie presentatievormen?
 Zijn er verschillen in aandacht die de respondenten besteden aan de attributen
tussen de drie presentatievormen?
 Hoeveel aandacht van de respondent gaat uit naar attributen op de Artist Impression cq. foto, die niet tot het design behoren?
 Hoe lang duurt het afnemen van de taak?
Om op deze vragen antwoord te kunnen geven is zoals gezegd de eye tracking methode gebruikt. Dit is een techniek waarbij de ogen van de gebruiker worden gevolgd
tijdens het “lezen” van een beeldscherm en dit kijkgedrag in micro tijdsfragmenten
wordt geregistreerd. Per onderdeel van het beeldscherm worden de kijkintensiteit, de
kijkduur en de kijkvolgorde per persoon bepaald en ook de gemiddelde waarden
voor de gehele testgroep. Voor de uitvoering van deze eye tracking test is het gespecialiseerde bureau Netmarketing Management Consulting ingehuurd.
In dit onderzoek is het feitelijk kijkgedrag (plek, tijd) gemeten in relatie tot het beoordelen van een aantal woonprofielen, ofwel beschrijvingen van bepaald woningaanbod. Het was van belang om inzicht te krijgen in de kijkvolgorde en de werkelijk
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belangrijke aandachtsgebieden van de vragenlijst. Deze kunnen verschillen per presentatievorm van de vragenlijst: in tekst, tekst met foto’s of tekst met tekening.
Daarnaast is aan de respondenten ook gevraagd waarom men zoekt, zoals men zoekt.
Voor deze eye tracking test zijn acht verschillende woonprofielen samengesteld op
basis van het willekeurig combineren van attribuutniveaus (waarden) van de volgende
vijf attributen: woningtype, architectuur, aantal kamers, woonmilieu en woonlast.
Deze woonprofielen zijn allen in de drie presentatievormen aangeboden (vooraf niet
bekend gemaakt aan de respondenten), zodat de respondenten in totaal 24 woonprofielen achtereenvolgens ter beoordeling zijn voorgelegd. De respondent moest elk
profiel waarderen met een rapportcijfer en aangeven of hij/zij eventueel naar een
dergelijk woning zou willen verhuizen. Na de eye tracking test heeft de respondent
ook een korte schriftelijke vragenlijst ingevuld. Vervolgens is er nog een kort semigestructureerd vraaggesprek gevoerd met één van de betrokken onderzoekers, waarin
de (in)consequenties van de testresultaten zijn besproken.
Voor deze eye tracking test (af te nemen in Delft) heeft het ministerie van VROM
een steekproef van 190 respondenten uit het Parent-survey WoON 2006 beschikbaar
gesteld; gestratificeerd naar leeftijdsklasse (18-40 jaar en 41 jaar of ouder) en etniciteit
(autochtoon en allochtoon). Slechts 22 personen (ofwel 12%) van degenen die bereikt konden worden en die ook geen oogafwijkingen hadden (voorwaarde voor een
goede eye tracking meting), zijn uiteindelijk bereid gevonden om aan de test deel te
nemen. Dit aantal is aangevuld tot 28 testpersonen met vrijwilligers uit de TU omgeving.
In bijlage B van het Bijlagenboek Consumentengedrag is een nadere specificatie van
de responsgegevens opgenomen, als mede een meer uitvoerige beschrijving van de
testresultaten. In vervolg van deze paragraaf beperken we ons tot een schets van de
belangrijkste bevindingen.
4.1.1

Kijkgedrag respondenten

Een bestudering van de ‘Heatmaps’ (gemiddelde kijkduur per pagina-onderdeel binnen de eerste 15 seconden, over alle respondenten) per woonprofiel maakt duidelijk
dat:
 Bij tekst en beeld is er in de tekst minder aandacht voor het soort woning tenzij
het beeld niet éénduidig lijkt over het soort woning, bijv. bij twee-onder-één-kap;
 Wanneer de respondenten alleen tekst gepresenteerd krijgen, neemt in de meeste
woonprofielen de aandacht voor de verschillende attributen van boven naar beneden af;
 Bij alle combinaties van beeld en tekst is er bij de respondenten meer aandacht
voor tekst dan voor beeld;
 Bij de beelden wordt er relatief veel aandacht geschonken aan de ramen;
 Onbelangrijke aspecten (individu, auto) van de beelden trekken relatief veel aandacht;
 Ambigue aspecten van de beelden vallen meteen op, bijv. bij appartement, tweeonder-één-kap.
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Conclusie kijkgedrag:
Het idee dat een woonbeeld één of twee attribuut omschrijvingen zou kunnen vervangen, wordt door
de conclusies onder punten 1 en 2 slechts ten dele onderschreven. De overige conclusies geven aan dat
respondenten snel meer (niet bedoelde) informatie uit het woonbeeld in zich opnemen. In een “niet eye
tracking setting” weten we daarbij niet naar welke onderdelen men dan kijkt en welke invloed dat
op de uiteindelijk keuze heeft.
4.1.2

Resultaten vragenlijsten en (in)consequenties in ranking- en
keuzetaken

De respondenten geven over het algemeen de voorkeur aan de presentatiemethode
waarbij de profielen worden aangeboden met behulp van “foto en tekst”. De tweede
voorkeur gaat uit naar “artist impression en tekst”.
De overgrote meerderheid van respondenten geeft aan dat zich bij het geven van de
rapportcijfers en het maken van de keuzes voor een woning hebben laten beïnvloeden door attributen, die op de foto’s of artist impressionen stonden (bij foto 86%
van de respondenten en bij artist impression 79%.). De invloed wordt over het algemeen “sterk” genoemd. Respondenten laten zich daarbij het meest beïnvloeden door
(bouw)stijl van de woning en door de omgeving. Meerdere respondenten gaven aan
dat een artist impression veelal een mooier beeld geeft, dan de werkelijkheid.
De rapportcijfers lijken gemiddeld genomen redelijk consistent te zijn. Nader bestudering laat wel verschillen zien tussen de cijfers gegeven met behulp van de drie presentatiemethoden. Het lijkt erop dat de profielen die zijn aangeboden met “alleen
tekst” voor met name de grotere woningen iets lager worden gewaardeerd, dan wanneer deze met de andere twee presentatiemethoden zijn aangeboden. Een vergelijking per respondent laat zien, dat rapportcijfers voor dezelfde woonprofielen steeds
in (ruim) meer dan de helft onderling wel afwijken per presentatievorm.
Met betrekking tot de keuzes om al dan niet in de betreffende woning te willen wonen, geldt het volgende. De keuzes die genomen zijn op basis van de presentatiemethoden “foto en tekst” en “artist impression en tekst” stemmen over het algemeen
vaker overeen, dan de keuzes die zijn gemaakt op basis van “tekst alleen”. Een opvallende bevinding was dat een bepaalde woning twee maal zo vaak werd geaccepteerd
indien aangeboden met “tekst alleen” dan indien aangeboden met behulp van “artist
impression en tekst”. Een duidelijke aanwijzing voor de grote invloed op de keuze
die er van een artist impression of foto uit kan gaan.
Conclusie respondentenoordeel invloed presentatievorm op meettaken:
Gemiddeld genomen blijken de rankingtaak dezelfde uitkomsten op te leveren in de drie verschillende
presentatievormen, ondanks het feit dat respondenten aangeven de taak moeilijker te vinden op basis
van alleen de tekst. De presentatievorm blijkt wel een duidelijke invloed te hebben op het gemiddelde
resultaat in de keuzetaak.
Op individueel niveau vinden we niet alleen behoorlijk wat inconsequenties binnen de keuzetaak
maar ook in de rankingtaak voor wat betreft de verschillende presentatievormen. Ook meerdere respondenten zelf geven aan zich hoogstwaarschijnlijk te hebben laten beïnvloeden door de woonbeelden.
4.1.3

Resultaten analyses conjuncte meettechniek

Uit de ratingtaak blijkt dat er op individueel niveau aanzienlijke verschillen zijn binnen respondenten tussen de drie presentatievormen: de correlaties in individuele
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voorkeuren zijn zelfs laag te noemen. Dus per respondent heeft de manier van presenteren wel zeker zijn weerslag.
Echter, uit de keuzetaak blijkt dat die individuele verschuivingen op geaggregeerd niveau weer deels tegen elkaar wegvallen. De woonlast blijkt ongeveer net zo belangrijk
in de afweging bij foto’s als bij “alleen tekst”, maar is bij de presentatie met behulp
van artist impressions duidelijk lager. Ook het verschil aan invloed van woningtype,
die bij de ratingtaak kan worden vastgesteld, zien we in de keuzetaak niet terug. Wel
zien we dat architectuur duidelijk belangrijker wordt bij het toepassen van woonbeelden en dat het belang van woonmilieu zwabbert.
De verschillen tussen artist impressions en foto’s suggereren dat het specifieke plaatje
dat wordt getoond, aanzienlijke invloed kan hebben op de beoordeling en de keuzes.
Dat betekent dat de vele extra attributen die op foto’s en artist impressions te zien
zijn, invloed hebben op de oordelen en keuzes. Een groot probleem daarbij blijft, dat
we die extra attributen niet onder controle hebben in het design en dat we deze effecten daardoor ook niet in de modellen kunnen meenemen. Een probleem ontstaat
wanneer er plaatjes in het conjuncte meetinstrument worden meegenomen die op
meer attributen van elkaar verschillen dan de attributen, die ze geacht worden te representeren. In dat geval kan het gebeuren dat er modellen worden geschat, op basis
waarvan verkeerde conclusies kunnen worden getrokken.
Conclusie analyseresultaten en invloed presentatievorm:
Een woonbeeld kan alleen worden opgenomen in de conjuncte meettechniek, wanneer dit beeld zeer
nauwkeurig voor een bepaald attribuut (of combinatie van attributen) staat en als zodanig in het
effecten-analyseschema kan worden opgenomen. In alle andere gevallen gaat het in meer of mindere
mate ten koste van de validiteit en nauwkeurigheid van de modeluitkomsten.
4.1.4

Tekstanalyse op resultaten interviews

Met een foto of artist impression beoordelen respondenten toch vooral de woning,
die op het plaatjes staat (een bepaalde, hele specifieke, woning) en niet de totale bundel aan attributen van woning en woonomgeving in meer algemene zin. Dit laatste is
natuurlijk wel het doel van het onderzoek.
Sommige respondenten geven aan dat zij denken zich wellicht een verkeerd beeld te
vormen bij een woonprofiel met alleen tekst. Maar de vraag is wat verkeerd is, het
beeld dat respondenten zich zelf vormen bij een tekst of de beoordeling van een specifieke woning op een plaatje. Enkele respondenten geven aan dat het beeld dat zij
voor zichzelf hadden gevormd bij een woonprofiel met alleen tekst, niet overeenkomt met de foto of artist impression die later bij de desbetreffende profielen werden gepresenteerd. Met betrekking tot het presenteren van artist impressions stellen
verschillende: respondenten dat artist impressions vaak een mooier beeld geven van
de werkelijkheid, dus niet realistisch zijn.
Conclusie ex-post interviews:
Uit de gesprekken wordt duidelijk dat respondenten gewend zijn om een afbeelding bij het woningaanbod gepresenteerd te krijgen (de invloed van de internetsites) en daardoor verwachten dat ze een
voorstelling van het woningaanbod moeten hebben of zelf maken. Maar als er dan woonbeelden beschikbaar worden gesteld, wordt dat (toevallige) uiterlijk van de woning een hard, vaststaand feit.
Bovendien laat men zich ook duidelijk beïnvloeden door zichtbare details op de foto of een artist impression.
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4.1.5

Conclusie: een tweesporen aanpak

Uit de bevindingen in de verschillende onderdelen van de onderzoeksfase met de eye
tracking test valt af te leiden, dat respondenten in de voorgelegde setting sterk beïnvloed lijken te worden door wat zij op de foto of artist impression zien. En het is de
vraag of dat wel wenselijk is, omdat het in het onderzoek Consumentengedrag niet
gaat om de voorkeur van de respondent voor één specifieke woning, maar om het
onderzoeken van preferenties voor woningattributen en omgevingattributen in het
algemeen.
Vanuit een methodetechnische invalshoek is het daarom te prefereren een meetinstrument voor de pilot-studie te ontwikkelen, waarbij de keuzesets met woonprofielen in de vorm van alleen teksten worden gepresenteerd. Op deze wijze wordt naar
onze mening op individueel niveau de meest zuivere meting van de woonvoorkeuren
en van de afwegingen daartussen, uitgevoerd. Beeldmateriaal kan wel, naast tekstuele
toelichtingen, ter verduidelijking worden toegevoegd aan het instrument. Dit zou dan
in een toelichting vooraf kunnen gebeuren of in de vorm van een pop up-functie bij
specifieke attributen.
De bevindingen van deze onderzoeksfase zijn echter niet geheel eenduidig. Bovendien hebben we in de inleiding van dit hoofdstuk al gesteld, dat het gebruik van
meerdere woonbeelden per attribuut(niveau) wellicht een deel van de genoemde bezwaren kan wegnemen. Mede vanwege het belang dat door de opdrachtgevers wordt
gehecht aan het gebruik van woonbeelden in dit onderzoek, wordt in gezamenlijkheid besloten om in deze pilot-studie twee versies van het conjuncte meetinstrument
te ontwikkelen en te testen. De eerste versie betreft een instrument waarbij de woonprofielen alleen in teksten worden weergegeven en er bij sommige ambigue attributen
een kleine collage van foto’s als toelichting in een ‘pop-up’ functie wordt toegevoegd.
In de tweede versie worden de tekstomschrijvingen van een deel van de attributen
vervangen door een ‘actief aangeboden’ collage van foto’s die op deze attributen betrekking hebben. Op deze wijze kan de pilot-studie worden gebruikt om op wat grotere schaal de effecten op de resultaten van het conjuncte meten van woonpreferenties in kaart te brengen.
4.2

Selectie van attributen en attribuutniveaus

In het Programma van Eisen van dit onderzoeksproject stellen de opdrachtgevers dat
het meetinstrument zodanig vorm gegeven dient te worden dat de onderzoeksresultaten een valide, betrouwbaar en representatief beeld bieden van de voorkeuren die de
consument op de woningmarkt heeft en de wijze waarop verschillende categorieën
consumenten hun afwegingen maken. Tevens dienen de resultaten handvatten voor
beleidsinterventies en productontwikkeling op te leveren.
Er moet dus een generiek instrument worden ontwikkeld, dat gebruikt kan worden
om de woonpreferenties te meten van verschillende consumentgroepen, in alle woningmarktgebieden en met betrekking tot alle woningmarktsegmenten. Daarbij moet
het instrument methodetechnisch in orde zijn en ook aansluiten bij de praktijk van
beleid- en productontwikkeling. Daarom hebben we in het onderzoek uitvoerig en in
overleg met de opdrachtgevers de selectie bepaald van de in het meetinstrument op
te nemen attributen en waarden, of wel attributen en attribuutniveaus.
Het selecteren van de in het onderzoek te hanteren attributen is één van de vier
vraagstukken die aan de orde komen bij het meten van keuzes. Overigens zal duidelijk zijn dat de keuze van de attributen normaliter niet geldt voor de beslissingsboom
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(Decision Plan Net) en laddering. Immers, het is binnen die toepassingen juist de bedoeling dat mensen zelf de attributen noemen. Bij het conjunct meten worden wel
vooraf geselecteerde attributen aangedragen. Hoe dan te werk te gaan? De beste optie is onderzoek te gebruiken, waarin consumenten zelf attributen hebben mogen
noemen en waar de attribuutkeuze verder is uitgediept. De vragenlijst van de WoON
Woningmarkt module voldoet binnen dit kader daarom niet om de keuze van attributen op te baseren.
In elke meetmodel zitten onderbouwde veronderstellingen ten aanzien van de volgende vier vraagstukken (Bettman 1979, p. 179):
 de verwerking van informatie of per attribuut of per totaalproduct (zoals een
merk, stereotype).
 de keuze van de attributen,
 de keuze van een combinatieregel ofwel de evaluatiemethode
 Het keuzecriterium om uit de verzameling alternatieven (zie punt 2) een keuze te
maken
Een meer uitvoerige beantwoording van deze vraagstukken voor dit onderzoek
wordt weergegeven in bijlage C van het Bijlagenboek Consumentengedrag. Hier volstaan we met de volgende constateringen. We nemen aan dat vanwege de meervoudige dimensionaliteit van een woning (zie hoofdstuk 2, rol van de woning) en de consequenties van de keuze, de verwerking van de informatie niet per ‘brand’ (beeldmerk) plaatsvindt, maar op basis van (de combinatie van) de attributen gebeurt. Een
‘Jaren dertig woning’ (‘brand’) bijvoorbeeld, zegt de woonconsument niet voldoende.
Men zal ook steeds de diverse attributen (attributen) van de woning in ogenschouw
nemen.
Formeel moet een onderscheid worden gemaakt tussen de begrippen voorkeuren
(preferenties) en attributen (attributen). In modelmatige zin worden beide begrippen
vaak wel door elkaar gebruikt. Voor het onderhavig onderzoek is het onderscheid
echter wel relevant. Een attribuut is een kenmerk van een woning, bijvoorbeeld een
woning met drie kamers. Een preferentie is een ‘beeld’ van de desbetreffende persoon
over een fictieve woning, bijvoorbeeld een woning met minimaal 3 kamers. Als we
op de een of andere wijze de attributen en preferenties combineren dan ontstaat een
‘housing bundle’ of ‘totaalbeeld’. Voor een feitelijke woning bestaat slechts één beeld
met precies bepaalde attributen. Dat geldt niet voor de fictieve woning, omdat binnen de gestelde preferenties nog meerdere varianten/combinaties mogelijk zijn.
De wijze waarop we de preferenties combineren, is echter zeer bepalend. De aanname is dat elk preferentie een ‘waardering’ heeft, een deelnut. De te hanteren combinatieregel bepaalt dan het eindnut (of totaalnut) op basis van de deelnutten. Daarbij
is er een onderscheid in een compensatorische regel, waarbij de deelnutten worden gesommeerd en een multiplicatieve regel (niet-compensatorisch), waarbij de deelnutten
worden vermenigvuldigd . In het eerste geval hoeft een deelnut van ‘nul of lager’ niet
automatisch te leiden tot een eindnut van ‘nul’. In het tweede geval leidt ‘nul of lager’
op één van de deelnutten, wel altijd tot een eindnut van ‘nul of zelfs negatief’. Zo’n
deelnut van ‘nul of lager’ is dan te omschrijven als een harde voorkeur (zie ook
Bettman 1979, p. 179-190). De keuze voor de te hanteren combinatieregel is een theoretische keuze is, die in de empirie getoetst moet worden. Op basis van eerdere onderzoeken weten we echter dat zowel compensatorische en niet-compensatorische
elementen een rol spelen (Goetgeluk 1997). Een beslissingsboom kent zowel compensatorische (zacht en vervangbaar) als niet-compensatorische regels (hard en onvervangbaar). In een conjunct model komen alleen compensatorsche regels voor.
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Door beide technieken te gebruiken, hanteren we in het onderhavige onderzoek dus
beide modellen.
Deze bovenstaande keuze leidt ook tot een bepaalde veronderstelling hoe de hardheid van een voorkeur uit de beslissingsboom (niet-compensatorisch) moet samenhangen met de invloed van een voorkeur uit het conjunct model (niet- compensatorisch). We veronderstellen dus dat de harde voorkeur uit de beslissingsbomen in het conjuncte model
zich uit in een grote parameter voor het deelnut als ook een significante schatting omdat harde voorkeuren enerzijds door veel mensen genoemd worden en de waarden van de voorkeuren een beperkte
spreiding kennen.
4.2.1

Gehanteerde definities in de pilot-studie

Bovenstaande betekent dat van de vier genoemde keuzevraagstukken alleen de keuze
van de attributen en attributenniveaus nog daadwerkelijk gemaakt moet worden in dit
onderzoek; en dan alleen voor het conjunct meten. In bijlage C van het Bijlagenboek
Consumentengedrag worden enkele onderzoeken besproken, waarin de consumenten ‘raak mochten schieten’ in hun woonpreferenties. Op basis van onder andere die
onderzoeken is een voorlopige groslijst opgesteld van attributen, ofwel attributen.
We maken daarbij een onderscheid naar de attributen voor de woning en voor de
woonomgeving. De prijs is niet opgenomen in deze opsomming, omdat deze niet in
de desbetreffende onderzoeken betrokken was. In ons onderzoek kan prijs wel als
een op zichzelf staand attributen worden opgenomen. Wij zijn namelijk van mening
dat de waardering van een verzameling attributen niet gelijk staat aan de prijs. De
prijs is namelijk een gegeven dat ontstaat bij een transactie. De waarde van een bepaald aanbod is het toegekende nut, dat deels in de prijs wordt (kan worden) uitgedrukt. Wij nemen echter aan dat prijsniveau ook als onderdeel van de nutsfunctie kan
worden beschouwd.
In overleg met de opdrachtgevers is, uitgaande van deze voorselectie, een definitieve
lijst van te hanteren attributen en attribuutniveaus opgesteld. Naast theoretisch belangrijke attributen van de woning en de woonomgeving zijn ook enkele attributen
geselecteerd, die voor het ministerie van VROM en/of de NEPROM van belang bleken te zijn. Bovendien moest er rekening worden gehouden met een beperking van
het totale aantal attributen, dat in een conjunct meetexperiment kan worden gehanteerd. Deze randvoorwaarden hebben uiteindelijk geleid tot de selectie van de 13 attributen, zoals weergegeven in tabel 4.1.
Bovendien zijn, in overleg met de opdrachtgevers, de te hanteren attribuutniveaus
vastgesteld per geselecteerd attribuut. Opnieuw hebben daarbij zowel bevindingen uit
empirisch onderzoek, als marktinformatie bij de opdrachtgevers de basis gevormd.
De in de vragenlijst te hanteren ‘waarden’ voor de onderscheiden attribuutniveaus bij
een aantal woningattributen, zijn daarbij afhankelijk gemaakt van het woningmarktsegment waarop de woonconsument zich richt. In het onderzoek wordt voor het
conjuncte meetexperiment namelijk een onderscheid gemaakt tussen een ‘kwalitatief
lager’ (lees: goedkoper) woonsegment en een ‘kwalitatief hoger’ (lees: duurder) woonsegment. Dit heeft met name betrekking op de attributen woningtype, aantal kamers,
grootte woonkamer, grootte buitenruimte (tuin of balkon) en prijsklasse. Zo wordt
bijvoorbeeld voor de niveaus van het attribuut aantal kamers de waarden 2, 3 en 4
kamers gebruikt in het kwalitatief lager woonsegment en de waarden 3, 4 en 5 in het
kwalitatief hoger woonsegment.
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Voor het attribuut prijsklasse ten slotte, wordt bij het bepalen van de waarden voor
de attribuutniveaus ook nog onderscheid aangehouden voor drie verschillende regio’s
(periferie, midden en randstad). Door dit onderscheid sluiten de te hanteren prijsklassen beter aan op het structureel verschillende prijsniveau in deze woningmarktgebieden. In tabel 4.1 zijn ook alle attribuutniveaus weergegeven. De 13 attributen en bijbehorende niveaus hebben dus de basis gevormd voor het uitwerken van de design,
zoals dat in het conjuncte meetexperiment van dit onderzoek is toegepast.
Tabel 4.1
Definitieve selectie van attributen en attribuutniveau voor het
kwalitatief lager woonsegment en het kwalitatief hoger woonsegment (tussen
haakjes)
Woningattributen

Woonomgevingattributen

Woningtype
appartement (appartement)
rijwoning (rij-/halfvrijstaande woning)
halfvrijstaande woning (vrijstaande woning)
Architectuur
traditioneel
modern
vernieuwend
Aantal kamers
2 kamers (3)
3 kamers (4)
4 kamers (5)
Grootte woonkamer
20 m2 (30 m2 )
30 m2 (45 m2 )
40 m2 (60 m2 )
Grootte buitenruimte balkon (opp.)
4 m2 (6 m2 )
7m2 (14 m2 )
10 m2 (22 m2 )
Grootte buitenruimte tuin (diepte)
5 m (8 m)
10 m (14 m)
15 m (20 m)
Eigendomsverhouding
huur
koop

Type woonmilieu
stedelijk
suburbaan
dorps/landelijk
Bestaande of nieuwbouw
bestaande woonwijk
kleinschalige (tientallen woningen) nieuwbouwwijk
grootschalige (honderden woningen) nieuwbouwwijk
Type bebouwing
afwisseling in woningtypen
overheersend één woningtype
Verdeling groen in de buurt
Centraal park n de buurt
Enkele plantsoenen in de buurt
Weinig groen in de buurt
Contact met buurtgenoten
weinig tot geen contact met buren
alleen contact met directe buren
veel contact met directe buren én anderen

Samenstelling (bewoners) van de buurt
Voornamelijk dezelfde soort mensen als respondent
Zowel mensen zoals respondent, als andere type bewoners
Voornamelijk andere soort mensen dan respondent

Prijsklasse*
goedkoper
middelduur
duurder
* : de feitelijk gehanteerde prijs is afhankelijk van de eigendomsverhouding (kale maandhuur of koopprijs (kosten koper of vrij op naam), de regio waarin men woont/zoekt (periferie, midden, randstad)
en dus het woonsegment waarin men zoekt. Op basis van data uit 2006 zijn daarbij de volgende bedragen vastgesteld (tussen haakjes de waarden van toepassing op het kwalitatief hoger woonsegment):
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Huurprijs
goedkoper
middelduur
duurder
Koopprijs
goedkoper
middelduur
duurder

4.3

periferie

midden

Regio
randstad

€ 218 (€ 435)
€ 326 (€ 701)
€ 435 (€ 967)

€ 290 (€ 580)
€ 435 (€ 870)
€ 580 (€ 1160)

€ 338 (€ 725)
€ 532 (€ 1088)
€ 725 (€ 1450)

€ 90.000 (€ 180.000)
€ 135.000 (€ 290.000)
€ 180.000 (€ 400.000)

€ 120.000 (€ 240.000)
€ 180.000 (€ 360.000)
€ 240.000 (€ 480.000)

€ 140.000 (€ 300.000)
€ 220.000 (€ 450.000)
€ 300.000 (€ 600.000)

Een eerste versie conjuncte meetinstrument

Uitgaande van de bevindingen uit de eerste eye tracking test en de definitieve keuze
van het aantal en definiëring van de attributen en de attribuutniveaus is er door de
onderzoekers een eerste concept versie van het meetinstrument uitgewerkt. Uit praktisch en financieel oogpunt was daarbij besloten om in deze pilot-studie slechts één
versie te ontwerpen en te testen. Op verzoek van de opdrachtgevers (in verband met
de belasting van de respondenten in het Parent-survey van het WoON 2006) is daarbij gekozen voor een instrument gericht op de woonconsumentgroep die zich oriënteert op het ‘kwalitatief lager’ woonsegment (lees: huishoudens met een benedenmodaal inkomen, geïnteresseerd in het goedkopere en middeldure marktsegment) in een
duurdere regio (aangeduid als regio ‘randstad’).
Figuur 4.1

Schematisch overzicht pagina lay-out keuzeset conjunct meten

Rekeninghoudend met de daarbij behorende definities van de attribuutniveaus zijn de
vragen van de drie modulen (conjuncte meten, beslissingsbomen en laddering) nader
uitgewerkt en omgezet in een webapplicatie (NetQuestionnaires). Bij het conjuncte
meten is als test gebruik gemaakt van zowel keuzesets bestaande uit 2 woonprofielen,
als keuzesets bestaande uit 3 woonprofielen. In totaal bestond de meettaak uit 18
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keuzesets. Afbeelding 4.1 geeft een abstracte schets van de opbouw van het beeldscherm, zoals dat in de eerste conceptversie is gehanteerd.
Dit eerste concept van het totale meetinstrument is aan een interne test onderworpen. Zowel enkele vrijwilligers, als de leden van de begeleidingscommissie vanuit de
opdrachtgevers hebben de digitale vragenlijst doorgenomen. Uit deze test zijn de
volgende aandachtspunten naar voren gekomen:
De beslissingsbomen module en de laddering module van de vragenlijst zijn goed
uitvoerbaar, mits de besproken punten worden doorgevoerd:
 formulering van vragen en antwoordcategorieën;
 betere en minder technische toelichting;
 duidelijke omschrijving ‘hardheid’ van bepaalde attributen;
 presenteren van deelverzameling van antwoordcategorieën, afhankelijk van eerder gegeven antwoorden.
Ten aanzien van de conjuncte meten module zijn er wel meerdere bedenkingen of
bezwaren vastgesteld bij de gepresenteerde vorm (naast formulering en technische
aspecten):
 het is een omvangrijke taak;
 het is een redelijk zware, abstracte taak;
 het is een meer eentonige taak;
 de vrees dat de voor de consument belangrijkste attributen teveel de aandacht in
de keuzetaak gaan opeisen;
 de vrees dat de consument te vaak voor de ‘opt-out’ variant (geen van de profielen) kiest;
 omschrijving woonprofielen in tekst (met toelichting per attribuut) maar zonder
één totaalwoonbeeld.
Gebruikmakend van de ervaringen uit deze eerste test is nagegaan op welke wijze
een verantwoorde, en door de respondent goed te volgen en uit te voeren meetinstrument kan worden geconstrueerd, die bovenstaande bedenkingen kan wegnemen.
In samenspraak met de opdrachtgevers hebben de onderzoekers de volgende aanpassingen voorgesteld en doorgevoerd, namelijk: Aanbrengen van een tweetrap vraagstelling:
keuze meest aantrekkelijk woonprofiel (exclusief opt-out) én keuze om er al dan niet naar te willen
verhuizen (inclusief opt-out).
Om te voorkomen dat te veel respondenten steeds voor een opt-out mogelijkheid
kiezen, is de vraagstelling in twee delen worden gesplitst. Eerst wordt de respondent
verplicht om te kiezen: namelijk voor het meest aantrekkelijke woonprofiel. Daarna
dient de respondent aan te geven naar welk woonprofiel hij/zij eventueel zou willen
verhuizen, waarbij de opt-out mogelijkheid wel wordt aangeboden.
Onderscheid aanbrengen tussen woningattributen en woonomgevingattributen
Om de keuzetaak minder abstract en minder zwaar te maken en om de aandacht van
de respondent vast te houden, is in de woonprofielen een onderscheid aangebracht
tussen woningattributen en woonomgevingattributen. Het onderscheid kan daarbij
geaccentueerd worden door verschillende kleuren te hanteren.
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Alleen keuzesets van twee woonprofielen hanteren
Om de taak minder zwaar en overzichtelijker te maken voor de respondent, worden
alleen met keuzesets van twee profielen gewerkt (waarmee een onderzoeksdesign om
de concurrentie-effecten te meten, komt te vervallen).De keuze voor dit vereenvoudigde design leidt bovendien tot een aanzienlijke verkleining van het totale experiment. Daardoor zal ook de opzet van het uit te voeren hoofdonderzoek weer veel
eenvoudiger zijn.
Keuzetaak opknippen: beoordeling per subdeel van woonprofielen, voorafgaand aan keuze van het totale profiel
De respondent moet eerst de twee profieldelen (woningattributen en woonomgevingattributen) van beide woonprofielen afzonderlijk beoordelen (rating), door een rapportcijfer te geven voor de aantrekkelijkheid van de desbetreffende set met attributen. Daarna moet worden aangegeven welk woonprofiel (welke combinatie van woningattributen én woonomgevingattributen) het meest aantrekkelijk is. En in derde
instantie volgt dan nog de keuze om al dan niet naar één van de aangeboden woningen te willen verhuizen. Hiermee wordt de taak voor de respondent minder abstract
en is de taak door de afwisselende opdrachten ook minder eentonig. Bovendien
wordt de respondent hierdoor gedwongen om zowel over woningattributen als over
de woonomgevingattributen een oordeel te geven.
Deze vier aanpassingen van het meetinstrument voor de conjuncte meten module
hebben geleid tot een sterk gewijzigde vormgeving van de vragenlijst. Het resultaat
wordt schematisch weergegeven afbeelding 4.2. Bovendien is de totale meettaak terug gebracht naar 9 keuzesets. Het is deze opzet die in de tweede eye tracking test is
gebruikt.
Figuur 4.2
Schematisch overzicht pagina lay-out keuzeset conjunct meten,
incl. tweetrap vraagstelling, onderscheid woning- en omgevingattributen,
keuzesets met 2 profielen en deeltaken per keuzeset
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4.4

Selectie van woonbeelden

Nu zowel de selectie van de attributen en de attribuutniveaus als de te hanteren opzet
van de vragenlijst bekend zijn, blijft er nog één voorbereidende taak over: de selectie
van de te gebruiken woonbeelden. In paragraaf 4.1 is al aangegeven, dat er is besloten
om woonbeelden te gebruiken in dit onderzoek. Het gaat daarbij om een kleine collage van foto’s, waarmee een aantal (ambigue) attributen zo objectief mogelijke gevisualiseerd worden. Meer concreet gaat het om de volgende attributen en attribuutniveaus (tussen haakjes):
 woningtype (appartement, rijwoning, halfvrijstaande woning)
 architectuur (traditioneel, modern, vernieuwend)
 type woonmilieu (stedelijk, suburbaan, dorps/landelijk)
 type bebouwing (afwisseling in woningtypen, overheersend één woningtype)
 verdeling groen in de buurt (centraal park n de buurt, enkele plantsoenen in de
buurt, weinig groen in de buurt)
De collages worden in beide versies van het conjuncte meetinstrument in deze pilotstudie gebruikt: als toelichting in een ‘pop-up’ functie en als ‘actief aangeboden’
woonbeelden in het woonprofiel. Om de objectiviteit van de selectie van woonbeelden zo optimaal mogelijk te houden, hebben we gebruik gemaakt van de ‘Delphimethode’. Delphi is een iteratief proces, waarin deelnemers met een zekere expertise
in een bepaald domein tijdens opeenvolgende ronden individueel ondervraagd worden aan de hand van een schriftelijke of elektronische vragenlijst met gesloten of
open karakter. In elke ronde vult de deelnemer de vragenlijst in en krijgt vervolgens
feedback van andere participanten. Daarna vult men de vragenlijst opnieuw in, waarbij men de antwoorden die in strijd waren met de reacties van anderen duidelijk beargumenteert en becommentarieert. Het is uiteraard ook mogelijk dat de opvattingen
van de deelnemers - op basis van de nieuwe informatie - in een andere richting evolueren. Men herhaalt dit proces zolang als nodig is. Daarbij streeft men (meestal) een
zekere consensus na.
We hebben deze methode toegepast op binnen twee verschillende trajecten voor het
selecteren van woonbeelden. Bij het inschakelen van deskundigen hebben we namelijk een tweedeling aangehouden. Voor de selectie van de woonbeelden met betrekking tot de attributen woningtype en architectuur (en bijbehorende attribuutniveaus),
hebben we een beroep gedaan op de deskundigheid van drie medewerkers van de
Afdeling woningbouw (onder leiding van prof. ir. D.E van Gameren) aan de faculteit
Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Voor de selectie van de woonbeelden ter illustratie van de attribuutniveaus van de attributen type woonmilieu, type
bebouwing en verdeling groen in de buurt, hebben we gebruik gemaakt van de expertise bij de leden van de begeleidingscommissie en enkele onderzoekers van het Onderzoeksinstituut OTB.
De gevolgde aanpak in beide trajecten verschilt enigszins. Voor de attributen woningtype en architectuur moet er beeldmateriaal beschikbaar zijn voor elke combinatie van attribuutniveaus. Dit resulteert in negen categorieën. De medewerkers van de
afdeling Woningbouw hebben ieder drie foto’s aangeleverd voor elk van deze negen
categorieën. Vervolgens zijn per categorie de negen in eerste instantie geselecteerde
foto’s opnieuw voorgelegd aan de deskundigen. Zij hebben uit deze selectie die foto’s
geschrapt, waarin men zich niet goed kon vinden. Vervolgens is gezamenlijk binnen
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de overgebleven set foto’s gezocht naar een collage, waarover de meeste consensus
bestond.
Voor de attributen type woonmilieu, type bebouwing en verdeling groen in de buurt
zijn in eerste instantie rond de 20 woonbeelden per attribuutniveau verzameld door
twee onderzoekers van het OTB. Hiervoor heeft men (voor het overgrote merendeel) foto’s geselecteerd uit het woonbeeldenbestand van de Kwalitatieve Woning
Registratie van het ministerie van VROM (versie 2001). Deze preselectie is voorgelegd aan de drie begeleidingcommissieleden namens VROM, aan drie begeleidingcommissieleden namens NEPROM en aan drie onderzoekers (zijnde niet de onderzoekers die de preselectie hebben uitgevoerd). Deze negen personen hebben allen
onafhankelijk van elkaar een selectie van vier best passende foto’s gemaakt. Daarna is
een inventarisatie van geselecteerde foto’s gemaakt en zijn per attribuutniveau de zes
meest gekozen woonbeelden voor een tweede keer aan alle deskundigen voorgelegd.
Dit maal heeft men een selectie van drie foto’s per attribuutniveau moeten aangeven.
De drie foto’s per categorie, die door alle deskundigen samen het meest genoemd
zijn, vormen uiteindelijk de collage die in de pilot-studie is gebruikt. Een overzicht
van alle gehanteerde collages is in bijlage D van het Bijlagenboek Consumentengedrag opgenomen.
4.5

Tweede Eyetracking test

Het door het OTB ontwikkelde prototype van het meetinstrument voor de module
conjunct meten is door het IT-ontwikkelingsbedrijf QDelft omgezet naar de webapplicatie P.E.P.S.I. (Picture Enabled Preference Survey Interface) met zelfstandige
server- en databeheerfaciliteiten. Deze webapplicatie is zodanig geconfigureerd dat
zowel een versie met ‘actief aangeboden’ fotocollages in de woonprofielen kan worden aangeroepen, als een versie met fotocollages in een ‘pop up functie’. De vragenlijst voor de module beslissingsbomen en de module laddering is door het OTB omgezet naar een webapplicatie met behulp van de NetQuestionnaires faciliteiten. Afbeelding 4.3 geeft een screendump van één van de webpagina’s uit de P.E.P.S.I
Alvorens het meetinstrument op grotere schaal in te zetten voor het veldwerk van
deze pilot-studie, is het instrument in opdracht van het Ministerie van VROM eerst
nogmaals getest op functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid door middel van en
tweede eye tracking test. Voor de uitvoering van deze eye tracking test is wederom
Netmarketing Management Consulting ingehuurd. Deze test is uitgevoerd op 10 respondenten, die daar specifiek voor zijn geworven door Netmarketing. Vijf respondenten hebben daarbij de versie met ‘actief aangeboden’ fotocollages voorgelegd gekregen. De overige vijf respondenten hebben de versie ingevuld, waarbij de fotocollages alleen in een ‘pop up functie’ beschikbaar waren. Tijdens de test hebben de respondenten zowel een rating taak, als twee keuzetaken uitgevoerd. Na afronding van
deze meettest is aan de respondenten ook nog een kort schriftelijk evaluatievragenlijstje voorgelegd met enkele gesloten en open vragen. Hieronder geven we in het
kort de belangrijkste bevindingen weer met betrekking tot het kijkgedrag, de antwoorden op de evaluatievragen en een vergelijking van de gegeven rapportcijfers tussen beide versies van het conjuncte meetinstrument. Een meer uitvoerige beschrijving van de testresultaten staat in bijlage E van het Bijlagenboek Consumentengedrag.
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Figuur 4.3
Een voorbeeld van het beeldscherm in de module conjunct meten, zoals gehanteerd in de eerste versie van P.E.P.S.I.

4.5.1

Resultaten kijkgedrag

De deskundigen van Netmarketing komen naar aanleiding van de testresultaten tot
de volgende conclusies.
De wijze waarop de informatie wordt weergegeven neutraliseert de kijkvolgordes en
kijkintensiteit niet. Uit het onderzoek is verder gebleken dat niet eenduidig kan worden aangegeven hoe de respondenten naar de informatie hebben gekeken. De kijkvolgordes van de onderdelen en de wijze waarop de aandachtsverdeling over de informatie is verdeeld, zijn te gevarieerd om bepaalde consistente kijkpatronen te ontdekken. In enkele gevallen kan wel worden opgemerkt dat de aandacht voor de informatie degressief is, maar dit gebeurt niet altijd consistent.
Het grafische ontwerp van de Conjunct Meetmodule is niet optimaal om de vraagstelling, informatie overdracht en de wijze van interactie op een juiste wijze te communiceren.
Daarnaast is geconstateerd dat het tonen van afbeeldingen er voor zorgt dat men er
langer over doet om tot een overweging voor een rapportcijfer te komen. De aandacht voor de afbeeldingen lijkt echter, relatief gezien, achter te blijven bij de aandacht voor de concrete attributen die stonden vermeld.
De informatie geheel aan de linkerzijde van de pagina wordt vrijwel niet bekeken.
Daarnaast is bij de pagina’s met foto’s te zien, dat door de plaatsing van die foto’s de
overige regels met attribuutniveau naar beneden zijn verschoven. Daardoor komt de
uitlijning van de attribuutniveaus in zijn geheel niet meer overeen met de attribuutomschrijvingen in het vlak links ervan. Het is daarom aan te raden de attribuut- en
attribuutomschrijvingen niet te scheiden, maar in één vlak te combineren.
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Als gebruikers de pagina scannen is men over het algemeen geneigd om links bovenaan te beginnen. Het is aan te raden om de opdracht bovenaan de pagina vóór de
antwoordmogelijkheden te plaatsen.
De afbeeldingen worden in de versie met actief aangeboden foto’s in de woonprofielen vrij klein weergegeven. Daardoor zijn gebruikers bijna verplicht om de collage
door middel van een ‘muisklik’ te vergroten. Het is daarom aan te bevelen om direct
grotere woonbeelden weer te geven. Dit bespaart enquêtetijd en wordt bovendien als
gebruikersvriendelijker ervaren.
Na het geven van de vier rapportcijfers, moesten de respondenten een voorkeur aangeven voor één van de woonprofielen en kunnen zij een keuze maken voor één van de
woonprofielen (of voor geen van beiden). Hierbij worden alle blokken met attribuutniveaus van de betreffende woonprofielen getoond. Uit de ‘heatmaps’ is echter gebleken, dat men vooral naar de attributen van de eerste woning heeft gekeken om
een keuze te maken. Door een meer matrixachtige vorm van de informatie-indeling,
waarbij de informatie visueel niet (of minder scherp) is gescheiden, wordt de respondenten waarschijnlijk beter ondersteund om een goede vergelijking te maken tussen
de woonprofielen. Dit zal bovendien de benodigde enquêtetijd en de gebruikersvriendelijkheid ten goede komen.
4.5.2

Resultaten Ex-Post evaluatievragen

Evaluatie van de taak
Aan de respondenten werd gevraagd om aan te geven wat hun ervaringen waren met
het geven van een rapportcijfer aan de verschillende profielen. Dit werd apart gevraagd voor de blokken met woningattributen en de blokken met woonomgevingattributen. Op een schaal van 1 tot 7 konden de respondenten de taak evalueren door
het rondje aan te kruisen dat het beste bij hun ervaringen paste. De uiteinden van deze, zogenoemde semantische differentialen, werden steeds gevormd door koppels
van bijvoeglijke naamwoorden. Het ene uiteinde van de schaal werd gevormd door
een negatief anker (bv. moeilijk), het andere uiteinde door een positief anker (bv.
makkelijk). Alle semantische differentialen waren zo geformuleerd dat een hogere
score gerelateerd was aan een meer positieve ervaring.
Uit de resultaten (zie bijlage E van het Bijlagenboek Consumentengedrag) blijkt dat
de gemiddelde score consequent lager is (en de evaluatie dus negatiever) voor de foto-groep (de groep respondenten die het meetinstrument met de actief aangeboden
fotocollages hebben voorgelegd gekregen). Aan deze resultaten kunnen echter geen
betrouwbare, generaliserende uitspraken verbonden worden, omdat het aantal respondenten veel te klein is.
De volgorde naar (afnemende) hoogte van de gemiddelde scores die zijn gegeven aan
de diverse termen, ziet er voor wat betreft de woningattributen als volgt uit voor de twee
testgroepen (tabel 4.2). Een duidelijk verschil tussen de groepen is de plaats van de
term ‘ontspannend’. Dit is de enige term waarop door de tweede groep duidelijk hoger werd gescoord. De term ‘prettig’ staat weer duidelijk hoger genoteerd in de eerste
groep. Ook met betrekking tot de woonomgevingattributen is een dergelijke rangorde per
groep op te stellen (tabel 4.3). Daarbij valt eveneens de verschillende posities op van
de term ‘ontspannend’ in beide lijstjes, hoewel het verschil iets geringer is dan bij de
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woningattributen. De meettaak met alleen tekst in de woonprofielen vraagt klaarblijkelijk om een hogere concentratie en is daarmee minder ontspannend.
Tabel 4.2
De evaluatiescores van de vragenlijst voor woningattributen,
naar de twee varianten en gerangschikt naar hoogte van de score
Tekst variant
Score
Tekst en fotocollage va- Score
riant
duidelijk
6,2
ontspannend
5,3
prettig
6,0
duidelijk
5,0
gemakkelijk
6,0
plezierig
4,8
plezierig
5,6
positief
4,5
positief
5,6
gemakkelijk
4,5
interessant
5,6
prettig
4,3
leerzaam
4,6
interessant
4,0
ontspannend
4,6
informatief
3,8
informatief
3,8
leerzaam
3,8

Tabel 4.3
De evaluatiescores van de vragenlijst voor woonomgevingattributen, naar de twee varianten en gerangschikt naar hoogte van de score
Tekst variant

Score

duidelijk
gemakkelijk
positief
prettig
plezierig
interessant
leerzaam
ontspannend
informatief

6,6
6,4
5,8
5,8
5,6
5,6
5,2
5,2
4,2

Tekst en fotocollage va- Score
riant
gemakkelijk
5,5
duidelijk
5,3
positief
5,0
ontspannend
5,0
prettig
4,8
interessant
4,8
plezierig
4,3
leerzaam
3,5
informatief
3,0

Gepercipieerde invloed van de foto's op de rapportcijfers
In de vragenlijst werd gevraagd of de respondent bij het geven van de rapportcijfers
beïnvloed dacht te zijn door de foto’s. Indien het ging om de profielblokken met
woningattributen hebben twee respondenten in de tekst-groep (de groep respondenten die het meetinstrument met alleen fotocollages in een pop up functie hebben
voorgelegd gekregen) hierop bevestigend geantwoord, twee respondenten ontkennend en één respondent gaf aan geen foto’s te hebben gezien. De invloed van de foto’s werd als “zwak” ervaren. Op de vraag door welke attributen zij beïnvloed waren,
gaf één respondent aan hiermee een indruk te hebben gekregen van de verschillende
woonmilieus, de andere respondent gaf geen specifieke woningattributen aan die waren beïnvloed door de foto’s.
Ook in de foto-groep gaven twee respondenten aan, dat zij waren beïnvloed door de
foto’s; drie respondenten hebben ontkennend geantwoord. Eén respondent heeft de
invloed als “zwak” ervaren, de ander als “sterk”. Eén respondent gaf aan te hebben
gekeken of hij/zij de woning het mooi vond, de andere respondent heeft vooral op
de omgeving van de woning gelet (“Staat dat niet aan, dan lager cijfer ook al staan de
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kenmerken je wel aan”). Overigens valt het op dat meerdere respondenten hier refereren aan woonomgevingattributen en niet aan woningattributen.
Indien het ging om de profielblokken met woonomgevingattributen, gaf één respondent in de tekst-groep aan door de foto’s beïnvloed te zijn, drie respondenten hebben
ontkennend geantwoord en één respondent gaf aan geen foto’s te hebben gezien. De
invloed van de foto’s werd als “zwak” ervaren. In de foto-groep gaven drie respondenten (60%) aan dat zij waren beïnvloed door de foto’s, terwijl de andere twee respondenten een dergelijke beïnvloeding niet hebben ervaren. Eén respondent ervoer
de invloed als “zwak”, de andere twee als “sterk”. Eén respondent heeft vooral gekeken of hij/zij de woning het mooi vond, een andere respondent heeft zich laten beinvloeden door een mooi landschap en de laatste respondent lette met name op de
omgeving van de woning.
In deze uitgevoerde test lijkt over het algemeen de invloed van de fotocollages in de
foto-groep iets sterker te zijn geweest dan in de tekst-groep; een verschil dat kan
worden teruggevoerd op de presentatievormen van de fotocollages in beide varianten. Deze bevinding bevestigt de resultaten van het eerste eye tracking onderzoek,
dat respondenten zich enigszins laten beïnvloeden door de gepresenteerde foto’s tijdens het uitvoeren van de meettaken.
Gepercipieerde invloed van de foto's op de keuze's
In de tekst-groep gaven vier van de vijf respondenten aan dat hun keuze met betrekking tot het eventueel verhuizen naar één van de twee woonaanbiedingen of niet verhuizen, niet was beïnvloed door de foto’s. In de foto-groep gaven eveneens vier respondent aan zich bij deze keuze niet te hebben laten beïnvloeden door de foto’s. Eén
respondent gaf aan de foto’s van grote woninggebouwen niet aantrekkelijk te vinden.
In beide groepen gaven vier respondenten aan dat hun keuzes vooral waren gebaseerd op bepaalde woning- of woonomgevingkenmerken en niet op de eerder gegeven rapportcijfers. De overige respondent heeft zijn/haar keuzes wel op bepaalde
kenmerken en rapportcijfers gebaseerd.
Samenvattend wordt op het gebied van het maken van keuzes enige invloed gevonden van het opnemen van foto's in de conjuncte meettaak. Maar ook nu geldt weer
dat terughoudendheid in acht genomen dient te worden, gezien het geringe aantal
respondenten.
4.5.3

Rapportcijfers voor de woonprofielblokken

Alle respondenten kregen negen maal twee verschillende woonprofielen voorgelegd.
Elk woonprofiel bestond uit een blok met woningattributen en een blok met woonomgevingattributen. Aan de respondent werd gevraagd om per woonprofiel een rapportcijfer (1-10) toe te kennen aan het blok met woningattributen en daarna aan het
blok met woonomgevingattributen. In totaal ging het om 9 sets * 2 woonprofielen *
2 profielblokken = 36 rapportcijfers per respondent.
Het is belangrijk om te weten dat, op het eerste oefenprofiel na, de woonprofielen
‘ad random’ werden aangeboden, dus elke respondent kreeg steeds een set van twee
willekeurige profielen voorgelegd. Binnen één woonprofiel werden wel steeds dezelfde twee blokken aangeboden. Vanwege het ‘ad random’ aanbieden van de woonprofielen, zijn deze niet allemaal in dezelfde frequentie voorgelegd aan de respondenten.
Zo blijkt bijvoorbeeld ‘woonprofiel 4’ uiteindelijk maar eenmaal voorgelegd en
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‘woonprofiel 19’ wel twaalf maal. Bovendien kunnen de respondenten meerdere malen hetzelfde woonprofiel (maar dan in een andere keuzeset) hebben moeten beoordeeld. Een overzicht van de frequentie waarmee de profielen zijn aangeboden is te
vinden in tabel E.2 in bijlage E van het Bijlagenboek Consumentengedrag.
Indien we kijken naar de gemiddelde rapportcijfers per woonprofielblok, dan valt het
volgende op. In 37 van de 50 gevallen (74%) is het rapportcijfer gemiddeld lager in
de foto-groep, dan in de tekstgroep (zie ook tabel E.3 in bijlage E van het Bijlagenboek Consumentengedrag). Het tegenovergestelde geldt in ‘maar’ negen van de 50
gevallen. Maar ook nu geldt weer dat het aantal respondenten veel te klein is om betrouwbare generaliserende uitspraken te kunnen doen. Bovendien kunnen we door
het ontbreken van een externe waarde niet aangeven, welke gemeten rapportcijfers
nu dichterbij de werkelijkheid liggen.
4.5.4

Conclusies tweede test

Er zijn enige verschil te zien tussen de evaluaties van de respondenten, die de meettaak met actief aangeboden fotocollages hebben uitgevoerd, en de evaluaties van de
respondenten die de taak hebben uitgevoerd met de fotocollages alleen in een pop up
functie. Ook zijn er (kleine) verschillen tussen beide testgroepen in de beoordelingen
van de woonprofielen. Echter, of deze verschillen veroorzaakt worden door de verschillende versies van het conjuncte meetinstrument of bijvoorbeeld door verschillen
in samenstelling van de twee groepen, door toeval, of door een combinatie van dergelijke factoren, is op basis van slechts tien respondenten natuurlijk niet met zekerheid te bepalen.
Voor wat betreft de lay-out van de pagina’s in het conjuncte meten module is het te
raden om de attribuut- en attribuutomschrijvingen niet te scheiden, maar in één vlak
te combineren. Tevens dient de omschrijving van de opdracht bovenaan de pagina,
vóór de antwoordmogelijkheden, geplaatst te worden. Ten slotte zouden de afbeeldingen in de versie met actief aangeboden foto’s in de woonprofielen groter weergegeven moeten worden.
4.6

Het definitieve testontwerp van het totale meetinstrument

In de pilot-studie wordt aan de beslissingsbomen en laddering een even groot belang
gehecht als aan het conjunct meten. Wel is gesteld dat beslissingsbomen, en via de
koppeling ook de laddering, typisch passen bij een vooronderzoek om de juiste attributen en attribuutwaarden te selecteren.
Met betrekking tot de module met beslissingsbomen wordt besloten, dat de door
de respondent gegeven antwoorden moeten worden ‘samengevat’ in een schematische weergave van zijn/haar ‘ideale woning’. Naast de in de module conjuncte meten
gebruikte attributen, kunnen de respondenten maximaal vier andere woning- en/of
omgevingkenmerken toevoegen.
Bij de module laddering hebben de respondenten per vraag, naast de voorgecodeerde antwoordcategorieën, eveneens een open antwoordcategorie. Bovendien zal
de presentatie van de voorgecodeerde antwoorden op de vervolgvraag, afhankelijk
worden gemaakt van het op de eerste vraag gegeven antwoord (het eerst gegeven
antwoord verschijnt niet meer in de lijst met antwoordcategorieën bij de tweede
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vraag). De laddering techniek zal worden toegepast op alle genoemde kenmerken;
dus zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ woning- en woonomgevingkenmerken.
Voor de module conjunct meten gelden meer zaken. Naar aanleiding van de resultaten van de tweede eye tracking test en een gezamenlijke beoordeling door de onderzoekers en de begeleidingscommissie van het conceptontwerp van het meetinstrument, is besloten de volgende aanpassingen van het instrument door te voeren.
 De blokken met attribuutaanduidingen worden weggelaten. De omschrijving van
de attributen en de attribuutniveaus worden gecombineerd in de woonprofielblokken.
 Deze woonprofielen worden daardoor wat breder gemaakt en optimaal geplaatst
in het beeldscherm (de titel ‘woningprofiel’ wordt vervangen door ‘woonprofiel’). De fotocollages worden bijgevolg ook van een wat groter formaat en kunnen via een muisklik nog extra worden uitvergroot. (voor het hoofdveldwerk zal
per woonprofielblok een ‘mouse-over’ functie worden ingebouwd in het meetinstrument, dat wil zeggen dat het gehele blok wordt uitvergroot op het moment
dat de gebruiker er met de muis-pointer over heen gaat).
 Aan iedere attribuutniveau omschrijving zal een informatiebutton worden gekoppeld, waarmee de gebruiker desgewenst extra informatie kan oproepen over
het desbetreffende attribuut en de attribuutniveaus).
 Ook komt er op elke pagina van de vragenlijst een extra help-knop beschikbaar.
Daarmee kan de gebruiker in een uitgebreid hulpmenu komen met uitleg over
het doel van de enquête, met technische informatie over de meetapplicatie en
met een toelichting op de gehanteerde woning- en woonomgevingattributen.
 Voorafgaand aan de eerste conjuncte meettaak krijgt de gebruiker eerst een uitgebreide en zo eenvoudig mogelijke uitleg over de vragenlijst, de te verrichte taken en de opties van het instrument.
 Gezien de na te streven maximale enquêtetijd worden er in het conjuncte meetexperiment in totaal 12 keuzesets voorgelegd.
▫ De eerste keuzeset is een oefenset, die voor iedereen gelijk is. De woonprofielen in deze oefenset zijn op een dusdanige manier samengesteld, dat veel attribuutniveaus worden aangeboden. De antwoorden op deze eerste set worden niet meegenomen in de uiteindelijke analyses.
▫ Vervolgens krijgt iedere respondent negen keuzesets voorgelegd, waarvan de
samenstelling random worden getrokken uit alle beschikbare profielen. De
antwoorden op deze keuzesets vormen de basis voor het schatten van de diverse conjuncte meetmodellen.
▫ Ten slotte volgen nog twee zogeheten ‘holdout’ keuzesets. De samenstelling
van deze sets wordt wederom random bepaald. De antwoorden op deze keuzesets worden niet gebruikt voor het schatten van een meetmodel, maar worden gebruikt om te testen hoe goed het model kan voorspellen. Met het geschatte model worden de keuzekansen voor de profielen in de ‘holdout’ keuzesets voorspeld. Deze worden vergeleken met de geobserveerde keuzekansen. Hoe beter het model de geobserveerde keuzekansen kan voorspellen, hoe
meer vertrouwen er is in de kwaliteit van het model. Het kan worden beschouwd als een validatie van het voorspellende vermogen van het model.
 Uiteindelijk is in gezamenlijk overleg de lay-out bepaald van het beeldscherm van
de P.E.P.S.I. applicatie voor de conjuncte meting van de woonvoorkeuren. Afbeelding 4.4 geeft een illustratie van het beeldscherm, zoals die in de beide versies zijn getest in de uitgevoerde pilot-studie.
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Afbeelding 4.4
Voorbeelden van het beeldscherm in de module conjunct
meten zoals gehanteerd in P.E.P.S.I. gedurende de pilot-studie, in de twee varianten (boven: fotocollages in pop up functie; onder: actief aangeboden foto’s)
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DEEL 3 Meten is weten: het testen van het
meetinstrument
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5

Respons, enquêteduur en onderscheid beide
instrumentvarianten

Aan de hand van een steekproef van het WoON testen we of de respons, de
enquêteduur en de beide varianten van het meetinstrument scoren zoals
we verwachten. Op basis van deze ervaringen uit de pilot-studie, kunnen
de projectopzet of procedures van het uit te voeren hoofdveldonderzoek
worden aanpassen.

5.1

De globale opzet

De pilot-studie is om diverse doeleinden uitgevoerd. Allereerst moest deze test inzicht geven in de respons, zowel voor wat betreft de omvang, de verdeling naar interview techniek en de verdeling naar persoonskenmerken van de respondenten. Op
basis van dit inzicht kan dan een steekproefontwerp worden vastgesteld voor het uit
te voeren hoofdveldwerk.
Daarnaast moest het huidige ontwerp getest worden op het functioneren van alle drie
de onderdelen: conjuncte meettaak, beslissingsbomen (DPN) en laddering. De lengte
van de enquête, de mogelijke verschillen tussen beide varianten en de bruikbaarheid
van de gekozen attributen en attribuutniveaus staan daarbij centraal. En tenslotte
dient de pilot-studie ook inzicht te verschaffen in het soort onderzoeksresultaten, dat
met behulp van dit nieuw ontwikkeld instrument voor het meten van woonpreferenties kan worden gegenereerd.
Daarbij dienden beide versies van het meetinstrument te worden getest: de versie met
actief aangeboden fotocollages en de versie met de fotocollages in een pop up functie). De ene helft van de respondenten kreeg de eerstgenoemde variant voorgelegd
(foto-groep). De andere helft van de respondenten werd gekoppeld aan de tweede
versie van het meetinstrument (tekst-groep). In het vervolg van deze rapportage deze
groepen aangeduid met de labels ‘foto-groep’ en ‘tekst-groep’. Bovendien moesten
beide enquêtemethoden, via internet (CAWI) en face to face benadering (CAPI),
worden ingezet.
5.2

De steekproef

Uit praktische overwegingen (doorlooptijd en financieel budget) is besloten om de
test te beperken tot één van de zes (goedkopere, middeldure of duurdere regio’s, gecombineerd met lager of hoger gewenst prijsniveau) onderscheiden woningmarktsegmenten.
In de pilot-studie moeten voldoende respondenten betrokken worden, zodat een betrouwbaar meetinstrument kan worden geschat en de modeluitkomsten ook nog gespecificeerd kunnen worden naar bepaalde woonconsumentgroepen. Het aantal aan
te schrijven kandidaten dient daarbij echter zo beperkt mogelijk te blijven, zodat het
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respondentenbestand van het parent-survey zo min mogelijk wordt belast. Uit het
parent-survey bestand is een selectie bepaald op basis van het woonadres (gemeenten
in duurdere woningmarktregio’s), de beschikbaarheid van een internetverbinding op
het privé adres en de hoogte van het huishoudeninkomen (inkomen tot modaal). Uit
deze selectie is vervolgens (in eerste instantie) een steekproef getrokken van 300
adressen, gestratificeerd naar leeftijdsklassen, opleidingsniveau en etniciteit.
De benodigde omvang van deze steekproef is gebaseerd op de ervaringscijfers uit de
overige WoON-modules. In de eerder uitgevoerde modules, met veelal ook schriftelijke enquêtes, is steeds een responspercentage gehaald van ongeveer 75%. Voor de
module gaan we uit van een iets lager percentage, te weten 66%. Gezien de hierboven weergegeven eisen die aan de analyseresultaten worden gesteld, is een nettorespons van minimaal 200 respondenten gewenst. Een kwart van de netto-respons
zal naar verwachting via de internet-enquête worden verzameld. De overige personen
zullen dan via een face-to-face benadering bereikt moeten worden. Omwille van de
voortgang van het project, zijn de telefoonnummergegevens van de respondenten in
de steekproef niet meer geactualiseerd, zoals te doen gebruikelijk is bij de WoON
modulen. Gaande het veldwerk is duidelijk geworden dat de gewenste respons niet
werd gehaald, is er in een wat later stadium nog een extra steekproef van 50 adressen
uit het parent-surveybestand beschikbaar gesteld voor het veldwerk van de pilotstudie. Bij deze extra steekproef waren de telefoonnummergegevens van de respondenten eveneens niet meer geactualiseerd.
De potentiële respondenten behorende tot de eerste steekproef zijn in week 22 door
middel van een brief van het ministerie van VROM uitgenodigd om de enquête via
een internetlink (die op 1 juni 2007 beschikbaar is gekomen) in te vullen. Eind week
23 en in week 24 zijn de potentiële deelnemers die nog niet hadden gereageerd, telefonisch benaderd met het verzoek de vragenlijst via het internet in te vullen of een
afspraak te maken voor een face tot face interview. Aan het eind van week 24 zijn alle potentiële respondenten die nog niets hadden ingevuld en ook niet geweigerd hadden, gerappelleerd door middel van een e-mailbericht of een vervolgbrief. In week 25
en 26 is vervolgens nog enkele middagen en avonden telefonisch contact gezocht
met de overgebleven potentiële deelnemers. Aan het einde van week 26 zijn er 24
adressen die telefonisch nog niet bereikt konden worden, nogmaals met een brief gerappelleerd. In week 25 waren ondertussen ook de 50 potentiële deelnemers uit de
extra steekproef via een brief van het ministerie van VROM uitgenodigd om de enquête via een internetlink. In week 26 is getracht deze deelnemers per telefoon te
herbenaderen. Daarna zijn begin week 27 nogmaals 30 adressen gerappelleerd met
een e-mailbericht of een brief. In de weken 25 en 26 zijn de face tot face interviews
afgenomen bij de circa 25 deelnemers, die daartoe bereid bleken te zijn. Begin week
28 is het totale veldwerk afgesloten.
5.3

(non-)Respons analyses

In tabel 5.1 wordt een overzicht gegeven van de bereikte resultaten na afronding van
het veldwerk op 10 juli 2007. Deze tabel bevat de status van alle adressen van de bruto steekproef op het moment van afsluiting van het veldwerk. Uit genoemde tabel
blijkt dat ruim 15% van de totale bruto steekproef (en van de extra steekproef zelfs
18%) niet bereikbaar was door ontbrekend of verkeerd telefoonnummer of door verhuizen of overlijden van de desbetreffende persoon. Dit percentage ligt aanzienlijk
hoger dan bijvoorbeeld in de uitgevoerde hoofdmodule van het WoON 2006 (6%).
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Door de tijdsdruk op de projectplanning zijn de NAWT gegevens niet meer geactualiseerd voorafgaand aan het veldwerk, zoals gebruikelijk is bij de overige WoON modules.
Tabel 5.1
Responsgegevens pilot-studie Module Consumentengedrag
WoON 2006

Bruto steekproef
NAWT klopt niet
Persoon verhuisd
Persoon overleden
Benaderbare
proef

Eerste steekproef
(300)
absoluut percentage
300
40
13,3%
2
0,7%
2
0,7%

Extra steekproef
(50)
absoluut percentage
50
8
16,0%
1
2,0%

absoluut
350
48
3
2

Totaal
percentage
13,7%
0,9%
0,6%

steek256

100%

41

100%

297

100%

Geslaagd totaal
CAWI
CAPI

100
78
22

39,1%
30,5%
8,6%

13
12
1

31,7%
29,3%
2,4%

113
90
23

38,0%
30,3%
7,7%

Non-respons totaal
Afspraak PI gemaakt,
niet nagekomen
Afspraak WI gemaakt,
niet nagekomen
Taalprobleem
Onbereikbaar tot einde
veldwerk
Respondent ziek
Niet bereikt (telefonisch)
Weigering subtotaal

156

60,9%

28

68,3%

184

62,0%

4

1,6%

4

1,3%

34
5

13,3%
2,0%

6
1

14,6%
2,4%

40
6

13,5%
2,0%

11
3

4,3%
1,2%

2
2

4,9%
4,9%

13
5

4,4%
1,7%

30
69

11,7%
27,0%

8
9

19,5%
22,0%

38
78

12,8%
26,3%

13
15
13
6
22

5,1%
5,9%
5,1%
2,3%
8,6%

4

9,8%

5

12,2%

17
15
13
6
27

5,7%
5,1%
4,4%
2,0%
9,1%

w.v. al aan eerder onderzoekmodule meegedaan
w.v. geen interesse
w.v. geen tijd
w.v. andere reden
w.v. weigert zonder meer

De netto-respons in de pilot-studie is, zoals gezegd, achtergebleven bij de vooraf gestelde verwachting van 66%. In totaal komt het responspercentage namelijk uit op
38% van de benaderbare steekproef, of wel 113 respondenten. In de extra steekproef
ligt dit percentage nog iets lager (32%), wat mede het gevolg is van een veel korte
doorlooptijd van het enquêteren onder deze groep. Bijna 8 op de 10 vragenlijsten zijn
via internet verzameld, de overige respondenten zijn met een persoonlijk interview
ondervraagd. Deze verhouding tussen webinterviews en persoonlijke interviews is di56

rect te koppelen aan de gehanteerde strategie in het veldwerk, waarbij de potentiële
respondenten eerst is gevraagd om de enquête via het internet in te vullen. Overigens
heeft maar 15% van de benaderbare personen gereageerd, zonder dat zij doorvoor
herbenaderd moesten worden. In vergelijking met eerdere onderzoekservaringen is
dit een gering aandeel spontane reacties.
De non-respons is tijdens dit veldwerk hoog gebleken: 62% (zie tabel 5.1). Daaronder valt overigens een groep respondenten van bijna 15% die in het telefonisch contact wel hebben toegezegd deel te nemen, maar daar uiteindelijk geen gevolg aan
hebben gegeven. Daarnaast blijkt in 8% van de gevallen de respondent niet deel te
kunnen nemen door ziekte, taalproblemen of langdurige afwezigheid. Bovendien is
13% van de benaderbare personen gedurende de gehele looptijd van het veldwerk
telefonisch niet te bereiken geweest. De resterende 26% kunnen als “harde weigeraars’ worden beschouwd. Dit aandeel ligt ook iets hoger dan in de hoofdmodule van
het WoON onderzoek (22%). De subcategorie ‘weigeren zonder meer’ is in deze pilot-studie wel iets geringer, maar daar staat een relatief groter aantal weigeringen uit
desinteresse of tijdsgebrek tegenover. Ook blijkt nog 6% van de weigeraars aan te
geven, dat men toch niet aan (weer) een vervolgonderzoek van het WoON 2006
wenst me te werken. Volgens eigen zeggen heeft men dan, óf al aan een eerdere module meegewerkt, óf slechte ervaring gehad bij het hoofdonderzoek, óf weet men
zich niets te herinneren over het hoofdonderzoek en de toezegging voor vervolgonderzoek
De non-respons is uiteindelijk hoger uitgekomen, dan vooraf op basis van de ervaringen uit eerdere WoON-modules was te verwachten. Wij vermoeden dat het feit
dat deze module een van de latere modulen (in tijd verder van het hoofdonderzoek
verwijderd) betreft, hierbij een rol heeft gespeeld. Daarnaast heeft ook de opzet van
het veldwerk hieraan bijgedragen. We bedoelen dan vooral de nieuwe manier wijze
van ondervragen in de conjuncte meetmodule, die voor vele potentiële respondenten
onbekend is. Ook het noodzakelijkerwijs missen van een schriftelijke variant van de
enquête, waarmee respondenten meer vertrouwd zijn, heeft waarschijnlijk bijgedragen aan de lagere respons. Tot slot denken we in dit verband ook aan de gekozen
werkwijze, waarbij eerst is verzocht om per internet te reageren en pas later de mogelijkheid voor een persoonlijke afname van de enquête thuis is aangeboden. Dit heeft
achteraf bezien de vrijblijvendheid tot deelname teveel in de hand gewerkt.
Respons naar kenmerken personen en naar verdeling variant meetinstrument
De steekproef voor deze pilot-studie is gestratificeerd naar drie kenmerken van de
personen, te weten de leeftijd, het opleidingsniveau en de etniciteit. Wanneer we kijken naar de verdeling van de totale respons (113 personen minus 6 personen die tijdens het invullen zijn afgehaakt = 107 respondenten) over deze drie kenmerken,
blijkt deze over het algemeen overeen te komen met de verdeling binnen de totale
steekproef. We zien in tabel 5.2 wel dat de groep 65-74 jarigen licht oververtegenwoordigd is en de 35-44 jarigen juist iets ondervertegenwoordigd. Hetzelfde geldt
voor de autochtone respondenten en de niet-westerse allochtone respondenten.
De 107 bruikbare enquêtes blijken voor iets meer dan de helft afkomstig te zijn van
de respondenten, die het meetinstrument met de actief aangeboden fotocollages
voorgelegd hebben gekregen (de zogenaamde foto-groep). De verdeling van de respons over beide testgroepen moet overigens op toeval berusten, omdat men voor
aanvang van de enquête niet weet welke variant men dient in te vullen en er slechts
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zes personen (vier in de tekst-groep en twee in de foto-groep) gedurende het invullen
zijn gestopt.
Tabel 5.2
Verdeling respondenten naar enkele kenmerken (in percentages
van het kolomtotaal), onderverdeeld naar tekst-groep en foto-groep
Respondenten
Kenmerken
Leeftijd
18-24 jaar
25-34 jaar
35-44 jaar
45-54 jaar
55-64 jaar
65-74 jaar
75+
Opleidingniveau
lager onderwijs
LBO
MAVO, MULO, VMBO
HAVO, VWO, MBO
HBO, Universiteit
Etniciteit
autochtoon
niet-westers allochtoon
westers allochtoon
Totaal (in procenten)
Totaal (absoluut)

5.4
5.4.1

Totale steekproef

Tekst-groep

Foto-groep

Totaal

2
10
17
8
15
38
10

2
12
14
15
3
47
7

2
11
15
12
8
43
8

3
15
24
12
6
32
9

13
17
19
31
21

10
12
12
36
31

11
14
15
34
26

13
12
15
32
29

75
21
4
100
48

63
31
7
100
59

68
26
6
100
107

53
40
7
100
350

Het functioneren van het huidige instrumentontwerp
Kenmerken van de respondenten

Het aantal respondenten waarvoor informatie over kenmerken aanwezig is 76. Dit is
wat lager dan het totale aantal respondenten dat aan de enquête heeft meegewerkt.
Dit komt omdat de vragen over persoonsgegevens helemaal aan het einde van de enquête werden gesteld. Een aantal respondenten is mogelijk voortijdig afgehaakt.
Daarnaast waren deze vragen facultatief en hoefden dus niet ingevuld te worden.
Tabel 5.3 toont de kenmerken van de respondenten per onderzoeksgroep. Met behulp van een Chi-kwadraat analyse is onderzocht of er verschillen zijn in respondent
karakteristieken tussen respondenten uit beide groepen. Indien er voor afzonderlijke
categorieën niet voldoende observaties beschikbaar zijn, wordt niet helemaal aan de
criteria van de Chi-kwadraat test voldaan. De gebruikelijke oplossing voor dit probleem, het samenvoegen van categorieën, is waar mogelijk toegepast.
Uit de analyses is gebleken dat de groepen niet statistisch significant verschillen met
betrekking tot hun verhuiswens en de wens om binnen twee jaar te verhuizen (zie tabel 5.3). Ook voor het aantal personen in het huishouden kan geen significante verschil worden vastgesteld. Ten behoeve van deze analyse zijn de laatste drie
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Tabel 5.3
testgroep

Enkele kenmerken van de respondenten, verdeeld naar type
Tekst-groep
in procenabsoluut
ten

Wil verhuizen?
Nee
Ja
Binnen 2 jaar verhuizen?
Beslist niet
Eventueel wel, misschien
Zou wel willen, kan niets vinden
Beslist wel
Reeds andere huisvesting gevonden
Aantal personen in het huishouden
1 persoon
2 personen
3 personen
4 personen
5 personen
6 personen of meer
Samenstelling van het huishouden
alleenstaand
echtpaar/vaste partners zonder thuiswonende kinderen
echtpaar/vaste partners met thuiswonende kind(eren)
echtpaar/vaste partners met thuiswonende kind(eren) en ander(en)
echtpaar/vaste partners met ander(en)
een ouder met thuiswonende kind(eren)
een ouder met thuiswonende kind(eren)
en met ander(en)
andere samenstelling
Inkomen
minder dan € 500
€ 500 tot € 1000
€ 1000 tot € 1500
€ 1500 tot € 2000
€ 2000 of meer

absoluut

Foto-groep
in procenten

20
17

54%
46%

22
17

56%
44%

1
11
2
2
1

6%
65%
12%
12%
6%

3
8
2
3
1

18%
47%
12%
18%
6%

6
17
5
7
2
0

16%
46%
14%
19%
5%

11
19
4
2
2
1

28%
49%
10%
5%
5%
3%

6

16%

11

28%

14

38%

19

49%

13

35%

6

15%

1

3%

--

--

-3

-8%

-2

-5%

--

--

--

--

--

--

1

3%

-3
3
11
20

-8%
8%
30%
54%

-3
4
10
21

-8%
11%
26%
55%

categorieën samengevoegd. De variabele samenstelling van het huishouden kent
eveneens de situatie van een tekort aan voldoende observaties. Daarom is deze variabele op twee manieren geanalyseerd, namelijk eerst de alleenstaanden versus samenwonenden en daarna de respondenten met thuiswonende kinderen versus respondenten zonder thuiswonende kinderen. De eerste analyse levert geen statistisch significante verschillen tussen de groepen op. Uit de tweede analyse blijkt dat de respondenten in de tekst-groep significant iets vaker thuiswonende kinderen hebben (68%
versus 32%, p = 0.03). Tot slot, voor het netto inkomen worden geen statistisch sig-
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nificante verschillen gevonden tussen de groepen. Ten behoeve van deze analyse zijn
de eerste drie categorieën samengevoegd.
De overall conclusie kan dan ook zijn dat de twee testgroepen op de bestudeerde
kenmerken goed vergelijkbaar zijn en het niet te verwachten is dat de groepssamenstelling tot een ander gebruik of benadering van de vragenlijst zal leiden. Mochten er
dus verschillen in het keuzegedrag worden vastgesteld in de resultaten van de uitgevoerde enquête, dan zijn deze niet te wijten aan verschillen in groepssamenstelling.
5.4.2

Duur invullen en instrument

Negentig respondenten hebben de enquête via het internet ingevuld en bij 23 respondenten is een interviewer langs geweest met een laptop. Van 84 respondenten is
informatie beschikbaar over de tijd die zij besteed hebben aan het beantwoorden van
de vragen in het tweede deel van de enquête (beslissingsbomen, laddering en de vragen naar de persoonlijke kenmerken). Deze cijfers zijn namelijk alleen beschikbaar
voor degenen die via het internet de enquête volledig hebben ingevuld en niet voor
degenen, die de enquête thuis op een laptop hebben ingevuld (een dergelijke functie
was namelijk niet ingebouwd in de gehanteerde Blaise-applicatie). De benodigde tijd
voor het invullen van de conjuncte metenvragenlijst is wel van alle 107 respondenten
beschikbaar.
Met betrekking tot de conjuncte meettaken blijkt uit de gegevens, dat 15 respondenten buiten beschouwing moeten worden gelaten bij de bestudering van de benodigde
invultijd. Van hen zijn namelijk de begin- en de eindtijd niet beschikbaar of deze zijn
hetzelfde of de betreffende respondent is langer dan een dag met het experiment bezig geweest. De duur van invullen van de conjuncte meettaken in de enquête loopt
dan van 7 minuten tot 260 minuten. Echter, het programma kan alleen bijhouden
hoe lang de enquête 'open staat' op de computer van de respondent en niet of de
respondent ook werkelijk bezig is met het invullen van de enquête. Tijd die wordt
besteed aan andere zaken terwijl de enquête op de computer 'open staat', wordt dus
ook meegerekend als invultijd. De gemiddelde invulduur van 32 minuten is dus waarschijnlijk een overschatting van de tijd, die werkelijk is besteed aan het invullen van
de enquête. De mediane (middelste) waarde is iets minder dan 21 minuten. Dit geeft
aan dat de helft van de respondenten korter dan 21 minuten nodig had om de enquête in te vullen en de andere helft van de respondenten 21 minuten of langer. Maar
zoals gezegd bestaat er een redelijke spreiding in de door de respondenten gebruikte
tijd (zie tabel 5.4). Een derde van alle respondenten blijft binnen de 15 minuten.
Tabel 5.4 Aantal respondenten naar gebruikte enquêtetijd voor de module
Conjuncte Meten
Aantal respondenten
Tijdsduur

absoluut

in procenten

Minder dan 15 minuten

30

33%

Tussen 15 en 30 minuten

33

36%

Meer dan 30 minuten

29

31%

Totaal

92

100%
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Daarnaast is 36% van de ondervraagden tussen een kwartier en een half uur bezig
geweest met dit deel van de enquête. Dit kunnen we als grensgevallen aanmerken.
Ruim 30% van de ondervraagden heeft toch wel erg veel tijd nodig gehad voor het
afronden van dit deel.
De duur van invullen van het tweede deel van de enquête loopt tussen 5 minuten en
80 minuten. Wederom geldt de opmerking dat daarbij de tijd wordt geregistreerd dat
de enquête 'open staat'. De gemiddelde invulduur van 27 minuten is dus waarschijnlijk een overschatting van de tijd, die werkelijk is besteed aan het invullen van de enquête. De mediane (middelste) waarde is iets minder dan 22 minuten. Dit geeft aan
dat de helft van de respondenten korter dan 22 minuten nodig had om de enquête in
te vullen en de andere helft van de respondenten 22 minuten of langer. Maar zoals
gezegd bestaat er een redelijke spreiding in de door de respondenten gebruikte tijd
(zie tabel 5.5). Maar een kwart van alle respondenten blijft binnen de 15 minuten.
Daarnaast is 45% van de ondervraagden tussen een kwartier en een half uur bezig
geweest met dit deel van de enquête, dat we als grensgevallen zouden kunnen aanmerken. Maar bijna 30% heeft toch wel erg veel tijd nodig gehad voor het afronden
van dit deel.
Tabel 5.5 Aantal respondenten naar gebruikte enquêtetijd voor het tweede
deel vragenlijst (beslissingsbomen, laddering en persoonlijke vragen)
Aantal respondenten
Tijdsduur

absoluut

in procenten

Minder dan 15 minuten

22

26%

Tussen 15 en 30 minuten

38

45%

Meer dan 30 minuten

24

29%

Totaal

84

100%

Op basis van bovenstaande informatie kunnen we concluderen dat de huidige geteste
versie van de enquête te lang is, gegeven de door de opdrachtgevers gewenste maximale tijdsduur van circa 30 minuten.
5.4.3

Beoordelingsverschillen tussen de instrumentvarianten

Het geven van rapportcijfers
Gedurende het onderzoek kregen alle respondenten twaalf maal twee verschillende
woonprofielen voorgelegd. Elk woonprofiel bestond uit een blok met woningkenmerken en een blok met woonomgevingkenmerken. Aan de respondent werd gevraagd om per woonprofiel een rapportcijfer (1-10) toe te kennen (‘ratingtaak’) aan
het blok met woningkenmerken en daarna aan het blok met woonomgevingkenmerken. In totaal ging het om 12 * 2 * 2 = 48 rapportcijfers per respondent.
Op het eerste profiel (een oefenprofiel) na werden de profielen ‘ad random’ aangeboden, dus elke respondent kreeg steeds een set van twee willekeurige profielen
voorgelegd. Binnen één profiel werden wel steeds eerst de woningattributen en daarna de woonomgevingattributen ter beoordeling voorgelegd. Vanwege het ‘ad random’ aanbieden van de profielen, zijn ze niet in dezelfde frequentie aan de respondenten voorgelegd; zo is profiel 14 bijvoorbeeld 70 maal voorgelegd en profiel 4 zelfs
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110 maal. Respondenten kunnen meerdere malen een zelfde profiel hebben beoordeeld. Ook komt het per definitie voor dat enkele woonprofielen niet door een respondent zijn (want maximaal kunnen er 11 keuzesets van 2 profielen worden voorgelegd, of wel 22 van de in totaal beschikbare 27 woonprofielen). In bijlage F van het
Bijlagenboek Consumentengedrag hebben we in tabel F.1 de gehanteerde woonprofielen helemaal uitgeschreven in attribuutniveaus ter ondersteuning bij het lezen van
de rapportage. In het vervolg van dit hoofdstuk maken we uit praktische overwegingen steeds gebruik van de bijbehorende woonprofielnummers.
Tabel F.2 in bijlage F van het Bijlagenboek Consumentengedrag geeft een overzicht
van de gemiddelde rapportcijfers, die zijn gegeven voor de twee blokken van elk profiel in beide groepen afzonderlijk. Merk hierbij op dat indien een respondent meerdere malen eenzelfde profiel heeft beoordeeld, alleen de laatste beoordeling is meegenomen in de analyse. Met behulp van een ‘independent samples t-test’ is onderzocht
of de beoordelingen van elkaar verschillen in elk van beide groepen. De mogelijkheid
van het optreden van een type 1 fout (dat wil zeggen dat er ten onrechte iets wel als
een significant verschil wordt beschouwd) wordt groot bij het vergelijken van meer
dan 50 paren van observaties (Stevens, 1996). Daarom wordt uitgegaan van een pwaarde van ten minste 0,01. In het geval van 50 vergelijkingen komt de mogelijkheid
van het optreden van een type 1 fout daarmee op ongeveer 45% (Stevens, 1996).
Uitgaande van deze conservatieve p-waarde, worden er statistisch significante verschillen gevonden voor maar 2 van de 58 blokken. De woonomgevingkenmerken
(blok 2) van het 12e en 25e profiel worden gemiddeld hoger gewaardeerd in de tekstgroep dan in de foto-groep. Mogelijkerwijs hebben in deze gevallen de desbetreffende foto’s in het woonprofiel de beoordeling negatief beïnvloed.
Over het geheel beschouwd blijkt het bij de ‘rating’ van de woonprofiel blokken gemiddeld genomen over alle respondenten niet uit te maken of er al dan niet een actief
aangeboden fotocollage in het woonprofiel is opgenomen. Het is in de gevolgde opzet van de pilot-studie niet te achterhalen of een individuele respondent tot andere
beoordelingen zou komen in de twee varianten. Men heeft namelijk maar één van de
twee varianten voorgelegd gekregen.
Het al dan niet kiezen van een woonprofiel
Zoals hierboven beschreven kregen de respondenten twaalf sets met steeds twee profielen per set voorgelegd. Op de eerste keuzeset na (de oefenset met de profielen 28
en 29), werden de profielen ‘ad random’ aangeboden, dus elke respondent kreeg
steeds een set van twee willekeurige profielen voorgelegd.
In de enquête is aan de respondent gevraagd of hij/zij eventueel zou willen verhuizen
naar één van beide woonprofielen. Daarnaast kon de respondent ook gaan voor het
keuzealternatief “geen van beiden”. Tabel 5.6 geeft een overzicht van het aantal keren dat er voor een bepaald profiel is gekozen binnen de beide testgroepen. Uit de
tabel blijkt dat in de tekst-groep in 22% van de gevallen voor een bepaald woonprofiel is gekozen. Dat percentage ligt in de foto-groep op 32%.
Zo op het eerste oog zijn er ook per afzonderlijk woonprofiel behoorlijk veel verschillen tussen de groepen te vinden. Maar, de resultaten kunnen niet op die manier
met elkaar worden vergeleken. De keuze voor een bepaald profiel is namelijk afhankelijk van het andere profiel in de set. En elke respondent heeft steeds andere sets
van woonprofielen aangeboden gekregen. Alleen in de eerste set (de oefenset) is aan
iedereen profiel 28 en profiel 29 voorgelegd. Een opvallend resultaat daarbij is dat in
de tekst-groep 25% van de respondenten heeft gekozen voor profiel 29 en in de foto-groep 48% van de respondenten. Dit verschil kan wellicht worden toegeschreven
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Tabel 5.6 Overzicht van gemaakte keuze's
Tekst-groep
Woonprofielnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Totaal

Niet gekozen
22 (67%)
33 (94%)
30 (81%)
41 (77%)
37 (93%)
30 (86%)
41 (95%)
33 (89%)
41 (93%)
32 (97%)
31 (91%)
25 (81%)
54 (96%)
25 (93%)
37 (93%)
29 (85%)
38 (91%)
30 (91%)
34 (81%)
51 (96%)
38 (95%)
49 (100%)
23 (85%)
38 (91%)
32 (73%)
52 (95%)
36 (92%)
49 (94%)
39 (75%)
423 (78%)

Gekozen
11 (33%)
2 (6%)
7 (19%)
12 (23%)
3 (7%)
5 (14%)
2 (5%)
4 (11%)
3 (7%)
1 (3%)
3 (9%)
6 (19%)
2 (4%)
2 (7%)
3 (7%)
5 (15%)
4 (9%)
3 (9%)
8 (19%)
2 (4%)
2 (5%)
--4 (15%)
4 (9%)
12 (27%)
3 (5%)
3 (8%)
3 (6%)
13 (25%)
116 (22%)

Foto-groep
Niet gekozen
47 (86%)
38 (97%)
38 (72%)
34 (60%)
39 (87%)
43 (74%)
38 (86%)
28 (72%)
36 (95%)
39 (95%)
39 (85%)
45 (75%)
35 (83%)
37 (86%)
41 (82%)
37 (86%)
41 (75%)
43 (96%)
44 (85%)
47 (89%)
46 (96%)
41 (87%)
42 (88%)
25 (63%)
57 (97%)
53 (100%)
37 (82%)
59 (95%)
32 (52%)
441 (68%)

Gekozen
8 (14%)
1 (3%)
15 (28%)
23 (40%)
6 (13%)
15 (26%)
6 (14%)
11 (28%)
2 (5%)
2 (5%)
7 (15%)
15 (25%)
7 (17%)
6 (14%)
9 (18%)
6 (14%)
14 (25%)
2 (4%)
8 (15%)
6 (11%)
2 (4%)
6 (13%)
6 (12%)
15 (37%)
2 (3%)
--8 (18%)
3 (5%)
30 (48%)
208 (32%)

aan de verschillende varianten van het meetinstrument. Maar zoals gezegd betreft het
hier de keuzeset die als eerste, ter oefening, is beoordeeld. Daardoor kan er een zekere ‘ruis’ in de antwoorden zitten.
Een andere belangrijke constatering is dat ‘slechts’ in respectievelijk 22% en 32% van
alle gevallen er voor één van de twee woonprofielen is gekozen binnen de tekstgroep en de foto-groep. Dit betekent een redelijke beperking van de mogelijkheden
om een statistisch betrouwbaar keuzemodel te schatten op basis van de verkregen
conjuncte meetresultaten. Afhankelijk van het gewenste conjuncte meetmodel in het
hoofdonderzoek; moet met deze informatie terdege rekening worden gehouden met
het steekproefontwerp voor dat veldwerk.
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5.5

Conclusies

De algemene conclusie is dat deze module veel complexer is voor respondenten dan
de standaard vragenlijst. Het is geen verrassing dat de mensen meer tijd nodig hebben. De overschrijding is echter te ruim. De volgende zaken moeten overwogen
worden:
 Zorg dat de fouten in het steekproefkader van VROM minimaal blijven. Actualisering is belangrijk, al zal een aantal respondenten nimmer een verhuizing doorgeven. Bijhouden is de boodschap.
 Houdt rekening met een verhoogde non-respons als gevolg van het feit dat
▫ Het steekproevenkader is beperkt en mensen hebben dus een verhoogde kans
om in meer modules terecht te komen.
▫ Mensen hebben soms slechte ervaringen met het hoofdonderzoek, óf weet
men zich niets te herinneren over het hoofdonderzoek en de toezegging voor
vervolgonderzoek.
 De complexiteit van de conjuncte taak is erg groot en daarmee is een hogere
non-respons ingebakken. Mensen zijn niet een dergelijke vorm van ondervragen
niet gewend.
 Een combinatie van CAWI en CAPI (met laptop) is noodzakelijk, omdat de respons via internet nog steeds lager uitvalt bij minder gericht onderzoek en omdat
er niet (of nauwelijks) op representativiteit van de respondenten gestuurd kan
worden.
 Een papieren versie van de vragenlijst, die zelfstandig wordt ingevuld, is niet
mogelijk omdat mensen ‘stiekem’ de vorige en de volgende keuzezet gaan inzien.
 Een telefonische versie is eveneens niet mogelijk, omdat respondenten de
woonprofielen voor zich moeten kunnen zien.
We hebben nog twee extra aanbevelingen:
 De totale module kan korter worden door de beslissingsbomen in een apart
vooronderzoek te doen. Eerder hebben we al gemeld, dat een dergelijk vooronderzoek nodig kan zijn om de juiste verzameling kenmerken en hun waarden te
bepalen.
 Vanwege de koppeling met de beslissingsbomen zou de laddering ook meteen
kunnen worden opgenomen. Dit hoeft echter niet.
 Houdt rekening met het verschil in de rating en de keuze. Op basis van eerder
onderzoeken met het WBO, het WoON door verschillende onderzoekers wordt
duidelijk dat tussen intentie en gedrag een groot gat zit. De selectiemethodiek
van Goetgeluk, Hooimeijer & Dieleman (1991), die gebruikt wordt voor het bepalen van de slaagkans en in vele VROM-publicaties wordt toegepast, kan relevant zijn voor de steekproef. Het gaat hierbij om actief zoekende respondenten
die een woning onmiddellijk accepteren, indien deze wordt aangeboden. De
zoekperiode is niet relevant! De voorspellende waarde is daarbij behoorlijk, zoals
blijkt uit analyses van De Groot (2007) en Louwen & Dijcks (2007).
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6

Module Beslissingsbomen

Zijn de juiste attributen geselecteerd volgens de respondenten? Kloppen de
attribuutwaarden? Zijn de veronderstellingen overeind te houden over harde en niet-harde voorkeuren. Anders gesteld: levert de beslissingsboom
zijn waarde op?

6.1

Door respondenten extra genoemde attributen

Naast de 13 attributen die in het huidige meetinstrument standaard worden aangeboden, hadden de respondenten in het DPN vragendeel ook de mogelijkheid om
maximaal 4 extra woning- of woonomgevingkenmerken te noemen, die voor de desbetreffende persoon belangrijk zijn in het proces van de woningkeuze.
Over het geheel beschouwd kan worden geconcludeerd dat er veel gebruik is gemaakt van deze optie. 64 van de 107 respondenten hebben één of meerdere kenmerken toegevoegd aan de standaardlijst. Gezamenlijk hebben zij circa 200 aangedragen:
88 kenmerken met betrekking tot de woning en 111 woonomgevingkenmerken (een
aantal genoemde kenmerken betreft echter een andere benaming van de al opgenomen kenmerken of daarop lijkende kenmerken). In tabel F.4 zijn de extra genoemde
attributen bij elkaar geplaatst, onderverdeeld naar woningkenmerken en woonomgevingkenmerken.
Met betrekking tot de woningkenmerken worden geldt dat de parkeergelegenheid en
de (geluids)isolatie en bergruimte vaker genoemd door de respondenten. Isolatie is
echter een kenmerk dat zich moeilijk laat vertalen naar een eenduidig attribuut, waarbij het eveneens niet eenvoudig is om inhoudelijke begripvolle attribuutniveaus te
bepalen. De parkeergelegenheid kwam ook uit de literatuurstudie al als een belangrijk
aspect van het woningaanbod naar voren, maar is uiteindelijk op verzoek buiten het
design gelaten.
Bij de woonomgeving zijn vooral de aanwezigheid van winkels, de aanwezigheid van
openbaar vervoer, speelvoorzieningen voor de kinderen en de aanwezigheid van
scholen genoemd. Ook deze kenmerken zijn bekend uit eerder verricht onderzoek,
maar niet in het huidige design opgenomen. De genoemde kenmerken betreffen
meer de fysieke woonomgeving, terwijl wij in het huidige meetinstrument meer aandacht besteden aan de sociaal-culturele aspecten van de woonomgeving
6.2

Kloppen de designs of de vergelijking van gehanteerde en gewenste
attribuutwaarden

Na afloop van de conjunct meting (waarvan de resultaten later zullen worden beschreven) werd de respondenten gevraagd om een minimale en een maximale waarde
aan te geven voor de volgende attributen: oppervlakte woonkamer, aantal kamers,
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oppervlakte balkon/diepte tuin, huurprijs per maand/koopprijs. In bijlage F van het
Bijlagenboek Consumentengedrag worden de frequentieverdelingen van de resultaten
gegeven. Naast deze numerieke attributen, attributen waar een getal aan vast hangt,
zijn er ook alfanumerieke variabelen zoals: woningtype, eigendomsverhouding, type
bouwstijl, nieuwbouw of bestaande bouw, woonmilieu, type bebouwing in de buurt,
verdeling groen in de buurt, mate van contact met buurtgenoten en samenstelling van
de buurt. In bijlage F van het Bijlagenboek Consumentengedrag (tabel F.3) zijn de
resultaten in de vorm van frequentieverdelingen opgenomen.
6.2.1

Numerieke attribuutwaarden

In tabel 6.1 worden de minimale en maximale waarden gepresenteerd, als mede de
mediaan, het gemiddelde en de standaarddeviatie. De resultaten worden hieronder,
per onderdeel, kort besproken. Bij de berekening van het gemiddelde worden cases
met extreme waarden (de zogenaamde uitbijters) buiten beschouwing gelaten, omdat
ze de uitkomsten teveel beïnvloeden. Cases worden als uitbijter beschouwd indien
hun waarde buiten het bereik van drie maal de standaarddeviatie vanaf het gemiddelde ligt..
Welke conclusies kunnen we nu trekken?
 De antwoorden op de vraag naar de minimale grootte van de woonkamer lopen uiteen van 10 m2 tot 70 m2. Toch geeft 87% van de respondenten een waarde tussen 20 en 40 m2 aan (de door ons gekozen range). De gewenste maximale
grootte van de woonkamers moet bij voorkeur liggen tussen de 15 m2 en 100 m2.
Deze range is wat groter en ‘slechts’ 45% van de respondenten geeft een waarde
die binnen door ons de gehanteerde range ligt. Gemiddeld genomen gaat de
voorkeur uit naar een woonkamer van minimaal 31 m2 en maximaal 48 m2.
 Het minimale aantal gewenste kamers loopt van 2 kamers tot 6 kamers. Daarbij blijkt 83% van de respondenten een waarde te noemen, die binnen de door
ons gehanteerde range valt. Dit percentage ligt duidelijk lager als het over het
gewenste maximaal aantal kamers gaat. Maar 42% van de respondenten geeft een
waarde tussen 20 en 40 m2 aan (de door ons gekozen range). Het door de respondenten genoemde maximum varieert van 3 kamers tot 9 kamers. Gemiddeld
gaat de voorkeur echter uit naar minimaal 4 kamers en maximaal 5 kamers.
 In de conjuncte meettaken is voor de grootte van het balkon gebruik gemaakt
van de waarden 4, 7 en 10 m2. Op de vraag hoe groot het balkon bij voorkeur
minimaal moet zijn, geeft 68% van de respondenten een waarde binnen deze
range. Er zijn wel uitschieters tot zelfs 20m2. De gewenste maximale grootte van
het balkon varieert sterk van 4 m2 tot zelfs 50 m2. Met betrekking tot dit maximum valt 45% van antwoorden binnen de door ons gehanteerde range. De
voorkeur gaat uit naar een balkon van minimaal 9 m2 groot en maximaal 17 m2
groot.
 De door ons gehanteerde reeks attribuutniveau waarden voor de grootte van de
tuin blijkt redelijk in de buurt te liggen van de door de respondenten gewenste
grootte. Hoewel er wel een grote reikwijdte bestaat in de antwoorden op zowel
de vraag naar de gewenste minimale diepte van de tuin (van 2 tot 15 meter diep),
als de vraag naar de gewenste maximale diepte van 5 tot 100 meter). 93% van de
respondenten geeft een minimale waarde op die binnen onze range valt en 62%
van de respondenten noemt een maximale waarde binnen die range. De gemiddelde voorkeur gaat uit naar een tuin van minimaal 9 meter diep en maximaal 21
meter diep.
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De antwoorden op de vraag naar de gewenste maximale huurprijs per maand
variëren van € 350 tot zelfs € 1.200. Daarbij blijft 78% van de respondenten binnen de in de conjuncte meettaak gehanteerde range van € 338 tot € 725. Gemiddeld over alle respondenten gaat de voorkeur uit naar een huurprijs per maand
van maximaal € 563.
Bij de bestudering van de gewenste koopprijzen hebben we, naast de uitbijters,
ook de antwoorden onder € 1.000 buiten beschouwing gelaten. Het lijkt erop dat
de desbetreffende circa 20 respondenten met de door hen gegeven waarden verwijzen naar de gewenste hypotheeklast per maand en niet naar de koopprijs. Of
deze respondenten hebben een bedrag in duizendtallen opgegeven. De betekenis
van de cijfers is in ieder geval onduidelijk. De door de respondenten gewenste
maximale koopprijs loopt van € 130.000 tot zelfs € 1.500.000. 47% van de door
de respondenten genoemde maximale koopprijs valt binnen de in de conjuncte
meettaken gehanteerde range. De overige 53% zit in meer of mindere mate boven deze range. De voorkeur van de ondervraagde respondenten gaat uit naar
een koopprijs van maximaal € 395.109; nog ruim boven de door ons gehanteerde
bovengrens van € 300.000

Tabel 6.1 Overzicht van laagste (min) en hoogste (max) gewenste waarde per
attribuutniveau, de mediane waarde, de gemiddelde gewenste waarde en de
standaarddeviatie (std)

Attribuutniveau
Woonkamer
minimale oppervlakte (n = 104)
maximale oppervlakte (n = 102)
Aantal kamers
minimaal aantal (n = 105)
maximaal aantal (n = 102)
Oppervlakte balkon
minimale oppervlakte (n = 22)
maximale oppervlakte (n = 22)
Grootte tuin
minimale diepte (n = 80)
maximale diepte tuin (n = 80)
Huurprijs
minimale huur (n = 40)
maximale huur (n = 40)
Koopprijs
minimale koopprijs (n = 44)
maximale koopprijs (n = 46)

Min

Max

Mediaan

Gemiddeld

Std

10
15

70
100

30
45

31
48

10
17

2
3

6
9

4
5

4
5

1,0
1,2

3
4

20
50

10
15

9
17

4
11

2
5

15
100

10
15

9
21

3
21

€ 10
€ 350

€ 700
€ 1200

€ 400
€ 500

€ 387
€ 563

€ 136
€ 176

€ 50.000
€ 130.000

€ 600.000
€ 1.500.000

€ 200.000
€ 335.000

€ 222.727
€ 395.109

€ 105.535
€ 241.425

In het voorgaande stuk zijn de gemiddelden van de gewenste minimale en maximale
waarden per attribuut al weergegeven. We kunnen de gemiddelde gewenste waarden
ook direct vergelijken met de in de conjuncte meettaken gehanteerde minimum en
maximum attribuutniveau waarden. Dit resulteert in een soort verhoudingscijfers die
in tabel 6.2 zijn weergegeven. De grootste afwijkingen tussen de gehanteerde en gemiddeld gewenste waarden, de hogere verhoudingsfactoren, zien we inderdaad bij het
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minimum aantal kamers, de minimale grootte van de tuin en de minimale én maximale grootte van het balkon. Ruimte telt!
Tabel 6.2 De gehanteerde en gemiddeld gewenste waarden per attribuutniveau en het verhoudingscijfer tussen beiden

Attribuut
Oppervlakte woonkamer
minimaal
maximaal
Aantal kamers
minimaal
maximaal
Oppervlakte balkon
minimaal
maximaal
Grootte tuin
minimaal
maximaal
Huurprijs
minimaal
maximaal
Koopprijs
minimaal
maximaal

6.2.2

Gehanteerde
waarde

Gewenste
waarde

Verhouding
gewenst/
gehanteerd

20 m2
40 m2

31 m2
48 m2

1,6
1,2

2
4

4
5

2,0
1,3

4 m2
10 m2

9 m2
17 m2

2,3
1,7

5
15

9
21

1,8
1,4

€338
€725

€387
€563

1,1
0,.8

€140000
€300000

€222727
€395109

1,6
1,3

Alfanumerieke attribuutwaarden

De helft van de respondenten geeft de voorkeur geeft aan een halfvrijstaande woning. Zowel het appartement als de rijwoning of hoekwoning krijgen ongeveer een
kwart van de stemmen. De koopwoning is favoriet onder iets meer dan 60% van de
respondenten. Bijna de helft van de respondenten kiest voor een traditionele bouwstijl. Zowel de vernieuwende als de moderne architectuur krijgen ongeveer een kwart
van de stemmen. De grootschalige nieuwbouw is niet favoriet is bij de respondenten
(10%). Bestaande bouw en kleinschalige nieuwbouw krijgen 41% en 49% van de
stemmen.
Ongeveer 40% van de respondenten kiezen voor een suburbane woonomgeving en
ongeveer een zelfde percentage kiest voor een dorps/landelijke woonomgeving. De
overige 20% wil in een stedelijke omgeving wonen. Dit sluit aan bij het onderzoek
van Heins (2002) en Daalhuizen (2004). Overigens laat Heins zien dat landelijk wonen feitelijk ook suburbaan is als wordt meegewogen dat landelijk wonen niet gepaard moet gaan met het missen van stedelijke voorzieningen. Het stedenbouwkundig plan, waar dorps wonen wordt gecreëerd, blijkt dan van belang. Heins noemt
landelijk wonen dan ook pseudo-ruraal wonen.
De overgrote meerderheid van de respondenten kiest voor een afwisseling in woningtypen in de buurt. Ongeveer twee derde van de respondenten geeft de voorkeur
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aan enkele plantsoenen in de buurt. Bijna een derde wenst een centraal groot park. Er
is geen animo voor weinig groen in de buurt.
Meer dan de helft van de respondenten wil alleen contact met de directe buren, 37%
wenst veel contact. Tot slot, 84% van de respondenten heeft een voorkeur om te
wonen in een buurt met zowel mensen zoals ik, als andere typen bewoners. Veertien
procent wil wonen in een buurt met vooral mensen zoals zij zelf zijn.
6.3

Hardheid van de attributen

Aan de respondenten is gevraagd hun wensen aan te geven ten aanzien van een dertiental attributen. Op basis van de gewenste attributen is een profiel opgesteld. Vervolgens is aan de respondenten gevraagd of zij de gewenste woning zouden accepteren indien één van attributen niet overeenkwam met de aangegeven voorkeur, maar
de andere attributen wel. Hieruit rolt voort of een attribuut betrekking heeft op een
harde voorkeur of juist niet. Zoals gemeld wordt geen onderscheid gemaakt tussen
vervangbaar of zacht. Daarvoor is de meting niet bedoeld. Bovendien geldt dat de
vervangbare voorkeuren ook met het conjuncte model grotendeels gevangen worden.
Tabel 6.3. Hardheid van de voorkeuren op basis van de geselecteerde attributen

HARD
Eigendomsverhouding
Huurwoning
Koopwoning
Huurprijs
Minimale huurprijs
Maximale huurprijs
Koopprijs
Minimale koopprijs
Maximale koopprijs
Oppervlakte woonkamer
Minimale oppervlakte
Maximale oppervlakte
Aantal kamers
Minimaal aantal kamers
Maximaal aantal kamers
HALFZACHT
Type woning
Appartement
Rij- of hoekwoning
Halfvrijstaande woning
Woonmilieu
Stedelijk
Suburbaan
Dorps/landelijk

Ja, ik accepteer de
woning
(zachte voorkeur)

Nee, ik accepteer de
woning niet
(harde voorkeur)

6 (15%)
30 (46%)

35 (85%)
35 (54%)

37 (90%)
11 (27%)

4 (10%)
30 (73%)

59 (92%)
13 (20%)

5 (8%)
51 (80%)

46 (44%)
91 (87%)

59 (56%)
14 (13%)

32 (30%)
72 (68%)

74 (70%)
34 (32%)

12 (40%)
17 (63%)
32 (65%)

18 (60%)
10 (37%)
17 (35%)

12 (40%)
17 (63%)
32 (65%)

18 (60%)
10 (37%)
17 (35%)
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ZACHT
Grootte balkon
Minimale oppervlakte
Maximale oppervlakte
Diepte tuin
Minimale diepte
Maximale diepte
Bouwstijl
Traditioneel
Vernieuwend
Modern
Nieuwbouw of bestaande
bouw
Kleinschalige nieuwbouw
Grootschalige nieuwbouw
Bestaande bouw
Type bebouwing in de buurt
Afwisseling in woningtypen
Overheersend één woningtype
Groen in de wijk
Groot park
Enkele plantsoenen
Weinig groen
Contacten in de buurt
Geen of weinig contact
Alleen met directe buren
Met buren en buurtgenoten
Buurtsamenstelling
Vooral mensen zoals ik
Mix van typen bewoners
Vooral andere typen

Ja, ik accepteer de
woning
(zachte voorkeur)

Nee, ik accepteer de
woning niet
(harde voorkeur)

14 (61%)
21 (91%)

9 (39%)
2 (9%)

60 (72%)
68 (82%)

23 (27%)
15 (18%)

43 (83%)
23 (92%)
18 (62%)

9 (17%)
2 (8%)
11 (38%)

42 (81%)
8 (73%)
32 (76%)

10 (*19%)
3 (27%)
10 (24%)

66 (69%)
9 (100%)

30 (31%)
0

21 (68%)
41 (57%)
2 (100%)

10 (32%)
31 (43%)
0

4 (67%)
43 (72%)
19 (49%)

2 (33%)
17 (28%)
20 (51%)

6 (40%)
63 (72%)
1 (50%)

9 (60%)
25 (28%)
1 (50%)

Tabel 6.3 toont per attribuut de resultaten voor alle respondenten. Er is een onderscheid gemaakt tussen hard, halfzacht en zacht. Als de percentages in combinatie met
absolute cijfers hoog zijn in de rechterkolom (hard) dan is het attribuut hard. De resultaten tonen dat de hardheid gedomineerd wordt door ‘ruimte en prijs’. In alle gevallen is dan het percentage ‘hard kenmerk’ hoog. Het woningtype is halfzacht en dat
wordt veroorzaakt door het onderscheid tussen appartement en grondgebonden woningen; de rijwoning en halfvrijstaande woning blijken namelijk eerder uitwisselbaar.
Het woonmilieu is ook als halfzacht getypeerd, omdat vooral de stedelijke voorkeur
redelijk dwingend is, maar in absolute zin de voorkeur voor dorps/landelijk groter is
maar minder dwingend. Zachte attributen zijn de grootte balkon, diepte tuin, architectuur, nieuwbouw of bestaande bouw, type bebouwing in de buurt en groen in de
wijk en contact in de buurt. De respondenten hebben wel een voorkeur ten aanzien
van deze kenmerken, maar zouden eventueel woningaanbod niet afwijzen wanneer
het op één van deze kenmerken niet precies aan de wensen voldoet. De buurtsamen70

stelling lijkt ook een hard kenmerk (met 60% weigering op het eerste attribuutniveau)
maar de overgrote meerderheid kiest voor een mix van bewoners en ziet dit echter
niet als een noodzakelijke voorwaarde.
6.4

Conclusies

Mensen kiezen behoorlijk rationeler dan menig professional in het veld (onderzoeker,
beleidsmaker of projectontwikkelaar) wellicht denkt voor een zo kostbaar product als
de woning. Fysiek is grijpbaar, maakbaar en inert, sociaal is zwak, onvoorspelbaar en
als kwikzilver. De gebouwde omgeving verandert niet snel, terwijl de bevolkingssamenstelling wel dynamisch is. Bovendien geldt in de regel dat de ‘fysieke omgeving’
gekozen kan worden, maar er bijna nooit een controle is op de selectie van buren
(‘sociale omgeving’). Bovenstaande uit zich in de antwoorden van de respondenten:
 De harde voorkeuren zijn prijs, ruimte (kamertal, grootte woonkamer) en in
mindere mate woningtype en woonmilieu. De opgenomen belevingsattributen of
omgevingattributen zijn niet hard.
 Onterecht niet opgenomen attributen in het design of vermelde attributen buiten
het design (elk profiel voldoet dan aan de maximale waarde van deze attributen)
betreffen:
▫ parkeerruimte
▫ geluids- en warmte-isolatie
▫ praktische voorzieningen in de wijk zoals scholen, winkels, OV en speelvoorzieningen voor kinderen.
De in de pilot-studie gehanteerde waarden voor de attribuutniveaus sluiten over het
geheel genomen redelijk aan bij de wensen en percepties van de respondenten. Maar
voor een paar attributen lijkt het mis te gaan. Het aantal van twee kamers blijkt voor
maar 6% van de ondervraagde respondenten als minimum in aanmerking te komen.
En de elasticiteit van de ruimtevraag hangt, zoals verwacht, samen met de huishoudensamenstelling en niet met het inkomen. Consumenten hebben ook meer geld
voor over voor de woningprofielen, zeker als het om een koopwoning gaat.
Het feit dat de resultaten uit de meting met beslissingsbomen kunnen worden gebruikt om de selectie van de relevante attributen en attribuutniveaus te verfijnen, is
een belangrijke meerwaarde van de beslissingsbomen module in combinatie met het
conjunct meten. De te hanteren selectie van de kenmerken en hun waarden in de
conjuncte meetvragenlijst, zoals de prijsklassen, het kamertal, de diepte van een tuin
en dergelijke, sluit dan beter aan bij de beleving van de woonconsumenten zelf. Wanneer de eenmalig vastgestelde grenswaarden in de conjuncte meting niet marktconform zijn, kan dit rare modelschattingen opleveren. En beleidsmakers, projectontwikkelaars en onderzoekers weten veel, maar niet alles. Door middel van een kort telefonische of internet versie van de beslissingsbomen meting, biedt een klein vooronderzoek hierin prima mogelijkheden.
Daarnaast is het belangrijk om het onderscheid tussen de harde en niet-harde woning- en woonomgevingkenmerken te bepalen. Van de niet-harde kenmerken kan in
de conjuncte meting worden vastgesteld, wat eventueel de vervangbare voorkeuren
zijn. Afhankelijk van het doel van het onderzoek kunnen dan óf alleen de harde attributen, óf zowel harde als niet-harde attributen in het design van de conjunct meting
worden opgenomen.
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In combinatie met de laddering vragenlijst kunnen de harde en/of niet-harde voorkeuren direct worden gekoppeld aan de betekenis, die mensen toekennen aan hun
voorkeuren. Vooral voor de marketing kan deze betekenisstructuur relevante informatie opleveren. In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de resultaten
van de laddering vragenlijst uit deze pilot-studie.
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7

Module Laddering

Zijn er interessante relaties te herkennen tussen de attributen uit de beslissingsboom en betekenissen, die mensen aan die attributen toekennen?
En kunnen die betekenissen een rol spelen in voorlichting- en reclamedoeleinden door de overheid, verhuurder en ontwikkelaars? Is laddering inderdaad een instrument om de voorlichting en reclame te ondersteunen of
doet het meer?

7.1

Algemene bevindingen

In het laddering vragenlijst werden de respondenten per kenmerk geconfronteerd
met hun voorkeur en werd naar de belangrijkste reden van deze voorkeur gevraagd,
vervolgens werd doorgevraagd naar het belang van deze reden. Bijv. als de respondent aangegeven had een appartement te wensen dan werd gevraagd ‘U heeft aangegeven een appartement te willen. Wat is voor u de belangrijkste reden om een appartement te willen?’ Vervolgens werd naar het ‘waarom’ van de opgegeven reden gevraagd. Bijv. als een respondent geantwoord had een appartement te willen omdat
het gelijkvloers is, werd hem/haar gevraagd ‘Waarom is de reden die u zojuist aangaf,
namelijk dat het gelijkvloers is, belangrijk voor u?’
Op beide vragen kregen de respondenten een verzameling antwoordcategorieën
voorgelegd, daarnaast konden ze een andere reden opgeven alsook antwoorden dat
ze geen reden hadden voor hun voorkeur. Van deze laatste twee mogelijkheden is
door de bank genomen spaarzaam gebruik gemaakt. Alleen bij de tweede waaromvraag naar de voorkeur voor de samenstelling van de buurt is door iets meer dan
10% van de respondenten, n.l. 12,3%, een andere reden genoemd. In alle andere gevallen is door (aanzienlijk) minder dan 10% van de respondenten een andere reden
genoemd.
Per kenmerk zijn de andere reden geanalyseerd. Ze vallen in vier categorieën uiteen:
1. redenen die slechts één keer genoemd worden zgn. idiosyncratische redenen, hier
is verder niets mee gedaan; 2. redenen die goed in een bestaande categorie passen
(respondent heeft de categorie niet gezien of niet begrepen), deze redenen zijn gehercodeerd naar een bestaande categorie; 3. redenen die meerdere malen genoemd zijn
maar niet in een bestaande categorie passen, hiervoor zijn nieuwe categorieën gemaakt; 4. tenslotte komt het bij de tweede waarom-vraag van elk kenmerk met enige
regelmaat voor dat de reden van de eerste waarom-vraag herhaald wordt, als daar dan
geen categorie voor is wordt de reden als ‘andere reden’ opgegeven door de respondent, ook met deze antwoorden is verder niets gedaan omdat ze redundant zijn, het
antwoord is immers al gegeven op de eerste waarom-vraag.
De categorie ‘geen reden’ is in één geval, reden bestaande -/nieuwbouw, door 11,3%
van de respondenten genoemd, maar in de meeste gevallen door (aanzienlijk) minder
respondenten.
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We zullen nu per woning- en woonomgevingkenmerk de belangrijkste bevindingen
rapporteren. De vraag naar de reden van de voorkeur op een bepaald kenmerk wordt
kortweg de ‘1e waarom-vraag’ genoemd, terwijl de vraag naar het waarom van deze
reden steeds de ‘2e waarom-vraag’ wordt genoemd. De volgorde is die naar harde,
halfzachte en zachte voorkeuren. De tabellen waar naar verwezen wordt, zijn opgenomen in bijlage F van het Bijlagenboek Consumentengedrag.
7.2

De harde voorkeuren

Eigendomsverhouding
De belangrijkste redenen waarom men hetzij een huurwoning dan wel een koopwoning wil (tabel F7) zijn ‘ben te oud’, ‘had al een koopwoning’, ‘goede investering’ en
‘financieel voordeliger’. De categorieën ‘fiscaal voordeel’, ‘vrijheid woning zelf verbeteren’, ‘keuzevrijheid’ en ‘altijd al gehuurd’ worden weinig genoemd. De redenen ‘onderhoud wordt verricht’, ‘ben te oud’ en ‘koopwoning te duur’ worden vooral genoemd door respondenten met een voorkeur voor een huurwoning. Respondenten
met een voorkeur voor een koopwoning noemen vooral ‘goede investering’, ‘had al
een koopwoning’, ‘woning wordt eigendom’ en ‘hoge huren’ als redenen voor hun
voorkeur.
De antwoorden op de 2e waarom-vraag (tabel F8) zijn verdeeld over een groot aantal
categorieën, met als meest genoemde ‘woning wordt eigendom’ en ‘financieel voordeliger’. Weinig genoemde categorieën zijn ‘vrijheid woning zelf te verbeteren’, ‘keuzevrijheid’, ‘geen hypotheek’ en ‘fiscaal voordeel’.
Oppervlakte woonkamer
De redenen die het vaakst genoemd worden voor de oppervlakte van de woonkamer
(tabel F9) zijn ‘voldoende ruimte’, ‘comfort’, ‘inrichting’ en ‘familie en vrienden ontvangen’. De meest genoemde redenen op de 2e waarom-vraag (tabel F10) zijn ‘voldoende ruimte’, ‘gezinsleven’, ‘thuis voelen’ en ‘genieten van het leven’. De categorie
vrijheid wordt relatief weinig genoemd.
Er zijn geen eenduidige relaties tussen de antwoorden op de 1e en de 2e waaromvraag.
Aantal kamers
De meest genoemde redenen voor de voorkeur voor het aantal kamers zijn ‘voldoende ruimte’, ‘ieder een eigen kamer’ en ‘activiteiten spreiden’ (tabel 11). Op de 2e
waarom-vraag (tabel 12) zijn de vaakst genoemd categorieën ‘comfort’, ‘voldoende
ruimte’ en ‘activiteiten spreiden’. De ‘inrichting’ wordt relatief weinig genoemd.
Er zijn geen eenduidige relaties tussen de antwoorden op de 1e en 2e waarom-vraag.
7.3

De halfzachte voorkeuren

Woningtype
De belangrijkste redenen op de vraag waarom men hetzij een appartement, hetzij een
rij- of hoekwoning, hetzij een halfvrijstaande woning wil (tabel F5) zijn ‘het is gelijkvloers’, ‘er is een tuin bij’ en ‘privacy’. De gelijkvloersheid wordt vooral genoemd
door respondenten met een voorkeur voor een appartement, terwijl de privacy vooral
genoemd wordt door respondenten die een halfvrijstaande woning wensen.
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De belangrijkste redenen op de 2e waarom-vraag (tabel F6) zijn ‘genieten van het leven’, ‘gezondheid’, ‘vrijheid’ en ‘comfort’. De gezondheidsreden wordt vooral aangegeven door respondenten die op de 1e waarom-vraag ‘het is gelijkvloers’ genoemd
hebben. Genieten na het leven wordt vooral genoemd door respondenten die op de
eerste waarom-vraag de tuin of het comfort genoemd hebben.
Woonmilieu
De meest genoemde redenen voor een voorkeur voor hetzij een stedelijk, hetzij een
suburbaan, hetzij een dorps/landelijk woonmilieu zijn ‘rust’, ‘bereikbaarheid voorzieningen’ en ‘sfeer buiten’ (tabel 21). De categorie ‘ruim openbaar gebied’ wordt nauwelijks genoemd. Respondenten die een suburbaan of dorps/landelijk woonmilieu
willen, noemen vooral de ’rust’ en de ‘sfeer buiten’ als belangrijkste reden voor hun
voorkeur. Op de 2e waarom-vraag zijn de meest genoemde redenen ‘genieten van het
leven’ en ‘welzijn’ (tabel 22). Er zijn geen eenduidige relaties tussen de antwoorden
op de 1e en de 2e waarom-vraag.
7.4

De zachte voorkeuren

Balkon
De meest genoemde reden waarom mensen een balkon willen is om ‘buiten te kunnen zijn’ (tabel F13). De andere categorieën worden nauwelijks genoemd. Op de 2e
waarom-vraag (tabel F14) zijn de meest genoemde redenen ‘genieten van het leven’,
‘gezondheid’, en ‘vrijheid’; deze redenen worden uiteraard vooral genoemd door respondenten die op de 1e waarom-vraag ‘buiten zijn’ genoemd hebben.
Tuin
Veruit de meeste genoemde reden om een tuin te willen is het ‘buiten kunnen zijn’
(tabel F15); de categorie ‘tuinieren wordt eveneens relatief vaak genoemd. De andere
categorieën duidelijk minder vaak. De meest genoemde redenen op de 2e waaromvraag zijn ‘rust’ en ‘activiteiten’ (tabel F16). ‘Natuur’ en ‘gezondheid’ worden nauwelijks genoemd als reden. De reden ‘rust’ wordt vooral genoemd door de respondenten die op de 1e waarom-vraag als reden ‘buiten zijn’ genoemd hebben.
Architectuur
Voor de voorkeur voor een woning met hetzij traditionele, hetzij vernieuwende, hetzij moderne architectuur worden vooral de redenen ‘thuis voelen’ en ‘uitstraling genoemd’ (tabel F17). De categorie ‘thuis voelen’ wordt vooral genoemd door respondenten met een voorkeur voor een traditionele bouwstijl, terwijl de reden ‘comfort’
met name genoemd wordt door respondenten met een voorkeur voor een vernieuwende of moderne bouwstijl. De meest genoemde redenen op de 2e waarom-vraag
zijn ‘thuis voelen’, ‘uitstraling’ en ‘genieten van het leven’; de categorieën ‘comfort’ en
‘vrijheid’ worden weinig genoemd (tabel F18). Een analyse van de relaties tussen de
antwoorden op de 1e en 2e waarom-vraag laat zien dat er een duidelijk verband is tussen de antwoorden ‘uitstraling’ en ‘thuis voelen’ op beide vragen.
Bestaande bouw / nieuwbouw
De meest genoemde redenen voor een voorkeur voor hetzij nieuwbouw, hetzij bestaande bouw zijn ‘onderhoud’, ‘thuis voelen’, ‘sfeer’ en ‘comfort’ (tabel F19). ‘Thuis
voelen’ en ‘sfeer’ worden vooral genoemd door respondenten met een voorkeur voor
bestaande bouw, terwijl als redenen voor een voorkeur voor nieuwbouw vooral ‘onderhoud’ en ‘comfort’ genoemd worden. De categorie ‘eigen indeling’ wordt nauwe75

lijks genoemd. Op de 2e waarom-vraag (tabel F20) zijn de meest genoemde redenen
‘leeftijd, gezondheid’, ‘thuis voelen’ en ‘comfort’; de categorieën ‘gezellig’, ‘traditioneel’, ‘weinig tijd’, ‘weinig onderhoud’, ‘rust’, ‘gelukkig’ en ‘ruimte’ worden weinig
genoemd. De respondenten die op de 1e waarom-vraag ‘onderhoud’ genoemd hebben geven als belangrijkste redenen hiervoor aan ‘leeftijd, gezondheid’, ‘weinig geld’
en ‘comfort’.
Type bebouwing
De meest genoemde redenen voor een voorkeur voor hetzij een buurt met afwisseling in woningtypen, hetzij een buurt met overheersend één woningtype zijn ‘afwisseling’ en ‘uitstraling’ (tabel F23). Omdat ruim 90% van de ondervraagden een voorkeur heeft voor een buurt met afwisseling in woningtypen, is een uitsplitsing van de
redenen naar voorkeur niet opportuun. Op de 2e waarom-vraag (tabel F24) worden
vooral de categorieën ‘uitstraling’, ‘afwisseling’ en ‘ruimtelijk gevoel’ veel genoemd.
Een analyse van de relaties tussen de antwoorden op de 1e en 2e waarom-vraag laat
zien dat er een duidelijk verband is tussen de antwoorden ‘uitstraling’ en ‘afwisseling’
op beide vragen.
Groenvoorzieningen
De belangrijkste redenen voor een voorkeur voor hetzij een centraal groot park, hetzij enkele plantsoenen zijn ‘leefbaarheid’ en ‘natuur’ (tabel F25) (slechts 2 respondenten hebben een voorkeur voor weinig groen; ze blijven hier buiten beschouwing).
Respondenten die enkele plantsoenen willen noemen iets vaker de ‘leefbaarheid’ als
belangrijkste motief. Op de 2e waarom-vraag (tabel F26) worden vooral de categorieen ‘buiten zijn’, ‘genieten van het leven’, ‘natuur’ en ‘leefbaarheid’ genoemd. Er zijn
geen éénduidige relaties tussen de antwoorden op de 1e en de 2e waarom-vraag.
Contact met buurtgenoten
De meest genoemde redenen voor een voorkeur voor hetzij alleen contact met directe buren, hetzij veel contact met buren en buurtgenoten zijn ‘sociaal contact’ en ‘privacy’ (tabel F27) (slechts 6 respondenten hebben een voorkeur voor geen of weinig
contact met buren en buurtgenoten; ze blijven hier buiten beschouwing). ‘Veiligheid’
worden weinig genoemd als reden. Voor respondenten die alleen contact met de buren willen is ‘privacy’ een belangrijk motief; terwijl dat voor respondenten die veel
contact willen met buren en buurtgenoten ‘sociaal contact’ is. De belangrijkste redenen op de 2e waarom-vraag zijn ‘elkaar helpen’ en ‘vrijheid’ (tabel F28). De belangrijkste relaties tussen de redenen op de 1e en de 2e waarom-vraag zijn die van ‘sociaal
contact’ met ‘elkaar helpen’ en ‘gezelligheid’, en van ‘privacy’ met ‘vrijheid’ en ‘rust’.
Samenstelling buurt
De meest genoemde reden voor een voorkeur voor hetzij een buurt met vooral mensen zoals ik, hetzij een buurt met zowel mensen zoals ik als andere typen bewoners is
‘sociale contacten’ (tabel F29) (slechts 2 respondenten hebben een voorkeur voor
vooral andere typen bewoners dan ik; ze blijven hier verder buiten beschouwing). De
categorieën ‘privacy’, ‘rust’ en ‘diversiteit’ worden nauwelijks genoemd. De respondenten met een voorkeur voor een buurt met zowel mensen als ik als andere typen
bewoners noemen als belangrijkste motieven ‘sociaal contact’, ‘gezelligheid’, ‘vrijheid’
en ‘elkaar helpen’. Respondenten met een voorkeur voor een buurt met mensen zoals
ik noemen met name ‘sociaal contact’ en ‘veiligheid’. De meest genoemde categorieen op de 2e waarom-vraag zijn ‘gezelligheid’ en ‘elkaar helpen’; ‘rust’ wordt hier nauwelijks als motief genoemd (tabel F30). De belangrijkste relaties tussen de redenen
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op de 1e en de 2e waarom-vraag zijn die van ‘sociaal contact’ met ‘elkaar helpen’ en
‘gezelligheid’.
7.5

Uitwerking laddering voor twee kenmerken

In hoofdstuk 3 hebben we al laten zien dat de match tussen deze uitkomst en het reclamemateriaal van Bouwfonds goed met elkaar overeenstemt. We kunnen het ook
anders stellen: uit de laddering komen de begrippen die minimaal in een reclametekst
of voorlichtingsmateriaal genoemd kunnen worden en er wordt een onderbouwde
koppeling tussen fysiek en beleving gemaakt.
In deze paragraaf wordt nader uitgewerkt in woord en beeld wat men kan met de
antwoorden op de laddering vragen. Daartoe dienen de attributen ‘woningtype’ en
‘contacten in de buurt’ als voorbeeld. Per categorie van deze attributen worden de
antwoorden van de respondenten afgebeeld via een netwerkrepresentatie, zie bijvoorbeeld figuur 7.1.
In deze representatie zijn de antwoordcategorieën weergegeven als punten (de attribuutcategorie in zwart, de antwoorden op de laddering vragen in blauw als het een
fysiek aspect van de woning betreft, en in rood als het een niet-fysiek motief betreft
bijvoorbeeld een waarde, betekenis). De pijlen in de netwerken geven de relaties weer
tussen attribuutcategorie en het antwoord op de eerste laddering vraag, als ook tussen
het antwoord op de eerste en de tweede laddering vraag. Hoe dikker de pijl, des te
vaker deze relatie empirisch voorkomt. Omdat de categorie ‘geen of weinig contact
met buren en buurtgenoten’ van het attribuut ‘contacten in de buurt’ maar door zes
respondenten gekozen is, blijft deze hier buiten beschouwing.
7.5.1

Woningtype

Het attribuut woningtype kent in de pilot-studie drie attribuutniveaus appartement,
rij-/hoekwoning, en halfvrijstaande woning. Per attribuutniveau is steeds gevraagd
naar het waarom van de voorkeur voor dat attribuutniveau. De netwerkrepresenaties
van de laddering antwoorden op de drie attribuutniveaus zijn weergegeven in de figuren 7.1, 7.2 en 7.3.
In figuur 7.1 zien we dat het dominante motief om een appartement te wensen, het
gelijkvloers zijn van dit woningtype is. Andere redenen (geen tuin, weinig onderhoud,
comfort) worden aanzienlijk minder frequent genoemd. De dominante reden om een
gelijkvloers appartement te willen is de gezondheid, de andere reden die genoemd
wordt is comfort. Aangezien vooral oudere respondenten een voorkeur voor een appartement hebben, is de nadruk op overwegingen als gelijkvloersheid en gezondheid
begrijpelijk. Bij het ontwerpen en ontwikkelen zou hiermee rekening gehouden kunnen worden.
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Figuur 7.1

Waarom men een appartement wil

Figuur 7.2

Waarom men een rij-/hoekwoning wil
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De motieven die respondenten aangeven voor hun voorkeur voor een rij/hoekwoning vallen globaal in twee clusters uiteen (zie figuur 7.2). Het ene cluster
rond het motief tuin bevat waarden als genieten, rust, vrijheid en comfort; het andere
cluster is vooral financieel van aard met motieven als betaalbaar en financieel voordelig. Er is geen duidelijke samenhang met achtergrondvariabelen. In termen van marketing zou men bij dit type woning dus kunnen focussen op betaalbaarheid, rust, vrijheid, comfort en genieten.
De antwoorden op het waarom van de voorkeur voor een halfvrijstaande woning
vallen globaal in twee clusters uiteen. Zo blijkt uit figuur 7.3 dat er een groep respondenten is, die als motieven met name de waarden vrijheid, privacy en rust noemt.
Een andere groep respondenten heeft een voorkeur voor een halfvrijstaande woning
vanwege de tuin en de waarden genieten en comfort. Er is geen duidelijke samenhang
met achtergrondvariabelen. Het lijkt er op dat de motieven die genoemd worden bij
een voorkeur voor en halfvrijstaande woning dezelfde zijn als die genoemd worden
bij een rij-/hoekwoning. Er is echter wel een belangrijk verschil: privacy lijkt een belangrijker motief voor respondenten met een voorkeur voor een halfvrijstaande woning. Zowel bij het ontwerpen als bij de marketing van dit type woning zou men hier
rekening mee kunnen houden.
Figuur 7.3

Waarom men een halfvrijstaande woning wil
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7.5.2

Contacten in de buurt

Voor het kenmerk ‘contacten in de buurt’ zijn eveneens per attribuutniveau netwerkrepresentaties gemaakt van de motieven die respondenten noemen voor hun voorkeur voor één van de attribuutniveaus. Omdat maar zes respondenten een voorkeur
hadden voor het attribuutniveau ‘geen of weinig contacten met buren en buurtgenoten’ blijft dit hier buiten beschouwing. De resultaten worden grafisch weergegeven in
de figuren 7.4 en 7.5.
De motieven die aangeven waarom men in de buurt alleen contact met de directe buren wil, vallen globaal uiteen in twee groepen. Er is een groep motieven die aangeeft
dat respondenten deze contacten willen vanwege waarden zoals privacy, vrijheid en
rust, en er is een andere groep motieven die erop duidt dat men vooral contacten met
de directe buren wil vanwege sociale aspecten als sociaal contact, sociale controle en
elkaar helpen.
Figuur 7.4

Waarom men alleen contact met directe buren wil

De respondenten die veel contact met de buren en buurtgenoten wensen (zie figuur7.5), geven vooral sociale aspecten als motieven op: sociaal contact, elkaar helpen, gezelligheid. Daarnaast is een iets minder sterke relatie met de waarde veiligheid.
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Figuur 7.5

7.6

Waarom men veel contact met buren en buurtgenoten wil

Conclusies

In aansluiting op de beslissingsbomen blijkt ook dat bepaalde attribuutwaarden te heterogeen zijn zoals uit de rij-/hoekwoning duidelijk blijkt. Dit is een argument om
ook in een vooronderzoek beslissingsbomen en laddering in combinatie te gebruiken.
Een vooronderzoek kan telefonisch gedaan worden en is dus goedkoop. De resultaten kunnen onmiddellijk verwerkt worden in de design.
Voor de marketingdoeleinden is de techniek natuurlijk zeer interessant. Er wordt wetenschappelijk onderbouwd een koppeling gelegd tussen fysieke kenmerken en de betekenis, zo men wil de beleving, die aan die kenmerken worden toegekend. In combinatie met de beslissingsbomen kan dan het volgende worden gezegd. In marketingmateriaal moet minimaal de harde en halfzachte attributen worden genoemd en
expliciet gekoppeld worden aan de betekenis. Op deze wijze kan de bestaande marketing kennis bij de diverse betrokken instanties verder worden geoptimaliseerd.
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8

Module conjunct meten

Hoe beoordelen woonconsumenten bepaalde vormen van aanbod en willen
ze eventueel ook naar een dergelijk aanbod verhuizen? Welke attributen
geven nu echt de doorslag en kan een tekort van een bepaald attribuut gecompenseerd worden door een andere? Hoe vertalen die preferenties zich
in een elasticiteit van de kwaliteit en de prijs? Aan de hand van analyses op
de resultaten van de rating-, voorkeurs- en keuzetaak wordt duidelijk of de
nieuwe Module Consumentengedrag onthult ‘wat de woonconsument wilt.’

In dit hoofdstuk gaan we meer uitvoerig in op de analyseresultaten uit deze pilotstudie met betrekking tot de conjuncte meting in de vragenlijst. We gaan daarbij in
op de mate van belangrijkheid van de woning- en woonomgevingkenmerken in het
keuzegedrag van de woonconsument. Bij de bespreking van de analyseresultaten zullen we waar mogelijk ook ingaan op de eventuele verschillen tussen de beide gehanteerde varianten van het meetinstrument.
Tijdens de conjuncte meetvragenlijst hebben de respondenten, zoals eerder al gemeld, drie meettaken moeten verrichten; een ratingtaak, een voorkeurtaak en keuzetaak. De respondent moest per keuzeset eerst voor ieder aangeboden woonprofiel de
woningkenmerken én de woonomgevingkenmerken met een rapportcijfer beoordelen, vervolgens aangeven welk woonprofiel hun voorkeur heeft en ten slotte aangeven of men eventueel naar één van beide woonprofielen zou willen verhuizen of naar
geen van beiden (het basisalternatief).
Alle drie de taken afzonderlijk leveren bepaalde informatie op over het belang van de
in het onderzoek betrokken kenmerken in de afwegingen van de respondenten. In de
analyses hebben we dan ook drie nutmodellen geschat, die we hierna gaan beschrijven. Het aantal respondenten is met name voor het schatten van het keuzemodel en,
in iets mindere mate, het voorkeurmodel wat aan de lage kant. De validiteit van de
geschatte modellen kan hierdoor onder druk komen te staan.
Voordat we tot die resultaten overgaan, geven we eerst een korte toelichting op de
begrippen die in de modelweergave worden gehanteerd en over hoe de geschatte
nutmodellen geïnterpreteerd kunnen worden.
8.1

Toelichting op de modeluitkomsten

Begrippen
Het nut is een niet nader gedefinieerde eenheid; het kan bijvoorbeeld worden beschouwd als de mate van waardering of voorkeur. Er wordt verondersteld dat individuen een nut ontlenen aan een bepaalde woning. Dit totaalnut is opgebouwd in een
constante en deelnutten voor elk attribuutniveau (een attribuut is een kenmerk, bijvoorbeeld prijs of aantal kamers, een attribuutniveau is een waarde op dat kenmerk,
bijvoorbeeld 200.0000 euro of 3 kamers).
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De constante is te beschouwen als een gemiddelde waardering voor alle woningen
die in het experiment zijn opgenomen. Stel dat woningen zijn gewaardeerd met rapportcijfers van 1 tot 10 en de geschatte constante is gelijk aan 5.4, dan wil dit dus
zeggen dat de gemiddelde woning in het experiment wordt beoordeeld met het cijfer
5.4. Omdat het model is gebaseerd op rapportcijfers, kan (wat losser geformuleerd)
worden gesteld dat de gemiddelde woning een onvoldoende krijgt van de respondenten. In een keuzemodel heeft de constante de betekenis van het gemiddelde nut van
de aangeboden woonprofielen ten opzichte van het basisalternatief ‘niet verhuizen’
(of wel ten opzichte van de ‘gemiddelde’ huidige woonsituatie).
Een deelnut van een attribuutniveau geeft aan hoe sterk een attribuutniveau heeft
bijgedragen aan het totaalnut van de woning. Het deelnut is uitdrukt in het verschil
met het gemiddelde. Stel dat bij een ratingmodel het deelnut van appartement -0.44
is, dan wil dat zeggen dat alle appartementen gemiddeld genomen 0.44 rapportcijfer
lager scoren dan het gemiddelde, dus 5.40 – 0.44 = 4.96. Het deelnut is te beschouwen als de bijdrage aan het nut, indien alle overige attributen in het model constant worden gehouden; dus niet tegelijk mee veranderen. Het deelnut van appartement is dus puur de waardering van het effect van woningtype appartement. Dit
betekent dat een appartement dat exact dezelfde kenmerken heeft als de andere woningtypen rij- of hoekwoning en halfvrijstaande woning (dus dezelfde prijs, dezelfde
eigendomsverhouding, een zelfde aantal kamers, een even grote oppervlakte van de
woning, enzovoort), -0.44 rapportcijfer lager wordt gewaardeerd. Dus voor alle duidelijkheid: je kunt voor de lage waardering van appartement dus niet als verklaring
aandragen, dat mensen wellicht denken dat appartementen minder kamers hebben
dan de overige woningtypen of door een verschil in andere attributen die zijn opgenomen in het experiment. Uiteraard kan het verschil in waardering van appartementen wel veroorzaakt worden door kenmerken, die niet in het conjuncte design van
het meetinstrument zijn opgenomen maar voor de respondent wel belangrijk wordt
geacht.
Op basis van de gevonden deelnutten kan voor elk willekeurig woonprofiel het totaalnut worden bepaald. Door deze totaalnutten te vergelijken tussen woonprofielen
die steeds op één attribuut verschillen in attribuutniveau, kunnen de trade off effecten in beeld gebracht worden.
Een interpretatie voorbeeld
De geschatte deelnutten (coëfficiënten) in het ratingmodel, het voorkeursmodel en
het keuzemodel kunnen op dezelfde wijze worden geïnterpreteerd. Het voorbeeld dat
we hier uitwerken is daarom gebaseerd op het eenvoudigste model, een ratingmodel.
Omwille van de eenvoud van het voorbeeld bespreken we de resultaten van slechts
twee attributen: de prijs en het woningtype en (zie tabel 8.1). De constante is gelijk
aan 5.28, het geen betekent dat de woonprofielen die zijn opgenomen in het experiment, gemiddeld genomen met een onvoldoende worden beoordeeld.
De geschatte deelnutten voor woningtype geven aan dat appartementen gemiddeld
genomen het minst aantrekkelijk worden gevonden (-0.44); gevolgd door rij- en
hoekwoning (0.12). Halfvrijstaande woningen (0.32) worden het aantrekkelijkst gevonden. Verder levert het verschil in nut tussen attribuutniveaus interessante informatie op. Als een appartement ‘wordt opgewaardeerd’ naar een rij- en hoekwoning, dan
stijgt de waardering van de woning met 0.56 nutpunt, dus een toename van ruim een
half rapportcijfer. Als de woning verder wordt opgewaardeerd van een rij- en hoekwoning naar een halfvrijstaande woning, dan neemt het nut verder toe met 0.20 rapportpunt,
dus met een vijfde rapportcijfer. Opwaardering van appartement naar rij- en hoekwoning leidt dus tot een sterkere toename in de waardering van de woning dan een
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verdere opwaardering naar een halfvrijstaande woning. Je zou kunnen zeggen dat rijen hoekwoningen meer uitwisselbaar zijn met halfvrijstaande woningen en vice versa,
terwijl dat minder geldt voor beide woningtypen met het woningtype appartement.
Met betrekking tot de prijs zien we, zoals verwacht, dat het nut afneemt naarmate de
prijs toeneemt. Echter de afname in nut tussen de goedkoopste woning (koop €
140.000 / huur € 338) en de op een na goedkoopste woning (koop € 220.000 / huur €
532) is nagenoeg verwaarloosbaar (-0.04). Dit verschil is vele malen kleiner dan het
verschil tussen de op een na goedkoopste woning en de duurste woning (-0.34). Bedenk dat het prijseffect weer puur het effect van de verhoging van prijs aanduidt,
waarbij alle overige woningattributen uit het experiment exact hetzelfde zijn. Dit resultaat geeft aan dat gemiddeld genomen respondenten geen extra nut ontlenen aan
de goedkoopste woningen. Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat ze denken dat de
goedkoopste woningen verschillen van de wat duurdere woningen in kenmerken die
niet zijn opgenomen in het experiment, bijvoorbeeld in slechtere staat van onderhoud verkeren.
Tabel 8.1

Voorbeeld constante en deelnutten in een ratingmodel
deelnut
attribuutniveaus

Constante

belang
attributen

5.28

Woningtype

66.7%

Appartement

-0.44

Rij- en hoekwoning

0.12

Half-vrijstaande woning

0.32

Koopprijs / huurprijs

33.3%

€ 140000 / € 338

0.14

€ 220000 / € 532

0.10

€ 300000 / € 725

-0.24

Belang attributen
De deelnutten geven de bijdrage van een attribuutniveau aan het nut aan. Soms is het
handig om iets te zeggen over het totale effect dat een attribuut op de woning voorkeur heeft. Daarvoor wordt vaak het ‘belang van de attributen’ (in de verklaring van
het totaalnut) bepaald. Hiertoe wordt eerst de range voor elk attribuut bepaald: dit is
het grootste verschil in de geschatte deelnutten van de niveaus van een attribuut. In
ons voorbeeld loopt de range voor woningtype van –0.44 tot 0.32 = 0.76 en voor
prijs van–0.24 tot 0.14 = 0.36. Deze range geeft aan dat de variatie in attribuutniveaus van woningtype een groter effect heeft op de woningvoorkeur dan de range in
de gehanteerde prijs (de attribuutniveaus voor prijs zijn natuurlijk al voorafgaand aan
het experiment afgestemd op de groep respondenten die in het minder dure prijssegment zoeken).
Om eenvoudig interpreteerbare getallen te krijgen, wordt de range van een attribuut
vaak uitgedrukt in het percentage bijdrage aan de som van de ranges van alle attributen. Zo kan het ‘belang’ van woningtype worden berekend als 0.76 / (0.76 + 0.36) *
100% = 66.7%; het belang van prijs is op vergelijkbare wijze te bepalen 33.3%. Het
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aldus bepaalde belang geeft aan dat woningtype twee keer zoveel impact heeft gehad
op de waardering van de woningen dan prijs.
Bij het interpreteren van het belang dient wel het volgende in het achterhoofd te
worden gehouden. Het belang van een attribuut is direct gekoppeld aan de variatie
zoals die in het experiment voorkomt. Stel dat de hoogste koopprijs in het experiment niet 300.000 euro was geweest, maar 500.000 euro, dan is het zeer waarschijnlijk dat de hoogste prijs een veel lager deelnut had gekregen. De range voor prijs was
dan veel groter geworden en het belang van prijs was dan aanzienlijk hoger geweest.
Dus het belang van attributen dient nooit in absolute zin te worden geïnterpreteerd,
maar dient altijd te worden gekoppeld aan de variatie in attribuutniveaus zoals opgenomen in het experiment.
Verder moet men bedenken dat het belang van attributen een samenvattende maat is,
wat een verlies aan informatie betekent ten opzichte van de geschatte deelnutten. Stel
dat bijvoorbeeld een vergelijkbaar model voor een andere groep respondenten is geschat, en dat in die groep het deelnut van appartement 0.32 is en het deelnut voor
halfvrijstaande woning -0.44 is. Deze groep heeft dus een tegengestelde voorkeur dan
hiervoor, namelijk voor appartementen. Het belang dat aan woningtype wordt gehecht is in beide groepen gelijk, maar de voorkeuren voor woningtype is toch geheel
anders! Het belang zegt dus wel iets over de totale impact van een attribuut, maar
zegt dus niets over voorkeuren zelf! Bij het vergelijken van woonvoorkeuren tussen
verschillende groepen of modellen dient daarom niet te worden volstaan met het
vergelijken van belangen.
8.2

Het ratingmodel

We hebben in de pilot-studie aan de respondenten gevraagd om de woningkenmerken en de woonomgevingkenmerken afzonderlijk te beoordelen met een rapportcijfer. Hierdoor kunnen we niet van één ratingmodel gebruik maken, maar dienen er in
dit geval twee ratingmodellen geschat te worden. We weten op basis van de verzamelde data namelijk niet wat de beoordeling voor het totale woonprofiel is (er is niet
gevraagd naar een rapportcijfer voor het totale woonprofiel). Het ‘middelen’ van de
rapportcijfers voor de woningkenmerken en de woonomgevingkenmerken is hier
ook geen gepaste oplossing. We weten niet of beide rapportcijfers binnen één woonprofiel even zwaar wegen in het totale oordeel van de respondent. Bovendien kan de
verhouding tussen de beoordeling van de woningkenmerken en de beoordeling van
de woonomgevingkenmerken verschillen per aangeboden woonprofiel.
Een nadeel van het werken met twee ratingmodellen is dat de mate van belang, dat
door de respondenten wordt toegekend aan de woning- en de woonomgevingattributen in een bepaald woonprofiel, niet in onderlinge samenhang wordt vastgesteld. Het
feit dat binnen het blok woonomgevingkenmerken (de kenmerken die in regressiemodellen veelal naar de achtergrond worden gedrukt door de woningkenmerken) het
belang van de verschillende attributen goed tegen elkaar worden afgezet, kan weer als
een voordeel van deze werkwijze worden beschouwd.
We hebben in alle uitgevoerde conjuncte analyses de eerste van de voorgelegde keuzeset met woonprofielen buiten beschouwing gelaten. Deze set was namelijk bedoeld
als oefenset en was daarom voor iedereen gelijk gehouden. De resterende 11 sets
worden wel gebruikt. In het geval van de ratingmodellen voor de woningattributen
en voor de woonomgevingattributen betekent dit, dat we 2.354 waarnemingen (107
respondenten x 11 sets x 2 rapportcijfers) per model hebben om deze te schatten.
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Het geschatte regressiemodel op basis van de rapportcijfers voor het blok met de
woningattributen is weergegeven in tabel 8.2. In de kolommen 2 en 3 staan de coëfficiënten en de bijbehorende significantieniveaus van het ratingmodel voor de totale
groep. De coëfficiënten en de bijbehorende significantieniveaus voor het contrasteffect (waarbij de verdeling naar tekstgroep en fotogroep als contrastvariabele is toegevoegd) staan in de kolommen 4 en 5. De daaropvolgende kolommen 6 en 7 geven de
‘samengestelde’ coëfficiënten weer (samenvoeging van het hoofdeffect en het contrasteffect per attribuutniveau), voor respectievelijk de tekstgroep en de fotogroep.
De twee laatste kolommen geven het ‘belang’ van het attribuut (dat is de bijdrage van
het desbetreffende attribuut aan het totaalnut, gemiddeld over alle voorgelegde
woonprofielen) weer binnen de tekstgroep en de fotogroep.
Uit de gegevens in kolom 2 en 3 valt af te lezen dat de constante (het gemiddelde nut
van alle voorgelegde woonprofielen) 5,28 bedraagt en dat deze statistisch significant
is (P-waarde < 0.05). Omdat we in dit geval met rapportcijfers als ratingschaal hebben gewerkt, drukt de constante hier het gemiddelde rapportcijfer uit. Gemiddeld
genomen ‘scoren’ de voorgelegde woonprofielen voor wat betreft de woningkenmerken dus net een onvoldoende.
Verder blijkt uit de gegevens in kolom 2 en 3 dat er significante verbanden bestaan
tussen zes van de zeven woningattributen en het totaalnut van de profielen; de bijbehorende coëfficiënten en p-waarden zijn vet weergegeven. Significant wil in dit geval
zeggen dat het voor minimaal 95% zeker is dat het verband dat is gevonden in deze
steekproef ook zal bestaan in de populatie, waaruit de steekproef afkomstig is. Alleen
het verband dat is gevonden tussen de eigendomsverhouding en totaalnut, blijkt niet
statistisch significant. In hoofdstuk 6 hebben we echter geconstateerd dat eigendomsverhouding, en daarbinnen met name de voorkeur voor een huurwoning, als
‘hard’ uit de analyses van de beslissingsbomen is gekomen. Dat dit attribuut dan toch
niet significant bijdraagt aan het totaalnut van een woonprofiel kan enkele redenen
hebben. Uit ander onderzoek is bekend dat er een sterke samenhang bestaat tussen
woningtype en eigendomsverhouding, waarvoor we in dit onderzoek (volgens afspraak) niet controleren. Het kan ook zijn dat de beoordelingen van de voorstanders
van een huurwoning ongeveer opwegen tegen de beoordelingen van de voorstanders
van een koopwoning. En wellicht heeft de lay out van het meetinstrument, waarbij
eigendomsverhouding en prijsniveau in combinatie op één regel zijn gepresenteerd,
hier een rol gespeeld.
Met betrekking tot de attributen woningtype, prijs, oppervlakte woonkamer, aantal
kamers en diepte tuin/grootte balkon kunnen we constateren dat de deelnutten per
attribuutniveau (uitgedrukt door de hoogte van de coëfficiënten) zowel naar omvang
als richting overeenkomen met de verwachtingen. Zo wordt bijvoorbeeld de kleinste
woonkamer minst gewaardeerd (-0,34) en de grootste kamer het meest (0,19). En de
goedkopere woningen hebben het hoogste deelnut en de dure woningen juist het
laagste. Bij het attribuut bouwstijl blijkt het verschil in waardering voornamelijk te
liggen tussen ‘modern’ (negatief coëfficiënt) enerzijds en ‘traditioneel of vernieuwend’ anderzijds. Deze uitkomst zou als minder voor de hand liggend beschouwd
kunnen worden.
Wanneer we het onderscheid tussen de tekstgroep en de fotogroep als ‘contrastvariabele’ in het geschatte ratingmodel opnemen, komen er drie contrasteffecten als statistisch significant (P-waarde < 0.10) naar voren (zie vet gedrukte cijfers in de kolommen 4 en 5). Het gaat hier om de contrasteffecten met woningtype, oppervlakte
woonkamer en bouwstijl. Met name het gevolg van het contrasteffect van instrumentvariant en bouwstijl is verrassend te noemen. Zo blijken de deelnutten van de
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attribuutniveaus ‘traditioneel’ en ‘vernieuwend’ binnen de fotogroep behoorlijk af te
wijken van deze deelnutten binnen de tekstgroep. Dit is terug te vinden in de kolommen 6 en 7 van tabel 8.2. Binnen de tekstgroep draagt een traditionele bouwstijl
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Tabel 8.2 Het conjuncte ratingmodel (woningkenmerken)
Kenmerk
Constante
Woningtype
Appartement
Rij- en hoekwoning
Half-vrijstaande woning
Eigendomsverhouding
Huurwoning
Koopwoning
Koopprijs / huurprijs
€ 140000 / € 338
€ 220000 / € 532
€ 300000 / € 725
Oppervlakte woonkamer
20 m2
30 m2
40 m2
Aantal kamers
2 kamers
3 kamers
4 kamers
Diepte tuin / grootte balkon
5 meter / 4 m2
10 meter / 7 m2
15 meter / 10 m2
Architectuur
Traditioneel
Vernieuwend
Modern
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Coëfficiënt

P-waarde

5.28

< 0.01

Coëfficiënt
contrast
-0.02

0.01
< 0.01

-0.04
0.08
-0.04

0.43

0.04
-0.04

0.04
< 0.01

0.03
-0.04
0.01

0.33
< 0.01

-0.07
0.08
-0.01

0.47
< 0.01

0.05
-0.04
-0.01

< 0.01
< 0.01

-0.05
-0.00
0.05

-0.44
0.12
0.32
0.03
-0.03
0.14
0.10
-0.24
-0.34
0.05
0.29
-0.64
0.04
0.60
-0.34
0.15
0.19
0.06
0.05
-0.11

0.24
0.03

0.13
-0.10
-0.03

P-waarde
contrast
0.60

Coëfficiënt
Tekst groep

Coëfficiënt
foto groep

0.10
0.44

-0,40
0,04
0,36

-0,48
0,20
0,28

0.33

-0,01
0,01

0,07
-0,07

0.37
0.76

0.10
0.81

0.41
0.92

0.97
0.27
< 0.01
0.51

0,11
0,14
-0,25
-0,27
-0,03
0,30
-0,69
0,08
0,61
-0,29
0,15
0,14
-0,07
0,15
-0,08

Belang
Tekst groep

Belang
Foto groep

20,5

18,4

0,5

3,4

10,5

9,7

15,4

16,7

35,0

28,6

11,9

15,3

6,2

8,0

0,17
0,06
-0,23
-0,41
0,13
0,28
-0,59
0,00
0,59
-0,39
0,15
0,24
0,19
-0,05
-0,14

Tabel 8.3 Het conjuncte ratingmodel (woonomgevingkenmerken)
Kenmerk
Constante
Nieuwbouw of bestaande bouw
Kleinschalige nieuwbouw
Grootschalige nieuwbouw
Bestaande bouw
Woonmilieu
Stedelijk
Suburbaan
Dorps/landelijk
Type bebouwing in de buurt
Afwisseling in woningtypen
Overheersend één woningtype
Groen in de wijk
Groot park
Enkele plantsoenen
Weinig groen
Contacten in de buurt
Geen of weinig contact
Alleen met directe buren
Met buren en buurtgenoten
Buurtsamenstelling
Vooral mensen zoals ik
Mix van typen bewoners
Vooral andere typen

Coëfficiënt

P-waarde

5.42

< 0.01

0.01
-0.07
0.06

0.73

-0.29
0.10
0.19
0.15
-0.15
0.28
0.09
-0.37
-0.30
-0.08
0.38
0.07
0.10
-0.17

Coëfficiënt
contrast
-0.03

P-waarde
contrast
0.40
0.68

0.17

-0.02
0.01
0.01

0.03
< 0.01

-0.08
0.11
-0.03

< 0.01

-0.01
0.01

< 0.01
0.04

0.08
< 0.01
0.13
0.03

-0.03
0.01
0.02
-0.10
0.04
0.06
-0.02
0.05
-0.03

0.74

0.02
0.47

0.70
0.52
0.78

0.42
0.21
0.64
0.26

Coëfficiënt
Tekst groep

0,03
-0,08
0,05
-0,21
-0,01
0,22

Coëfficiënt
foto groep

Belang
Tekst groep

Belang
Foto groep

5,6

4,7

18,5

20,9

13,7

10,1

30,0

21,6

22,3

30,2

9,9

12,6

-0,01
-0,06
0,07
-0,37
0,21
0,16

0,16
-0,16

0,14
-0,14

0,31
0,08
-0,39

0,25
0,10
-0,35

-0,20
-0,12
0,32

-0,40
-0,04
0,44

0,09
0,05
-0,14

0,05
0,15
-0,20
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in negatieve zin (-0,07) bij aan het totaalnut van een woonprofiel en een vernieuwende bouwstijl juist positief (0,15). Deze relaties zijn precies omgekeerd in de fotogroep, waar alleen een traditionele bouwstijl een positief deelnut (0,19) heeft. Omdat
dit verschil tot stand komt onder constant houding van alle andere woningkenmerken, kan dit alleen het gevolg zijn van een minder duidelijke omschrijving van de attribuutniveaus in de tekstvariant of van de aanwezigheid van de fotocollage in de
woonprofielen binnen de fotogroep. Dit verklaart wellicht ook voor een deel het verrassende hoofdeffect van bouwstijl op het nut van de woonprofielen.
Tot slot kan uit tabel 8.2 nog worden afgelezen dat de attributen aantal kamers, woningtype en oppervlakte woonkamer gemiddeld over alle respondenten het meeste
bijdragen aan het tot stand komen van het totaalnut van de woonprofielen. Het ‘belang’ van deze attributen, zoals weergegeven in de kolommen 8 en 9, zijn verreweg
het grootst. Het zijn deze woningkenmerken waarbij de deelnutten per attribuutniveau het sterkst uit elkaar liggen.
Op een zelfde wijze is er ook een ratingmodel geschat op basis van de rapportcijfers
voor het blok met de woonomgevingattributen. De gegevens van dit model zin in tabel 8.3 bij elkaar gezet. De constante is statistisch significant en bedraagt 5,42. Dit
kunnen we vertalen in: het gemiddelde rapportcijfer voor de voorgelegde woonprofielen is voor wat betreft de woonomgevingkenmerken net onvoldoende.
Verder blijkt uit de gegevens dat er significante verbanden bestaan tussen vijf van de
zes woonomgevingattributen en het totaalnut van de profielen (zie de vet weergegeven coëfficiënten en p-waarden in kolom 2 en 3). Alleen het verband dat is gevonden
tussen het attribuut ‘bestaande bouw of nieuwbouw’ en het totaalnut, blijkt niet statistisch significant.
De hoogte en richting van de coëfficiënten voor de attribuutniveaus bij woonmilieu
liggen in de lijn van eerder preferentieonderzoek: een hogere waardering naar mate
de woonomgeving groener en landelijker is. Maar ook de hogere deelnutten voor afwisseling in woningtypen, (veel) groen in de wijk, veel contact in de buurt en voor
een gemixte samenstelling van de buurt, komen overeen met de vooraf gestelde verwachtingen.
Het opnemen van een ‘contrastvariabele’ waarmee onderscheid wordt aangebracht
tussen de tekstgroep en de fotogroep in het geschatte ratingmodel, levert één statistisch significant contrasteffect op (zie vet gedrukte cijfers in de kolommen 4 en 5 in
tabel 8.3). Het gaat hier om de contrasteffecten met woonmilieu en in het bijzonder
om de waardering van het attribuutniveau ‘suburbaan’. Binnen de fotogroep is het
deelnut van een suburbane woonomgeving veel hoger dan binnen de tekstgroep; de
coëfficiënten van suburbaan binnen beide groepen bedragen respectievelijk 0,21 en 0,01 (zie kolommen 6 en 7). Een stedelijk woonmilieu wordt in de fotogroep juist
negatiever beoordeeld dan in de tekstgroep. Ook dit verschil kan alleen verklaard
worden door een minder goed begrip onder de respondenten van de gehanteerde
omschrijving van de attribuutniveaus in de tekstvariant of door de aanwezigheid van
de fotocollage in de woonprofielen binnen de fotogroep.
Tot slot kan uit tabel 8.3 nog worden afgelezen dat de attributen groen in de wijk,
contacten in de buurt en woonmilieu gemiddeld over alle respondenten het meeste
bijdragen aan het tot stand komen van het totaalnut van de woonprofielen. Het ‘belang’ van deze attributen, zoals weergegeven in de kolommen 8 en 9, zijn verreweg
het grootst. Het zijn deze woonomgevingkenmerken, waarbij de deelnutten per attribuutniveau het sterkst uit elkaar liggen.
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8.3

Het voorkeurmodel

In de tweede analysefase van de conjuncte meetgegevens hebben we de antwoorden
van de respondenten op de vraag aan welk van beide woonprofielen de voorkeur
wordt gegeven, centraal gesteld. De voorkeur voor bepaalde woonprofielen vormen
dus de basis voor het schatten van het conjuncte model, dat we daarom als voorkeurmodel aanduiden.
Bij het schatten van het voorkeurmodel is wederom de eerste van de voorgelegde
keuzesets (oefenset) niet in de analyse betrokken. De resterende 11 keuzesets leveren
in het geval van voorkeurmodellen 2354 waarnemingen op (107 respondenten x 11
keuzesets x 2 keuzemogelijkheden per set ( voorkeur voor woonprofiel 1/voorkeur
voor woonprofiel 2) ), waarop de schatting kan worden gebaseerd. In tegenstelling
tot de hiervoor besproken ratingmodellen, is het nu wel mogelijk om één regressiemodel te schatten, waar in zowel de woning- als de woonomgevingkenmerken zijn
opgenomen. In eerste instantie is weer een model geschat voor alle respondenten
samen. Daarna zijn er ook contrasteffecten aan het voorkeurmodel toegevoegd,
waarmee nagegaan kan worden of de modelcoëfficiënten verschillen tussen de tekstgroep en de fotogroep.
Het geschatte regressiemodel op basis van de voorkeuren van de respondenten is
weergegeven in tabel 8.4. In de kolommen 2 tot en met 4 staan de coëfficiënten en
de bijbehorende standaardfout en significantieniveaus van het voorkeurmodel voor
de totale groep. Hierbij kan worden op gemerkt dat in een voorkeurmodel geen constante wordt opgenomen. Er is namelijk geen feitelijk meetbare waarde (zoals een
gemiddeld rapportcijfer of een basisvariant) beschikbaar, waartegen de vastgestelde
voorkeuren kunnen worden afgezet. Een constante zou in een voorkeurmodel dus
geen betekenis hebben.
De coëfficiënten en de bijbehorende significantieniveaus voor het contrasteffect
(waarbij de verdeling naar tekstgroep en fotogroep als contrastvariabele is toegevoegd) staan in de kolommen 5 en 6. De kolommen 7 en 8 geven de ‘samengestelde’
coëfficiënten (samenvoeging van het hoofdeffect en het contrasteffect per attribuutniveau) weer voor respectievelijk de tekstgroep en de fotogroep. Het ‘belang’ van het
attribuut bij het bepalen van het totaalnut, gemiddeld voor alle respondenten en over
alle voorgelegde woonprofielen staat in de kolommen 9 (voor de testgroep) en 10
(voor de fotogroep).
Voor zeven van de 13 attributen zijn er statistisch significante samenhangen (Pwaarde < 0.05) vastgesteld tussen het totaalnut van de woonprofielen en de individuele attributen (zie de vet gedrukte coëfficiënten en p-waarden in de kolommen 2 en 4
van tabel 8.4). Het betreft vijf woningattributen (woningtype, prijs, oppervlakte
woonkamer, aantal kamers, diepte tuin / oppervlakte balkon) en twee woonomgevingattributen (woonmilieu en contacten in de buurt). Uit de desbetreffende coëfficienten blijkt dat de hoogte en richting van de deelnutten per attribuutniveau binnen
alle genoemde attributen in de lijn der verwachting liggen. Over het algemeen geldt,
dat ‘meer van iets’ een hoger deelnut oplevert.
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Tabel 8.4 Het conjuncte voorkeurmodel
Kenmerk
Woningtype
Appartement
Rij- en hoekwoning
Half-vrijstaande woning
Eigendomsverhouding
Huurwoning
Koopwoning
Koopprijs / huurprijs
€ 140000 / € 338
€ 220000 / € 532
€ 300000 / € 725
Oppervlakte woonkamer
20 m2
30 m2
40 m2
Aantal kamers
2 kamers
3 kamers
4 kamers
Diepte tuin / grootte balkon
5 meter / 4 m2
10 meter / 7 m2
15 meter / 10 m2
Architectuur
Traditioneel
Vernieuwend
Modern
Nieuwbouw of bestaande bouw
Kleinschalige nieuwbouw
Grootschalige nieuwbouw

Coëfficiënt

Coëfficiënt
contrast

P-waarde
contrast

Coëfficiënt
tekst groep

Coëfficiënt
foto groep

0.04
< 0.01

0.01
0.08
-0.09

0.20
0.18

-0.38
0.05
0.33

-0.36
0.21
0.15

0.18

0.03
-0.03

0.12
0.05

0.07
-0.07
-0.00

0.29
< 0.01

0.11
-0.01
-0.10

< 0.01
< 0.01

-0.05
0.02
0.03

0.07
0.07

0.60
< 0.01

0.04
-0.02
-0.02

0.04
-0.02
-0.02

0.06

0.48

0.06

0.70

-0.00
-0.06

0.07

0.98

-0.37
0.13
0.24
-0.07
0.07
0.02
0.10
-0.12
-0.34
0.07
0.27
-0.51
0.18
0.33
-0.17
-0.03
0.20

Std error

0.07
0.07

0.05

0.06
0.06

0.06
0.07

0.07
0.07

P-waarde

0.61

-0.10
0.10

-0.04
0.04

0.24
0.98

-0.05
0.17
-0.12

0.09
0.03
-0.12

0.83
0.13

-0.45
0.08
0.37

-0.23
0.06
0.17

0.79
0.60

-0.46
0.16
0.30

-0.56
0.20
0.36

0.81
0.79

-0.21
-0.01
0.22

-0.13
-0.05
0.18

-0.02
-0.03
0.05

0.10
-0.01
-0.09

-0.07
-0.08

0.07
-0.04

0.06
0.01
-0.07

0.34

0.07
0.02

0.31

0.25

Belang
tekst groep
13,5

Belang
foto groep
13,3

3,8

1,9

5,5

4,9

15,6

9,3

14,4

21,4

8,2

7,2

1,5

4,4
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Kenmerk
Bestaande bouw
Woonmilieu
Stedelijk
Suburbaan
Dorps/landelijk
Type bebouwing in de buurt
Afwisseling in woningtypen
Overheersend één woningtype
Groen in de wijk
Groot park
Enkele plantsoenen
Weinig groen
Contacten in de buurt
Geen of weinig contact
Alleen met directe buren
Met buren en buurtgenoten
Buurtsamenstelling
Vooral mensen zoals ik
Mix van typen bewoners
Vooral andere typen

Coëfficiënt

Std error

P-waarde

0.06

0.07

0.33

Coëfficiënt
contrast
-0.09

0.62
< 0.01

-0.07
0.08
-0.01

0.05

0.07

-0.06
0.06

0.07
0.07

0.26
0.06

-0.31
0.03
0.28
0.09
-0.09
0.07
0.12
-0.19
-0.17
0.03
0.14
0.09
0.02
-0.11

0.06
0.06

0.06
0.06

0.59
0.03

0.06
0.07

0.14
0.77

0.02
-0.11
0.09
0.01
-0.04
0.03
0.05
-0.02
-0.03

P-waarde
contrast
0.19

0.21
0.85

0.22
0.81
0.11

0.49
0.67
0.44
0.80

Coëfficiënt
tekst groep
0.15
-0.24
-0.05
0.29

Coëfficiënt
foto groep
-0.03

Belang
tekst groep

Belang
foto groep

10,1

15,1

5,7

1,4

9,7

4,4

5,5

7,7

2,3

6,5

-0.38
0.11
0.27

0.15
-0.15

0.03
-0.03

0.05
0.23
-0.28

0.09
0.01
-0.10

-0.18
0.07
0.11

-0.16
-0.01
0.17

0.04
0.04
-0.08

0.14
0.00
-0.14
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De prijs van de woning vormt echter een uitzondering op bovenstaande constatering.
We zien namelijk dat het deelnut voor de goedkope woningen iets lager is dan het
deelnut van middeldure woningen, terwijl je juist het tegenovergestelde zou verwachten. De verschillen tussen deze twee attribuutniveaus blijken overigens niet significant en kunnen dus op toeval berusten. De respondenten hechten blijkbaar minder
waarde aan het onderscheid tussen het laagste en het middelste prijsniveau ten opzichte van het hoogste prijsniveau. Of men schat wellicht de in de vragenlijst gehanteerde waarde voor het goedkope prijssegment als niet realistisch in.
Wanneer we het onderscheid tussen de tekstgroep en de fotogroep als ‘contrastvariabele’ in het geschatte voorkeurmodel opnemen, blijkt dat geen van de vastgestelde
contrasteffecten statistisch significant is (P-waarde < 0.10). Er worden wel kleine
verschillen in de contrastcoëfficiënten vastgesteld (zie kolom 5 en 6), maar deze kunnen evengoed op toeval zijn gebaseerd. Toch blijft het opmerkelijk dat binnen de fotogroep de rij- en hoekwoningen een hoger deelnut hebben voor de respondenten
dan de halfvrijstaande woningen, zoals blijkt uit de gegevens in de kolommen 7 en 8.
Deze bevinding staat haaks op de resultaten van de conjuncte analyse voor de totale
respondentengroep en komt ook niet overeen met de resultaten uit veel ander woonpreferentieonderzoek.
Tot slot kan uit tabel 8.4 nog worden afgelezen dat de attributen aantal kamers, oppervlakte woonkamer, woningtype en woonmilieu, gemiddeld over alle respondenten
het meeste bijdragen aan het totaalnut van de voorgelegde woonprofielen. De ‘belangen’ van deze attributen, zoals weergegeven in de kolommen 9 en 10, zijn verreweg
het grootst. Het zijn deze woning- en woonomgevingkenmerken waarbij de deelnutten per attribuutniveau het sterkst uit elkaar liggen. De weergegeven verschillen in
belang tussen de tekstgroep en fotogroep moeten met de nodige voorzichtigheid geinterpreteerd worden. Alle vastgestelde contrasteffecten zijn namelijk, zoals gemeld,
niet statistisch significant.
8.4

Het keuzemodel

In de derde analysefase van de conjuncte meetgegevens hebben we de antwoorden
van de respondenten op de vraag naar welk woonprofiel men eventueel zou willen
verhuizen of dat men naar geen van beiden zou willen verhuizen centraal gesteld. De
keuze van bepaalde woonprofielen vormen dus de basis voor het schatten van het
conjuncte model, dat we daarom als keuzemodel aanduiden.
Bij het schatten van dit keuzemodel is wederom de eerste van de voorgelegde keuzesets (oefenset) niet in de analyse betrokken. De resterende 11 keuzesets leveren in
het geval van voorkeurmodellen 3531 waarnemingen op (107 respondenten x 11
keuzesets x 3 keuzemogelijkheden per set ( keuze woonprofiel 1/keuze woonprofiel
2)/ geen van beiden), waarop de schatting kan worden gebaseerd. Ook nu is het mogelijk om één regressiemodel te schatten, waar in zowel de woning- als de woonomgevingkenmerken zijn opgenomen.
De (opt-out) optie ‘geen van beide’ is in deze analyse als basisalternatief opgenomen,
de referentie waartegen de keuzes van respondenten worden afgewogen. Het basisalternatief impliceert dus dat de respondenten blijven wonen in de huidige woning.
Omdat in bijna 75% van alle gevallen de respondenten voor de optie ‘geen van beide’
hebben gekozen, is het aantal bruikbare waarnemingen (een keuze voor een van de
woonprofielen in een keuzeset) voor het schatten van het keuzemodel aanzienlijk lager dan bij de rating- en voorkeurmodellen. Hierdoor is het niet mogelijk gebleken
om ook contrasteffecten aan het keuzemodel toe te voegen. We hebben voor het
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keuzemodel dus niet kunnen nagaan, of er verschillen bestaan tussen de tekstgroep
en de fotogroep.
Het geschatte regressiemodel op basis van de keuzen van de respondenten is weergegeven in tabel 8.5. In de kolommen 2 tot en met 4 staan de coëfficiënten en de bijbehorende standaardfout en significantieniveaus van het keuzemodel voor de totale
groep respondenten. Het ‘belang’ van het attribuut bij het bepalen van het totaalnut,
gemiddeld voor alle respondenten en over alle voorgelegde woonprofielen staat
weergegeven in kolom 5.
Tabel 8.5

Het conjuncte keuzemodel

Kenmerk
Constante
Woningtype
Appartement
Rij- en hoekwoning
Half vrijstaande woning
Eigendomsverhouding
Huurwoning
Koopwoning
Koopprijs / huurprijs
€ 140000 / € 338
€ 220000 / € 532
€ 300000 / € 725
Oppervlakte woonkamer
20 m2
30 m2
40 m2
Aantal kamers
2 kamers
3 kamers
4 kamers
Diepte tuin / grootte balkon
5 meter / 4 m2
10 meter / 7 m2
15 meter / 10 m2
Bouwstijl
Traditioneel
Vernieuwend
Modern
Nieuwbouw of bestaande bouw
Kleinschalige nieuwbouw
Grootschalige nieuwbouw
Bestaande bouw
Woonmilieu
Stedelijk
Suburbaan
Dorps/landelijk

Coëfficiënt
-1.84

Std error
0.08

P-waarde
< 0.01

Belang
10,2

-0.31
0.14
0.17

0.09
0.09

0.12
0.08
1,7

0.04
-0.04

0.07

0.57
8,5

0.18
0.04
-0.22

0.10
0.10

0.66
0.03
5,3

-0.16
0.09
0.07

0.10
0.10

0.35
0.47
21,1

-0.58
0.17
0.41

0.09
0.09

0.07
< 0.01
4,3

-0.12
0.04
0.08

0.10
0.09

0.73
0.39
7,2

0.18
-0.02
-0.16

0.09

0.05

0.10

0.12
5,7

0.14
-0.13
-0.01

0.09

0.13

0.10

0.96
9,4

-0.20
-0.04
0.24

0.10
0.09

0.68
0.01
2,1
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Kenmerk
Type bebouwing in de buurt
Afwisseling in woningtypen
Overheersend één woningtype
Groen in de wijk
Groot park
Enkele plantsoenen
Weinig groen
Contacten in de buurt
Geen of weinig contact
Alleen met directe buren
Met buren en buurtgenoten
Buurtsamenstelling
Vooral mensen zoals ik
Mix van typen bewoners
Vooral andere typen

Coëfficiënt

Std error

P-waarde

-0.05
0.05

0.07

0.46

0.10
0.10

0.05
0.30

Belang

10,2
0.19
0.10
-0.29

10,4
-0.24
-0.01
0.25

0.10
0.09

0.92
< 0.01
3,8

0.09
-0.00
-0.09

0.10
0.10

0.33
0.99

Uit de gegevens in de kolommen 2 en 4 valt af te lezen dat de constante -1,84 bedraagt en dat deze statistisch significant (P-waarde < 0.05) is. De constante van het
geschatte model drukt in dit geval het gemiddelde nut van de woningprofielen uit ten
opzichte van het basisalternatief. Zoals gezegd, hebben we de keuze ‘geen van beide’
als basisalternatief opgenomen in de analyse, ofwel het blijven wonen in de huidige
woning. De constante geeft dus eigenlijk het gemiddelde nut van alle aangeboden
woonprofielen weer ten opzichte van de huidige woonsituatie. Een constante van 1,84 houdt dus in, dat de woningprofielen gemiddeld genomen minder aantrekkelijk
worden gevonden dan de huidige woning van de respondenten. Deze bevinding past
in het beeld, dat 75% van de respondenten geen concrete plannen heeft om te verhuizen binnen twee jaar (zie ook paragraaf 5.3.1).
Verder blijkt uit de gegevens in kolom 2 en 4 dat er significante verbanden bestaan
tussen zeven van de 13 woning- en woonomgevingattributen en het totaalnut van de
profielen; de bijbehorende coëfficiënten en p-waarden zijn vet weergegeven. Vijf van
de attributen die significant bijdragen aan het totaalnut van de woonprofielen zijn
hetzelfde als eerder bij het voorkeurmodel, te weten woningtype, prijs, aantal kamers,
woonmilieu en contact in de buurt. De hoogte en de richting van de coëfficiënten
van deze attributen zijn in het keuzemodel liggen in de lijn der verwachtingen. In tegenstelling tot het voorkeurmodel heeft de goedkope prijsklasse nu wel het hoogste
deelnut binnen het attribuut prijs. Daarnaast zijn de verschillen in deelnutten binnen
de attributen aantal kamers en contact in de buurt, groter in het keuzemodel dan in
het voorkeurmodel. Het tegenovergestelde geldt voor woonmilieu. In het keuzemodel blijken ook bouwstijl en groen in de wijk een significante bijdrage te leveren aan
het totaalnut, al is de significantiewaarde op het randje. Zo blijken de respondenten
toch eerder voor een woning te kiezen, wanneer deze in een traditionele stijl is gebouwd en ‘scoort’ moderne bouwstijl hier minder goed. Ook de aanwezigheid van
een groot park in de wijk draagt duidelijk meer bij aan het totaalnut dan plantsoenen
of weinig groen, en dus ook tot een grotere kans dat een woonconsument naar het
aanbod verhuist.
Kijkend naar het ‘belang’ van de attributen in het tot stand komen van het totaalnut
(zie kolom 5 van tabel 8.5), blijkt dat wederom het aantal kamers het meeste bijdraagt
96

aan het totaalnut. Woningtype, woonmilieu, groen in de wijk en contacten in de
buurt dragen ook allen substantieel bij aan dit totaalnut van de voorgelegde woonprofielen. In het al dan niet kiezen voor een bepaalde woning, lijken de respondenten
dus zowel woningkenmerken als woonomgevingkenmerken mee te wegen in hun besluit.
8.5

Voorkeurmodellen voor specifieke consumentgroepen

Tot nu toe zijn in dit hoofdstuk alleen conjuncte modellen gepresenteerd voor de totale groep woonconsumenten. De besproken voorkeuren en keuzes met betrekking
tot woningkenmerken en woonomgevingkenmerken betreffen dus gemiddelden over
alle woonconsumenten. Maar uit eerdere woonpreferentie- en woningmarktonderzoeken is natuurlijk bekend, dat verschillende woonconsumentgroepen niet hetzelfde
wensen en bewonen. Ter illustratie geven we daarom in deze paragraaf een nadere
specificatie van de analyseresultaten van de conjuncte meting, door het voorkeurmodel te schatten voor inkomensgroepen, leeftijdsgroepen en voor al dan niet verhuisgeneigde huishoudens. Daarbij moeten we vooraf al wel opmerken, dat het aantal
respondenten in deze pilot-studie te beperkt is gebleven om meer nauwkeurige onderverdelingen in woonconsumentgroepen aan te kunnen houden. Door de beperking van de beschikbare data hanteren we steeds een tweedeling, daar waar een indeling in drie of vier categorieën veelal meer marktconform zou zijn geweest.
In het vervolg van deze paragraaf gaan we achtereenvolgens in op mogelijke verschillen in het eerder besproken voorkeurmodel, wanneer we respectievelijk het inkomensniveau en de leeftijd van de respondent en de mate van verhuisgeneigdheid als
verklarende variabele aan het model toevoegen. De werkwijze is daarbij vergelijkbaar
als bij de eerdere toetsing van mogelijke effecten van de instrumentvarianten op de
modeluitkomsten. Het desbetreffende kenmerk van de respondent wordt dus als
contrasteffect aan het voorkeurmodel toegevoegd. Voor wat betreft het inkomen en
de mate van verhuisgeneigdheid maken we gebruik van de informatie, verzameld met
de persoonlijke vragen in de pilot-studie (van 73 van de 107 respondenten is deze informatie bekend). De leeftijdsgegevens van de respondenten hebben we (door gebruik te maken van het respondentnummer als sleutelvariabele) uit het databestand
van het WoON 2006 overgenomen en zijn voor alle 107 respondenten beschikbaar.
Het inkomen-voorkeurmodel
Voor dit deel van de aanvullende analyses hebben we de respondenten onderverdeeld in een groep met een netto maandinkomen lager dan € 2.000 en een groep met
een inkomen van € 2.000 of hoger. In tabel F.31 in bijlage F van het Bijlagenboek
Consumentengedrag staan de gegevens van dit inkomen-voorkeurmodel weergegeven
Het eerste dat opvalt, is dat de kenmerken die een significant verband hebben met
het totaalnut van de woonprofielen in het eerder geschatte voorkeurmodel, ook significant zijn in het model met interactie-effecten voor de inkomensgroepen (het inkomen-voorkeurmodel). Het zijn de kenmerken woningtype, oppervlakte woonkamer, aantal kamers, diepte tuin/grootte balkon, woonmilieu en contacten in de buurt.
In het inkomen-voorkeurmodel blijkt ook het attribuut groen in de wijk nog een significante bijdrage te leveren aan de verklaring van het totaalnut. De voorkeur wordt
gegeven aan een centraal park in de wijk.
In het inkomen-voorkeurmodel worden daarnaast statistisch significante interacties
(p < 0.10) gevonden voor de attributen: grootte buitenruimte (diepte tuin/grootte
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balkon), architectuur, woonmilieu, type bebouwing in de buurt, contacten in de buurt
en buurtsamenstelling. Dit houdt in dat de respondenten met een inkomen van
€2000 of hoger, andere voorkeuren hebben ten aanzien van deze woning- en woonomgevingkenmerken dan respondenten met een lager inkomen. Zo blijken de huishoudens met een hoger inkomen een nog veel grotere voorkeur dan gemiddeld te
hebben voor een dorps woonmilieu (overall coëfficiënt van 0,50), alle overige kenmerken van het woningaanbod gelijk verondersteld, dan huishoudens met een lager
inkomen (overall coëfficiënt van 0,19). Het tegenovergestelde voor de waardering
van een stedelijk woonmilieu.
Met het trekken van conclusies uit een dergelijke bevinding moet men overigens wel
voorzichtig zijn. Een tweedeling naar inkomensniveau is waarschijnlijk niet al te sterk
onderscheidend als het om dergelijke nutbepalingen gaat. Bovendien kunnen andere
kenmerken van het huishoudens, waar niet voor gecorrigeerd wordt, mede bepalend
zijn voor de gevonden verschillen in het inkomen-voorkeurmodel.
Het leeftijd-voorkeurmodel
In tabel F.32 in bijlage F van het Bijlagenboek Consumentengedrag staan de gegevens van dit leeftijd-voorkeurmodel weergegeven. Voor dit deel van de aanvullende
analyses hebben we de respondenten onderverdeeld in een groep met een leeftijd
onder de 65 jaar en een groep 65-plussers. Wederom valt op dat de kenmerken die
een significant verband hebben met het totaalnut van de woonprofielen in dit leeftijd-voorkeurmodel exact overeenkomen met die in het eerder geschatte voorkeurmodel. Het zijn de kenmerken woningtype, oppervlakte woonkamer, aantal kamers,
diepte tuin/grootte balkon, woonmilieu en contacten in de buurt.
In het leeftijd-voorkeurmodel worden daarnaast statistisch significante interacties (p
< 0.10) gevonden voor maar twee attributen: koop-/huurprijs en groen in de wijk.
Dit houdt in dat de respondenten met een leeftijd van 65 jaar of ouder, andere voorkeuren hebben ten aanzien van deze kenmerken dan respondenten onder de 65 jaar
grens. Zo blijken de oudere huishoudens een grotere voorkeur te hebben voor de
middelste prijsklasse (overall coëfficiënt van 0,18), dan de huishoudens in de groep
tot 65 jaar (overall coëfficiënt van -0,02). Jongere huishoudens zijn juist sterker gericht op het goedkopere prijssegment (overall coëfficiënt van 0,15 versus -0,04 voorde 65-plussers). Ouderen blijken bovendien veel negatiever te oordelen over een wijk
met weinig groen dan jongere huishoudens en juist duidelijk positiever over de aanwezigheid van een centraal park; alle overige kenmerken van het woningaanbod gelijk
verondersteld.
Het verhuiswens-voorkeurmodel
Ten slotte is er ook nog gezocht naar mogelijke verschillen tussen verhuisgeneigde en
niet verhuisgeneigde huishoudens in hun beoordeling van potentieel woningaanbod.
Voor deze analyse zijn de respondenten onderverdeeld in een groep respondenten
die wel zouden willen verhuizen, indien de aangeboden woning aan al hun wensen
voldoet, en respondenten die niet willen verhuizen.
Het verhuiswens-voorkeurmodel (zie tabel F.33 in bijlage F van het Bijlagenboek
Consumentengedrag) blijkt op enkele hoofdeffecten af te wijken van het overall
voorkeurmodel. Zo blijkt het attribuut ‘koop/huurprijs’ nu geen significant verband
met het totaalnut van de woonprofielen te vertonen. De attributen nieuwbouw/bestaande bouw en groen in de wijk hebben juist wel een significant hoofdeffect met het totaalnut. Kleinschalige nieuwbouw blijkt nu duidelijk negatiever te
worden gewaardeerd dan grootschalige nieuwbouw. Een centraal park in de wijk
wordt nu significant hoger gewaardeerd dan de aanwezigheid van enkele plantsoenen
in de wijk.
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In het verhuiswens-voorkeurmodel worden daarnaast statistisch significante interacties (p < 0.10) gevonden voor drie attributen: koop-/huurprijs, type bebouwing in de
buurt en buurtsamenstelling. Dit houdt in dat de verhuisgeneigde respondenten anders tegen deze kenmerken aan zouden kijken dan niet verhuisgeneigde huishoudens.
Verhuisgeneigden beoordelen bijvoorbeeld woningen in het hogere prijssegment positiever dan de niet verhuisgeneigden. Dit kan het gevolg zijn van een betere oriëntatie op de woningmarkt ven de huishoudens met verhuisplannen, die daardoor inzien
dat een dergelijke prijsklasse heel reëel kan zijn, gegeven hun overige woonwensen.
8.6

Bepalen van het trade off effecten in het voorkeurmodel

Zoals we eerder hebben getoond, wordt het totaalnut dat mensen toekennen aan een
woonprofiel bepaald door de som van de deelnutten, die aan de kenmerken van dat
profiel worden toegekend. We hebben daarbij ook gezien dat bepaalde woonprofielen het beter doen dan andere.
In deze paragraaf gaan we nader in op de rangorde van de woonprofielen op basis
van hun totaalnut en onderliggende deelnutten. In welke mate zijn de kenmerken, die
in de woonprofielen zijn opgenomen, onderling uitwisselbaar? Wellicht is het mogelijk dat één kamer minder dan eigenlijk gewenst, kan worden gecompenseerd door
bijvoorbeeld een grotere woonkamer.
Een dergelijke uitwisselbaarheid, in de literatuur ‘trade-off’ genoemd (zie ook hoofdstuk 2), is voor de aanbieders van woningen natuurlijk erg relevant. Want indien verschillende woonprofielen met diverse kostenplaatjes namelijk wel hetzelfde gewaardeerd worden door de woonconsument, kan men daar als projectontwikkelaar rekening mee houden.
De vraag is dus: “zit er een zekere structuur in de wijze waarop de combinaties van attribuutniveaus leiden tot min of meer vergelijkbaar totaalnut?” Of anders gesteld: “wat voor verschillende soorten woonprofielen – een productgroep - scoren in totaalnut vrijwel identiek en wat zijn dan de sturende kenmerken?”
Ter illustratie van de mogelijkheden met de databestanden van de WoON module
Consumentengedrag, berekenen we de totaalnutten op basis van vier woningattributen die in het voorkeurmodel een significant verband vertonen met het totaalnut:
woningtype, prijsklasse, oppervlakte van de woonkamer en het aantal kamers. Deze
woningkenmerken komen ook uit de resultaten van de beslissingsbomen naar voren
als (redelijk) harde kenmerken in de keuze van de respondenten. Door nu alle attribuutniveaus van deze vier attributen met elkaar te combineren, krijgen we in totaal
81 woonprofielen. Van deze profielen hebben we de totaalnutten berekend, waarbij
we gebruik hebben gemaakt van de coëfficiënten uit het voorkeurmodel (zie ook tabel 8.4).
In tabel 8.6 hebben we deze 81 woonprofielen weergegeven, waarbij deze zijn gesorteerd op basis van hun totaalnut (van laag naar hoog). Een negatieve waarde voor het
totaalnut betekent dat het desbetreffende woonprofiel minder wordt gewaardeerd
dan de gemiddelde waardering over alle woonprofielen. Voor een positief totaalnut
van een woonprofiel geldt het tegenovergestelde. In de tabel is al wel te zien, dat het
totaalnut samenhangt met de specifieke combinaties van de kenmerken. Maar de
structuur van de informatie in deze tabel is eigenlijk te complex, om echt goed te
doorgronden. Daarom hebben we met behulp van een zogenaamde contrastgroepanalysetechniek CHAID (Kass 1979, Segers 1990) geprobeerd om productsegmenten
samen te stellen op basis van de samenhang tussen de attribuutniveaus en de totaal99

nutten. De uitkomst van deze analyse wordt als een dendrogram weergeven in figuur
8.1.
Tabel 8.6
De 81 woonprofielen, geconstrueerd op basis van de attributen
woningtype, prijsklasse, oppervlakte woonkamer en aantal kamers uit het
voorkeurmodel, gesorteerd naar de hoogte van het totaalnut
Profiel
volgnummer
63
81
72
60
36
78
9
57
69
54
62
45
27
75
18
66
80
61
71
33
79
6
51
70
59
30
42
24
35
3
15
77
48
58
8
68
53
39
34
21
76
44
12

Woningtype
appartement
appartement
appartement
appartement
rij- /hoekwoning
appartement
halfvrijstaand
appartement
appartement
rij- /hoekwoning
appartement
rij- /hoekwoning
halfvrijstaand
appartement
halfvrijstaand
appartement
appartement
appartement
appartement
rij- /hoekwoning
appartement
halfvrijstaand
rij- /hoekwoning
appartement
appartement
rij- /hoekwoning
rij- /hoekwoning
halfvrijstaand
rij- /hoekwoning
halfvrijstaand
halfvrijstaand
appartement
rij- /hoekwoning
appartement
halfvrijstaand
appartement
rij- /hoekwoning
rij- /hoekwoning
rij- /hoekwoning
halfvrijstaand
appartement
rij- /hoekwoning
halfvrijstaand

Prijsklasse
duur
goedkoop
middelduur
duur
duur
goedkoop
duur
duur
middelduur
goedkoop
duur
middelduur
goedkoop
goedkoop
middelduur
middelduur
goedkoop
duur
middelduur
duur
goedkoop
duur
goedkoop
middelduur
duur
duur
middelduur
goedkoop
duur
duur
middelduur
goedkoop
goedkoop
duur
duur
middelduur
goedkoop
middelduur
duur
goedkoop
goedkoop
middelduur
middelduur

Oppervlakte
woonkamer
20 m2
20 m2
20 m2
30 m2
20 m2
30 m2
20 m2
40 m2
30 m2
20 m2
20 m2
20 m2
20 m2
40 m2
20 m2
40 m2
20 m2
20 m2
20 m2
30 m2
20 m2
30 m2
30 m2
20 m2
30 m2
40 m2
30 m2
30 m2
20 m2
40 m2
30 m2
30 m2
40 m2
30 m2
20 m2
30 m2
20 m2
40 m2
20 m2
40 m2
30 m2
20 m2
40 m2

Aantal kamers
2 kamers
2 kamers
2 kamers
2 kamers
2 kamers
2 kamers
2 kamers
2 kamers
2 kamers
2 kamers
3 kamers
2 kamers
2 kamers
2 kamers
2 kamers
2 kamers
3 kamers
4 kamers
3 kamers
2 kamers
4 kamers
2 kamers
2 kamers
4 kamers
3 kamers
2 kamers
2 kamers
2 kamers
3 kamers
2 kamers
2 kamers
3 kamers
2 kamers
4 kamers
3 kamers
3 kamers
3 kamers
2 kamers
4 kamers
2 kamers
4 kamers
3 kamers
2 kamers

Totaalnut
-1,34
-1,20
-1,12
-0,93
-0,84
-0,79
-0,73
-0,73
-0,71
-0,70
-0,65
-0,62
-0,59
-0,59
-0,51
-0,51
-0,51
-0,50
-0,43
-0,43
-0,36
-0,32
-0,29
-0,28
-0,24
-0,23
-0,21
-0,18
-0,15
-0,12
-0,10
-0,10
-0,09
-0,09
-0,04
-0,02
-0,01
-0,01
0,00
0,02
0,05
0,07
0,10
100

26
74
7
67
52
17
65
43
25
73
32
16
64
5
50
31
29
56
41
23
4
49
2
14
47
28
55
40
22
38
20
1
13
46
11
37
19
10

halfvrijstaand
appartement
halfvrijstaand
appartement
rij- /hoekwoning
halfvrijstaand
appartement
rij- /hoekwoning
halfvrijstaand
appartement
rij- /hoekwoning
halfvrijstaand
appartement
halfvrijstaand
rij- /hoekwoning
rij- /hoekwoning
rij- /hoekwoning
rij- /hoekwoning
rij- /hoekwoning
halfvrijstaand
halfvrijstaand
rij- /hoekwoning
halfvrijstaand
halfvrijstaand
rij- /hoekwoning
rij- /hoekwoning
rij- /hoekwoning
rij- /hoekwoning
halfvrijstaand
rij- /hoekwoning
halfvrijstaand
halfvrijstaand
halfvrijstaand
rij- /hoekwoning
halfvrijstaand
rij- /hoekwoning
halfvrijstaand
halfvrijstaand

goedkoop
goedkoop
duur
middelduur
goedkoop
middelduur
middelduur
middelduur
goedkoop
goedkoop
duur
middelduur
middelduur
duur
goedkoop
duur
duur
duur
middelduur
goedkoop
duur
goedkoop
duur
middelduur
goedkoop
duur
duur
middelduur
goedkoop
middelduur
goedkoop
duur
middelduur
goedkoop
middelduur
middelduur
goedkoop
middelduur

20 m2
40 m2
20 m2
30 m2
20 m2
20 m2
40 m2
20 m2
20 m2
40 m2
30 m2
20 m2
40 m2
30 m2
30 m2
30 m2
40 m2
40 m2
30 m2
30 m2
30 m2
30 m2
40 m2
30 m2
40 m2
40 m2
40 m2
30 m2
30 m2
40 m2
40 m2
40 m2
30 m2
40 m2
40 m2
40 m2
40 m2
40 m2

3 kamers
3 kamers
4 kamers
4 kamers
4 kamers
3 kamers
3 kamers
4 kamers
4 kamers
4 kamers
3 kamers
4 kamers
4 kamers
3 kamers
3 kamers
4 kamers
3 kamers
3 kamers
3 kamers
3 kamers
4 kamers
4 kamers
3 kamers
3 kamers
3 kamers
4 kamers
4 kamers
4 kamers
4 kamers
3 kamers
3 kamers
4 kamers
4 kamers
4 kamers
3 kamers
4 kamers
4 kamers
4 kamers

0,10
0,10
0,11
0,13
0,14
0,18
0,18
0,22
0,25
0,25
0,26
0,33
0,33
0,37
0,40
0,41
0,46
0,46
0,48
0,51
0,52
0,55
0,57
0,59
0,60
0,61
0,61
0,63
0,66
0,68
0,71
0,72
0,74
0,75
0,79
0,83
0,86
0,94

De structuur van de uitkomst moet natuurlijk passen in het beeld van de resultaten
van het conjunct meten en de beslisingsbomen. Uit figuur 8.1 blijkt dat dit ook wel
klopt. Het gemiddelde totaalnut over alle betrokken woonprofielen is bijna gelijk 0.
Dat is als laag te beschouwen en dat lijkt vooral het gevolg van de enorme tegenstellingen in de waardering van het aantal kamers; of wel de ruimte in de woning. In
hoofdstuk 6 hebben we al geconstateerd dat de gehanteerde ondergrens van 2 kamers niet (meer) marktconform is, bezien vanuit de woonconsument. De waardering
is dan ook flink negatief voor kleine woningen. Er lijkt op het eerste gezicht nog een
productgroep naar kamertal te zijn: de categorieën 3 kamers en 4 kamers kunnen
namelijk worden samengevoegd voor wat betreft hun invloed op het totaalnut. Maar
binnen die samengestelde categorie ‘3 of 4 kamers’ blijkt er nog een onderliggende
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Figuur 8.1 Dendrogram Chaid analyse op 81 samengestelde woonprofielen

Gemiddeld totaalnut = 0,012
N= 81
100%

3 of 4 kamers

2 kamers

Gemiddeld totaalnut = 0,274

Gemiddeld totaalnut = -0,510

N= 54
67%

N= 27
33%

Oppervlakte
Woonkamer
40 m2

Oppervlakte
Woonkamer
30 m2

Oppervlakte
Woonkamer
20 m2

Rij/hoekwoning
of
halfvrijstaand

Appartement

Gemiddeld totaalnut = 0,581

Gemiddeld totaalnut = 0,325

Gemiddeld totaalnut = -0,085

Gemiddeld totaalnut = -0,325

Gemiddeld totaalnut = -0,880

structuur te vinden: namelijk een onderscheid naar de grootte van de woonkamer (zie
ook figuur 8.1). Het beeld van de woonconsument over ruimte in de woning is dus
wat genuanceerder; het gaat om de indeling, aparte ruimtes én de omvang van de
gemeenschappelijke ruimte. Eveneens opvallend in figuur 8.1 is het feit, dat de onderliggende structuur bij de kleine (2 kamer)woning anders ligt. Hier gaat het woningtype een rol spelen. Een kleine eengezinswoning wordt dan toch minder negatief beoordeeld, dan een klein appartement.
De hoogste gewaardeerde productgroep is de 3 of 4 kamerwoning met een grote
woonkamer (40 m2). Het aantal kamers is dus trade-off, mits de oppervlakte van de
woonkamer maar voldoende groot is. Op basis van de woonkamergrootte kan bepaald worden, dat het aanbieden van minimaal 30 m2 een ‘commerciële eis’ is, maar
dat er gedifferentieerd kan worden in de omvang van het aantal kamers. In dien de
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woonkamer voldoende groot is, blijkt een woning met drie kamers ook acceptabel
voor iemand die eigenlijk vier kamers zegt te wensen. Met dergelijk informatie kan in
het ontwikkelen en aanbieden van woningen (kostenbesparend) rekening worden gehouden.
Een woning met een kleine woonkamer (20 m2) en woningen met twee kamers zijn
commercieel niet erg interessant. In beide gevallen blijft het totaalnut negatief. Hierbij kan natuurlijk nog wel opgemerkt, dat wanneer mensen echt moeten verhuizen,
men ook deze minder gewaardeerde woningen zullen (moeten) accepteren. De Amsterdamse woningmarkt is hiervan een goed voorbeeld: de kleine appartementen
staan daar echt niet leeg.
Indien er meer respondenten en dus meer data beschikbaar zijn, kunnen de uitkomsten van een dergelijke trade-off analyse vervolgens ook weer gekoppeld worden aan
woonconsumentgroepen. Zo kan uit een analyse naar groepen achterhaald worden,
of driekamerappartementen met een woonkamer van 30 m2 identiek beoordeeld
worden door verschillende woonconsumentgroepen, bijvoorbeeld het ‘vitale oudere
paar’ en een ‘recent startend jonger paar’. Feitelijk kunnen op deze wijze klantproduct relaties worden achterhaald.
8.7

Het voorspellen met de conjuncte modellen

Het verschil tussen rating, voorkeur en keuzemodellen
Op basis van de geschatte constante en deelnutten kan een totaalnut voor elke willekeurige woning worden bepaald. Dit gebeurt eenvoudigweg door de constante en alle
deelnutten bij elkaar op te tellen. Bijvoorbeeld, een totaalnut voor een ‘appartement
in het goedkope prijssegment is gelijk aan +5.28 -0.44 + 0.14 = 4.98; het nut van een
‘halfvrijstaande woning in het dure prijssegment bedraagt dan +5.28 +0.32 - 0.24 =
5.36. Omdat deze totaalnutten rechtstreeks met elkaar kunnen worden vergeleken,
kunnen we stellen dat deze respondentengroep gemiddeld genomen de dure halfvrijstaande woning aantrekkelijker vindt dan het goedkope appartement. Op deze wijze
kunnen dus allerlei willekeurige woningen met elkaar worden vergeleken1.
Bij ratingmodellen is de voorspelling beperkt tot een score op de gebruikte ratingschaal. In ons onderzoek betreffen dit dus rapportcijfers. Zoals net besproken kan
dan worden bepaald naar welke woning gemiddeld genomen de voorkeur uitgaat.
Omdat in rating experimenten alleen naar een waardering gevraagd wordt en niet
naar een keuze, kan met ratingmodellen niet worden voorspeld hoeveel mensen in
een betreffende woning zouden willen wonen.
Met het voorkeursmodel kunnen de keuzekansen worden voorspeld voor twee woningen. Dit onder de aanname dat mensen móeten kiezen voor één van beide woningen en dus niet de optie hebben om in de eigen woning te blijven wonen.
Met het keuzemodel bestaat die mogelijkheid wel. Met keuzemodellen kan dus worden voorspeld, welk percentage van de respondenten eventueel zou willen wonen in

1

Intermezzo: Een rating experiment kan zo worden opgezet, dat elke respondent alle profielen beoordeelt. Dan is het
mogelijk om per respondent een model te schatten. In dat geval kan ook voor elke respondent voorspeld worden welk nut
hij of zij aan een woning zou geven. Dan kan ook worden bepaald hoeveel respondenten de voorkeur geven aan de ene of
net de andere woning. Je weet dan echter nog niet of men dan in de woning zou willen wonen. Echter, in de wijze waarop
in dit onderzoek het experiment is opgezet, is dat niet mogelijk, omdat elke respondent slechts een deel van alle profielen
heeft beoordeeld.
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woning A, óf in woning B, óf helemaal niet naar één van deze woningen zou willen
verhuizen (de opt-out optie).
Om de keuzekansen tussen twee of meer alternatieven te bepalen, dienen eerst de totaalnutten van alle alternatieven te worden bepaald. Dit gaat bij keuzemodellen op
exact dezelfde wijze als bij ratingmodellen: we tellen de deelnutten behoorde bij de
attribuutniveaus van de betreffende woning bij elkaar op, tezamen met de constante.
Bij keuzemodellen worden deze totaalnutten vervolgens in het MNL model ingevoerd (kans woonprofiel A = exp(nut woonprofiel A) / (exp(nut woonprofiel A) +
exp(nut woonprofiel B)). Verder dient nog vermeld te worden, dat het basisalternatief (de opt-out optie) per definitie het nut ‘nul’ krijgt. Het voorspellen wordt beneden gedemonstreerd met een eenvoudig voorbeeld: de keuze tussen het eerder genoemde appartement van 140.000 / 338 euro en de halfvrijstaande woning van
300.000 / 725 euro.
Een illustratie van het voorspellen keuzekansen
De resultaten staan vermeld in tabel 8.7. De tabel presenteert de geschatte deelnutten
van het rating, het voorkeur en het keuzemodel. Zoals eerder besproken, verschillen
deze geschatte deelnutten per type model in sterkte, omdat ze gebaseerd zijn op drie
verschillende soorten metingen. Onder de geschatte deelnutten staan in tabel 8.7 de
met de modellen voorspelde nutten voor de twee woningen. Tevens is voor het
voorkeursmodel en het keuzemodel de exponent van het nut vermeld en de voorspelde keuzekans.
Op basis van het ratingmodel kan alleen een gemiddeld rapportcijfer worden voorspeld en geen keuzekansen. Op basis van het voorkeursmodel blijkt dat 38,5% van
de respondenten een voorkeur heeft voor het goedkope appartement en 61,5% voor
de dure halfvrijstaande woning. Tot slot blijkt uit het keuzemodel dat als mensen
ook de keuze hebben uit niet verhuizen, dat slechts 8,9% kiest voor het goedkope
appartement, 9,7% voor de dure halfvrijstaande woning en maar liefst 81,4% blijft
liever wonen waar men woont gegeven deze twee opties.
Tabel 8.7
Het voorspelde totaalnut en de keuzekansen voor de combinatie
van woningtype en prijsniveau in de drie conjuncte meetmodellen
Ratingmodel
ApparteHalfment vrijstaand
140.000
300.000
Constante

5.28

5.28

Voorkeurmodel
ApparteHalfvrijstaand
ment
140.000
300.000

Appartement
140.000

Keuzemodel
Half- geen van
vrijstaand
beiden
300.000

-2.06

-2.06

Woningtype
appartement

-0.44

-0.44

-0.37

-0.37

-0.45

-0.45

rij- en hoekwoning

0.12

0.12

0.13

0.13

0.22

0.22

half-vrijstaand won.

0.32

0.32

0.24

0.24

0.23

0.23

0.14

0.14

0.02

0.02

0.26

0.26

Koopprijs / huurprijs
€ 140000 / € 338
€ 220000 / € 532

0.10

0.10

0.10

0.10

0

0

€ 300000 / € 725

-0.24

-0.24

-0.12

-0.12

-0.26

-0.26

4.98

5.36

-0.35

0.12

-2.25

-2.09

0

0.70

1.13

0.11

0.12

1

38,5%

61,5%

8,9%

9,7%

81,4%

voorspeld nut:
exponent van het nut:
keuzekans:
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Met dit voorbeeld hebben we willen demonstreren wat het verschil is tussen het gebruik van de drie modellen. Het voorbeeld is eenvoudig uit te breiden naar meerdere
attributen door het toepassen van de hier geïllustreerde principes.
Resumerend, met het ratingmodel kan een oordeel over afzonderlijke woonprofielen
worden voorspeld, terwijl met het voorkeursmodel kan worden voorspeld welk percentage van de woonconsumenten een voorkeur voor één van de beide woonprofielen heeft. Met het keuzemodel kan ook nog worden voorspeld welk aandeel van de
woonconsumenten helemaal geen voorkeur heeft voor één van beide woningprofielen.
Voorspellingskracht voorkeurmodel op basis van hold-out test
De keuzekansen, die kunnen worden berekend op de wijze zoals hiervoor gepresenteerd, kunnen ook worden gebruikt om de keuze van de respondenten in een alternatieve keuzeset van woonprofielen te voorspellen. Een dergelijke keuzeset wordt een
hold-out set genoemd en dient dan aan alle betrokken respondenten te zijn voorgelegd. In deze pilot-studie is alleen de als eerste gepresenteerde keuzeset (de oefenset
met de woonprofielen 28 en 29) voor iedereen gelijk geweest. Door de keuzekansen
voor deze hold-out set met behulp van het voorkeurmodel te berekenen voor zowel
de tekstgroep als de fotogroep, kunnen we de voorspellingskracht van beide contrastmodellen vergelijken.
In eerste instantie hebben op basis van de geschatte coëfficiënten uit het voorkeurmodel voor de tekstgroep en de fotogroep, de totaalnutten berekend voor alle afzonderlijke woonprofielen, die in deze pilot-studie zijn gebruikt. In tabel 8.8 staan deze
totaalnutten voor beide groepen weergegeven. Het woonprofiel 28 blijkt in beide
testgroepen een vergelijkbaar totaalnut te hebben, dat licht negatief is. De totaalnutten voor het woonprofiel 29 liggen verder uit elkaar voor beide groepen. Dit profiel
blijkt in de tekstgroep (1,03) hoger gewaardeerd te worden dan in de fotogroep (0,6).

Met behulp van de eerder beschreven formule kan berekend worden welke kans de
profielen 28 en 29 hebben om gekozen te worden op basis van het model:
Kans op keuze van woonprofiel 28 = exp(nut woonprofiel 28) / (exp(nut woonprofiel 28) + exp(nut woonprofiel 29) ; of in wiskundige vorm:

pi =

e vi
e vi + e

vj

De berekening voor de kans op het kiezen van de profielen 28 en 29 wordt dan in de
tekstgroep:

e −0.31
0.73
p28 = −0.31 1.03 =
= 0.21
e
+e
0.73 + 2.80
e1.03
2.80
p29 = 1.03
= 0.79
−.31 =
e +e
2.80 + 0.73
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Tabel 8.8
Berekende totaalnutten voor de afzonderlijke woonprofielen, in
de tekstgroep en de fotogroep
Woonprofielnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Tekst groep
(n = 49)
-1,96
0,48
-1,1
-0,07
0,27
0,01
0,8
0,27
0,04
0,17
-0,03
-0,14
0,14
-1,02
-0,47
0,56
0,93
0,22
-1,45
-0,21
0,01
1,37
-0,36
0,67
0,62
-0,15
-0,14
-0,31
1,03

Fotogroep
(n = 58)
-1,41
0,36
-0,39
0,15
0,33
0,15
0,18
0,3
-0,12
-0,43
0,89
-0,58
0,2
-0,88
-0,7
0,98
1,01
-0,22
-0,85
0,14
0,32
0,92
-0,67
0,98
0,29
-0,19
-0,67
-0,27
0,6

De berekening voor de kans op het kiezen van de profielen 28 en 29 wordt dan in de
fotogroep:

e −0.27
0.76
p28 = −0.27
= 0.29
0.60 =
e
+e
0.76 + 1.82
e 0.60
1.82
p29 = 0.60
=
= 0.71
−0.27
e +e
1.82 + 0.76
Een nadere analyse van de feitelijk door de respondenten gemaakte keuzes in deze
eerste keuzeset leert, dat in de tekstgroep 26% voor woonprofiel 28 heeft gekozen en
74% voor woonprofiel 29. In de fotogroep ligt de verdeling op 8% en 92%.
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De met het model voorspelde keuzekansen (21% en 79%) liggen in de tekstgroep
dus duidelijk dichter bij de feitelijke keuzekansen (26% en 74%) dan in de fotogroep
(29% en 71% versus 8% en 92%). Het geschatte voorkeurmodel lijkt de keuzen dus
beter te kunnen voorspellen in de tekstgroep dan in de fotogroep. Maar zoals gezegd,
hebben we slechts één keuzeset ter beschikking die aan iedereen is voorgelegd en betreft dit bovendien de eerste voorgelegde set.
8.8

De betalingsbereidheid van de woonconsument

Het bepalen van de betalingsbereidheid
Omdat prijs als attribuut is opgenomen in het experiment, kan op basis van de conjuncte metingen ook de prijselasticiteit van de woning- en woonomgeving- kenmerken worden berekend. De prijselasticiteit drukt uit hoeveel geld men bereid is om
meer te betalen voor een bepaalde verbetering van een woning. Een verbetering aan
de woning levert een bepaalde nutstijging op. De betalingsbereidheid wordt vervolgens bepaald door na te gaan hoeveel de prijs mag stijgen, totdat het totale nut van
de oorspronkelijk en de verbeterde woning aan elkaar gelijk zijn.
De betalingsbereidheid wordt als volgt berekend. Allereerst wordt de range aan prijsniveaus vastgesteld, waarover uitspraken gedaan dienen te worden. Omdat in onze
conjuncte modellen er nauwelijks verschil in nut bestaat tussen de goedkope en de
middeldure woning, nemen we in de uitwerking van dit voorbeeld alleen de range
tussen de middeldure en de duurste woning. De prijsrange van deze woningen is
300.000 - 220.000 = 80.000 euro. Eerder is aangegeven, dat het deelnut van 220.000
euro gelijk is aan 0.10 en van 300.000 euro gelijk is aan -0.24 (zie ook tabel; 8.7). Aan
de vastgestelde prijsrange van 80.000 euro is dus een range van 0.34 nutpunten te
koppelen. We kunnen dan stellen, dat elk nutpunt 80.000 / 0.34 = 235.294 euro
waard is.
In tabel 8.7 is terug te vinden dat door een ‘verbetering’ van appartement (met een
deelnut van –0.44) naar rij- en hoekwoning (deelnut van 0.12), het totaalnut met 0.56
punt toeneemt. Omdat volgens onze eerdere berekening elk nutpunt € 235.294 waard
is, blijkt de gemiddelde respondent in deze pilot-studie bereid te zijn om voor deze
verbetering 0.56 * € 235.294 = € 131.765 euro meer te betalen. Op eenzelfde wijze
kan worden bepaald dat men bereid is om voor een halfvrijstaande woning € 47.059
(= 0.20 * € 235.294) meer te betalen, dan voor een rij- en hoekwoning (indien alle
andere kenmerken gelijk zijn).
Samenvattend kan worden gesteld, dat de betalingsbereidheid kan worden bepaald
voor een bepaalde verandering in attribuutniveaus. Hierbij wordt berekend hoeveel
de prijs mag stijgen bij een bepaalde verandering van de kenmerken van de woning,
of woonomgeving, zodanig dat het nut van de verbeterde woning gelijk blijft.
De betalingsbereidheid op basis van de drie modellen
In tabel 8.9 wordt de betalingsbereidheid op basis van de koopprijzen gepresenteerd
voor elk van de drie modellen. De betalingsbereidheid is bepaald door eerst per model te bepalen wat elk nutpunt waard is. Dit verschilt per model. Voor het ratingmodel is dit € 235.294, voor het voorkeursmodel € 363.636 en voor het keuzemodel €
307.692. Vervolgens is voor elke twee opeenvolgende attribuutniveaus, zoals weergegeven in de tabellen 8.2 tot en met 8.5, bepaald wat het nutverschil is. Dit is vervolgens vermenigvuldigd met de betalingsbereidheid per nutpunt. Zo geeft bijvoorbeeld
bij het ratingmodel de waarde achter rij-/hoekwoningen aan, dat men bereid is €
131.765 meer te betalen voor een rij-/hoekwoning ten opzicht van een appartement
(indien alle andere kenmerken van het aanbod hetzelfde zijn).
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De drie modellen geven soms tegengestelde bedragen weer, maar we weten natuurlijk
niet welk model de werkelijke betalingsbereidheid het beste benadert. Indien er onzekerheid is over de resultaten van verschillende metingen, dan is een beproefde methode om het gemiddelde te nemen over meerdere metingen. Op deze manier kan
meer zekerheid worden verkregen. We nemen daarom aan dat in deze pilot-studie
het gemiddelde over de drie modellen de beste benadering geeft van de werkelijke
betalingsbereidheid.
Uit de berekende prijselasticiteit per attribuut blijkt dat de ondervraagde groep
woonconsumenten vooral ‘meer geld over hebben’ voor een eengezinswoning ten
opzichte van een appartement, een drie- of vierkamerwoning ten opzichte van een
tweekamerwoning en voor een woning in een buurt met een park of plantsoenen ten
opzichte van weinig groenvoorzieningen. In iets mindere mate geldt dit ook voor een
woning in een ‘minder anonieme buurt’. Men is bereid om meer te betalen voor een
zelfde woning in een suburbane of dorpse woonwijk dan in stedelijk gebied en voor
een woning in een wijk met vooral gelijkgestemde mensen en met meer contact tussen bewoners. Met name deze betalingsbereidheid voor ‘ruimte in de woning’ en
‘groene woonomgeving’ wordt ook in menig ander woonpreferentieonderzoek teruggevonden.
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Tabel 8.8 Betalingsbereidheid op basis van elk van de drie modellen en gemiddeld
rating

voorkeur

keuze

gemiddeld

rating*

voorkeur

Woningtype
Nieuw- of bestaande bouw
Appartement
Kleinschalige nieuwbouw
Rij- en hoekwoning
131.765
181.818
138.461
150.681
Grootschalige nieuwbouw
-18.824
-21.818
Half-vrijstaande woning
47.059
40.000
9.231
32.097
Bestaande bouw
30.588
43.636
Eigendomsverhouding
Type bebouwing in de buurt
Huurwoning
Afwisseling in woningtypen
Koopwoning
-14.118
50.909
-24.615
4.059
Overheersend één type
-70.588
-65.455
Oppervlakte woonkamer
Woonmilieu
20 m2
Stedelijk
2
30 m
91.765
149.091
76.923
105.926
Suburbaan
91.765
123.636
40 m2
56.471
72.727
-6.154
41.015
Dorps-landelijk
21.176
90.909
Aantal kamers
Groen in de wijk
2 kamers
Groot park
3 kamers
160.000
250.909
230.769
213.893
Enkele plantsoenen
-44.706
18.182
4 kamers
131.765
54.545
73.846
86.719
Weinig groen
-108.235
-112.727
tuin / balkon
Contacten in de buurt
5 meter / 4 m2
Geen of weinig contact
2
10 meter / 7 m
115.294
50.909
49.231
71.811
Alleen met directe buren
51.765
72.727
2
15 meter / 10 m
9.412
83.636
12.308
35.119
Met buren en buurtgenoten
108.235
40.000
Bouwstijl
Buurtsamenstelling
Traditioneel
Vooral mensen zoals ik
Vernieuwend
-2.353
-21.818
-61.538
-28.570
Mix van typen bewoners
7.059
-25.455
Modern
-37.647
0
-43.078
-26.908
Vooral andere typen
-63.529
-47.273
* Betalingsbereidheid voor woonomgevingkenmerken bij het ratingmodel zijn niet geheel correct omdat deze niet zijn afgewogen tegen prijs!

keuze

gemiddelde

-83.077
36.923

-41.240
37.049

30.769

-35.091

49.231
61.538

88.211
57.874

-27.692
-120.000

-18.072
-113.654

70.769
80.000

65.087
76.078

-27.692
-27.692

-15.363
-46.165
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8.9

Enkele conclusies

Uit dit resultaten van het conjuncte meten is duidelijk geworden dat het conjuncte
model op basis van de ene meettaak niet beter is dan het model op basis van een andere meettaak. Juist omdat de drie uitgevoerde meettaken verschillend zijn, meten we
ook andere informatie en schatten we met de rating-, voorkeur- en keuzemodellen
dus ook andere uitkomsten. Met het ratingmodel wordt de beoordeling van individuele woonprofielen geschat en kan een beoordeling van een willekeurig samen te
stellen woonprofiel worden voorspeld. Met het voorkeurmodel wordt de aantrekkelijkheid van een woonprofiel ten opzichte van een ander profiel geschat en kan per
willekeurige set van woonprofielen worden voorspeld welk aandeel van de woonconsumenten een voorkeur heeft voor één van deze woonprofielen. Met het keuzemodel wordt de aantrekkelijkheid van een woonprofiel ten opzichte van een ander profiel én ten opzichte van de huidige woonsituatie geschat. Per willekeurige set van
woonprofielen worden voorspeld, welk aandeel van de woonconsumenten naar één
van deze woonprofielen zou willen verhuizen en welk aandeel niet zou gaan verhuizen.
Hoewel met de conjuncte modellen dus andere ‘eenheden’ worden geschat en kunnen worden voorspeld, is de opbouw van de modellen wel onderling te vergelijken.
In tabel 8.9 hebben we daartoe de drie conjuncte modellen nogmaals bij elkaar geplaatst. Binnen het ratingmodel bestaan er meer significante verbanden tussen de attribuutniveaus en het totaalnut, dan in beide andere conjuncte modellen. Het feit dat
bij de ratingtaak meer informatie (meerdere rapportcijfers en meer spreiding in de
schaaleenheid)) wordt verkregen, heeft hieraan bijgedragen. Maar ook het gegeven
dat er eigenlijk twee afzonderlijke modellen (voor woningkenmerken en voor woonomgevingkenmerken) worden geschat met minder attributen per model, heeft hierbij
een rol gespeeld. Het moeten werken met een woningmodel en een woonomgevingmodel kan ook als een beperking van deze meting worden beschouwd.
Het voorkeurmodel en het keuzemodel tellen beide significante samenhangen tussen
zeven attributen en het totaalnut van een woonprofiel. Voor een deel betreft het dezelfde kenmerken; in andere gevallen wisselen de attributen. Er zijn vijf woning- en
woonomgevingkenmerken, die in alle drie de modellen een significante bijdrage leveren aan het totaalnut van de woonprofielen. Het betreft het woningtype, de prijsklasse, het aantal kamers, het type woonmilieu en de mate van contact in de buurt. Naast
eigendomsverhouding en oppervlakte woonkamer, zijn het ook deze vijf kenmerken
die in de beslissingsbomen vragenlijst als ‘harde kenmerken’ naar voren zijn gekomen.
Uit de vergelijking van de conjuncte modellen wordt ook duidelijk dat vooral in het
voorkeurmodel en het keuzemodel enkele attributen nauwelijks tot geen rol spelen
bij het bepalen van het totaalnut van de woonprofielen. Het gaat hier om de attributen nieuwbouw of bestaande bouw, type bebouwing in de buurt, buurtsamenstelling
en eigendomsverhouding (dit laatste attribuut is echter in combinatie met het prijsniveau gepresenteerd in het meetinstrument).
In een aantal gevallen zijn de hoogte of de richting van de geschatte modelcoëfficiënten (deelnut) binnen een attribuut minder voor de hand liggend, zoals de lagere coëfficiënt voor een goedkope woning ten opzichte van een middeldure woning in het
voorkeurmodel (zie tabel 8.9). De meeste onverwachte deelnutten zijn echter binnen
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Tabel 8.9

Modelcoëfficiënten uit drie conjuncte meetmodellen

Kenmerk
Constante
Woningtype
Appartement
Rij- en hoekwoning
Halfvrijstaande woning
Eigendomsverhouding
Huurwoning
Koopwoning
Koopprijs / huurprijs
€ 140000 / € 338
€ 220000 / € 532
€ 300000 / € 725
Oppervlakte woonkamer
20 m2
30 m2
40 m2
Aantal kamers
2 kamers
3 kamers
4 kamers
Diepte tuin / balkon
5 meter / 4 m2
10 meter / 7 m2
15 meter / 10 m2
Bouwstijl
Traditioneel
Vernieuwend
Modern
(constante ratingmodel )
Nieuw- of bestaande bouw
Kleinschalige nieuwbouw
Grootschalige nieuwbouw
Bestaande bouw
Woonmilieu
Stedelijk
Suburbaan
Dorps/landelijk
Type bebouwing in de buurt
Afwisseling in woningtypen
Overheersend één type
Groen in de wijk
Groot park
Enkele plantsoenen
Weinig groen

Ratingmodel

Voorkeurmodel

5.28

Keuzemodel
-1.84

-0.44
0.12
0.32

-0.37
0.13
0.24

-0.31
0.14
0.17

0.03
-0.03

-0.07
0.07

0.04
-0.04

0.14
0.10
-0.24

0.02
0.10
-0.12

0.18
0.04
-0.22

-0.34
0.05
0.29

-0.34
0.07
0.27

-0.16
0.09
0.07

-0.64
0.04
0.60

-0.51
0.18
0.33

-0.58
0.17
0.41

-0.34
0.15
0.19

-0.17
-0.03
0.20

-0.12
0.04
0.08

0.06
0.05
-0.11

0.04
-0.02
-0.02

0.18
-0.02
-0.16

0.01
-0.07
0.06

-0.00
-0.06
0.06

0.14
-0.13
-0.01

-0.29
0.10
0.19

-0.31
0.03
0.28

-0.20
-0.04
0.24

0.15
-0.15

0.09
-0.09

-0.05
0.05

0.28
0.09
-0.37

0.07
0.12
-0.19

0.19
0.10
-0.29

5.42
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Contacten in de buurt
Geen of weinig contact
Alleen met directe buren
Met buren en buurtgenoten
Buurtsamenstelling
Vooral mensen zoals ik
Mix van typen bewoners
Vooral andere typen
Significante coëfficiënten zijn vet weergegeven

-0.30
-0.08
0.38

-0.17
0.03
0.14

-0.24
-0.01
0.25

0.07
0.10
-0.17

0.09
0.02
-0.11

0.09
-0.00
-0.09

het keuzemodel te vinden. Hier lijkt het geringer aantal respondenten in deze pilotstudie onvoldoende om te komen tot een betrouwbaar model.
We hebben in dit hoofdstuk ook geconstateerd, dat er voor wat betreft het ratingmodel wel verschillen bestaan tussen de zogenoemde tekstgroep (alleen tekstomschrijvingen in de woonprofielen) en fotogroep (met actief aangeboden fotocollages
in het woonprofielen). We hebben significante contrasteffecten vastgesteld voor de
instrumentvariant en de attributen woningtype, oppervlakte woonkamer, bouwstijl en
woonmilieu. Met uitzondering van de woonkameroppervlakte gaat het hier om kenmerken, die door middel van een fotocollage in de tweede variant zijn opgenomen.
De rij- en hoekwoningen, de woningen in een traditionele bouwstijl en de woningen
in een suburbane woonomgeving worden door de respondenten in de fotogroep
meer positief beoordeeld dan door de tekstgroep. De verschillen tussen beide testgroepen zijn echter niet zo groot dat de in de literatuur veronderstelde relatie, tussen
de vorm van presentie en het grotere belang van de desbetreffende attributen in het
conjuncte model, kan worden onderstreept.
We hebben het voorkeurmodel eveneens gespecificeerd naar tekstgroep en fotogroep, maar hier heeft het opnemen van de contrasteffecten niet geleid tot significantie verschillen in de geschatte modellen voor beide groepen. Voor het keuzemodel
hebben we een dergelijk toetsing niet kunnen uitvoeren door een gebrek aan voldoende data.
Ter illustratie van de mogelijkheden met de verzamelde data, hebben we in dit
hoofdstuk ook nog enkele specifieke analyses uitgevoerd. Allereerst hebben we het
voorkeurmodel nader gespecificeerd voor enkele consumentgroepen. Daarna hebben
we laten zien hoe met behulp van de drie conjuncte modellen de totaalnutten en de
keuzekansen voorspeld kunnen worden en hebben we de voorspellingskracht bestudeerd van het voorkeurmodel in de twee varianten van het meetinstrument. Ten slotte is er een paragraaf besteed aan het berekenen van de prijselasticiteit van de woning- en woonomgevingkenmerken, of wel de betalingsbereidheid van de woonconsument.
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