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1 INLEIDING
Consumentengedrag is, zeer elementair gesteld, het gedrag van een individu,
huishouden of andere eenheid van aggregatie in de rol van consument. Voor een definitie van consumentengedrag kan aansluiting worden gezocht bij de definitie van Arndt
(1976):
"The mental and physical acts of individuals, households or other decision making units concemed with ultimate consumption involving, the acquisition, own production; use and in some
cases, the disposition of products and services."

Deze definitie komt overeen met die van Holbrook en Hirschman (1982) en
Jacoby (1978). Consumentengedrag is zowel binnen de economische als de sociale wetenschappen een gevestigd onderzoeksobject en tevens een belangrijk aandachtspunt
voor de marketing (Arndt, 1976; Hansen, 1972). De relevantie van het consumentengedragsonderzoek voor de mazketing blijkt onder meer uit het feit dat in vrijwel elk marketinghandboek een aantal hoofdstukken wordt gewijd aan consumentengedrag. Door
de onvrede met de klassieke economische benadering (Hansen, 1972) van het consumentengedrag (preferenties worden meestal als gegeven beschouwd en nut wordt gemaximaliseerd onder budgetrestricties) is het consumentenonderzcek vanaf het begin
van de jaren zestig ook voor de psychologie een belangrijk aandachtsgebied geworden.
In de ontwikkeling van de theorieën op gebied van het consumentengedrag
weerspiegelt zich de ontwikkeling van theorieën en paradigmata binnen de psychologie
als geheel omdat de kennis van psychologische processen en percepties in dit veld een
bruikbare aanvulling vormen op het kennisveld van de psychologie. Dit betekent bijvoorbeeld dat de aandacht in het consumentenonderzoeksveld sterk gericht is geweest
op de ontwikkeling van kwantitatieve onderzoeksmethoden, min of ineer ten koste van
theorie- en modelvorming. De theorievonming beweegt zich op een relatief laag niveau.
Theorieën zijn weinig geformaliseerd, dat wil zeggen, geoperationaliseerde theorieën
met een specificatie van variabelen en relaties in formele modellen komt weinig of niet
voor. De zogenaamd holistische modellen van bijvoorbeeld Howard en Sheth (1969) en
Engel, Kollat en Blackwell (1973) zijn voorbeelden van alomvattende theorieën van
consumentengedrag, maar deze modellen zijn niet of nauwelijks tcetsbaar gebleken
(Leeflang en Beukenkamp, 1981; Van Veldhoven, 1979). Dat desondanks veelvuldig
gerefereerd wordt aan deze modellen komt voort uit het feit dat deze modellen geformuleerd zijn op grond van algemeen aanvaarde assumpties en uitgangspunten met betrekking tot onderzoek naar consumentengedrag. Het is derhalve moeilijk om een theorie van consumentengedrag te formuleren waarin niet één of ineer elementen uit de gezelfs als een
noemde modellen voorkomen. In veel gevallen fungeren deze modellen
soort checklist voor de opname van variabelen in toegepast mazktonderzcek. Historisch
gezien wordt de kern van het consumentengedragsonderzoek gevormd door de vraag
in sterke
hce consumenten kiezen uit twee of ineer alternatieven. Dit onderzoeksveld is
theorie
mate beïnvlced door de attitude- en multi-attribuutbeslissingstheorieën, en de
opgevat
diensten
worden
van Lancaster (1971), waarbij preferenties voor produkten of
en multi-attribuut
als een gewogen sommatie over produkteigenschappen. De attitudekeuzegedrag
rationeel
van
beslissingstheorieën worden gekenmerkt door de aanname
succes van
(weloverwogen, beredeneerd gedrag). Op enkele uitzonderingen na is het

deze multi-attribuut modellen, waartoe ook het Lancaster-model kan worden gerekend,
voor het verklaren van gedrag gering gebleken. Verklaringen voor dit geringe succes
zijn in verschillende overzichtsartikelen gegeven (Bagozzi, 1989; Bettman, 1979). De
kern van deze kritiek omvat de volgende hoofdelementen (zie bijvoorbeeld Bagozzi,
1989; Belk, 1979; Verhallen en Pieters, 1984):
. gedrag wordt sterk (mede) bepaald door de contekst of situatie.
. gedrag is mede gebaseerd op kostenlbatenafwegingen.
. multi-attribuut modellen impliceren een specificatie van relevante attributen,
niveau's van gedrag en een aanname omtrent de weging en de combinatie van
attributen. Zowel de aard als de selectie van de attributen evenals de door consumenten gehanteerde combinatieregel blijkt meer idiosyncratisch te zijn dan
verschillende attribuut-modellen impliceren.
. consumenten kunnen al naar gelang de contekst, de aard van het keuzeobject en
het belang van de keuze vereenvoudigingsstrategieën en keuzeheuristieken
hanteren, waardoor multi-attribuutmodellen niet van toepassing zijn en het individuele keuzegedrag een zeer idiosyncratisch karakter kan krijgen.
Het geringe predictieve succes van, in algemene termen aangeduide, multi-attribuut keuze- en beslissingsprocesmodellen heeft geleid tot de ontwikkeling van meer
verfijnde multi-attribuutmodellen. Dat wil zeggen, modellen waarbij het mogelijk is dat
consumenten verschillende sets met keuzeattributen hanteren of een zeer groot aantal
attributen hanteren (Green, 1984; Van den Heuvel 1986). Opvallend is echter dat niet is
getracht het consumentengedrag op te vatten als zijnde idiosyncratisch van aard; mec
andere woorden: in sterke mate beinvloed door contekstuele en individuele factoren.
Met de huidige stand van de techniek (draagbare personal computers en de beschikbare
software voor het ontwerpen van computergestuurde vragenlijsten) is de mogelijkheid
voor het traceren van een per consument verschillend keuze- en beslissingsgedrag binnen bereik gekomen. In deze studie wordt een ontwerp en een voorbeeld van een meer
idiosyncratische benadering van keuze- en beslissingsprocessen van consumenten uitgewerkt met behulp van de scenariobenadering, een toepassing van computergestuurd
enquêteren. Met behulp van de scenariobenadering is het mogelijk per respondent na te
gaan hoe het specifieke keuzeproces is verlopen. Per respondent kan worden nagegc~,,n
of en in welke mate de keuze bepaald is door situationele enlof persoonsgebonden beperkende factoren (inkomen, opleiding, cognitieve capaciteit) dan wel berust op het gebruik van bepaalde keuzeheuristieken.

1.1 Opbouw van deze studie
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de verschillen tussen de kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksbenadering en de mogelijkheden die kwalitatief onderzoek biedt
om rekening te houden met specifieke gedragingen en omstandigheden van respondenten in beslissingsprocessen. Er worden enkele voorbeelden van kwantitatief onderzoek
besproken, gericht op het idiosyncratische karakter van constunentenkeuzegedrag.
In hoofdstuk 3 wordt uiteengezet waarom consumentenonderzoek van belang is
voor de marketing. Gesteld wordt dat in de moderne marketingconceptie het op een
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winstgevende manier vervullen van behoeften van welomschreven groepen van consumenten centraal staat. Het meten van en inspelen op behoeften, specifiek in de financiële dienstensector, blijkt problematisch te zijn. Door middel van een inventarisatie en
bespreking van de meest gangbare theorieën op gebied van consumentengedrag wordt
getracht inzicht te krijgen in de redenen voor deze problemen.
Hoofdstuk 4 bevat een beschrijving van de kenmerken, uitgangspunten en opzet
van de scenariobenadering.
In hoofdstuk 5 wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen op gebied
van computergestuurd enquêteren. Omdat het gebruik van computergestuurd enquêteren essentieel is voor de scenariobenadering wordt ingegaan op voor- en nadelen en
specifieke mogelijkheden van computergestuurd enquêteren.
Hoofdstuk 6 bevat een schets van de doelstelling en opzet van het hypothekenonderzoek. Aan de hand van dit onderzoek wordt de scenariobenadering gei1lustreerd. In
dit hoofdstuk wordt ingegaan op de gebruikte software. De hoofdstructuur van de hypothekenvragenlijst, de relatie tussen vraag- en variabelennamen en de routestructuur
van de computergestuurde vragenlijst worden eveneens in dit hoofdstuk uiteengezet.
In hoofdstuk 7 worden de resultaten van de computergestuurde vragenlijst voor
het hypothekenonderzoek gepresenteerd. Met behulp van een aantal descriptieve analyses wordt gellustreerd welke gegevens de scenariobenadering oplevert en hoe die gegevens kunnen worden bewerkt.
Met behulp van logit modellen, onder andere het survival-logitmodel, het geordende logit-model en het sequentiële logit-model, wordt geillustreerd hoe de gegevens,
verkregen met behulp van de scenariobenadering, kunnen worden gebruikt voor het onderbouwen van specifieke marketingbeslissingen.
In hoofdstuk 8 wordt aandacht besteed aan de keuze van de variabelen die in de
computergestuurde vragenlijst van het hypothekenonderzoek bepalend waren voor de
routestructuur van de vragenlijst. Op basis van een theoretisch raamwerk worden deze
variabelen empirisch gevalideerd.
In hoofdstuk 9, tenslotte, volgt een samenvatting met de belangrijkste conclusies.
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EEN'IDIOSYNCRATISCHE' INLEIDING: 'ENIGE PERSOONLIJKE
OBSERVATIES' MET BETREKKING TOT ONDERZOEK NAAR
FINANCIELE DIENSTVERLENING

Bij onderzoek naar consumentenbeslissingsgedrag blijkt er vaak een grote discrepantie te bestaan tussen kwalitatief onderzoek (Miles en Huberman, 1984) en kwantitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek naar consumentenbeslissingsgedrag levert vrijwel altijd een consistent en logisch beeld op van redenen en achtergronden van individuele consumentenbeslissingen. Kwantitatief onderzoek naar consumentenkeuzegedrag, met name in de financiële sector, levert doorgaans niet alleen lage percentages
verklaarde variantie op maar bovendien ook de ervaring dat het moeilijk is om consumentengedrag theoretisch bevredigend te verklaren en modelmatig goed te benaderen.
De verschillen in resultaten van kwantitatief en kwalitatief onderzoek zijn terug te voeren op het wezenlijke verschil in benadering van het onderzoeksprobleem. Bij kwalitatief onderzoek kan de interviewer inspelen op specifieke antwoorden van de respondent
en combinerend en deducerend trachten de antwoorden van de respondent tot een coherent en begrijpelijk geheel te maken. Bij kwantitatief onderzoek wordt een in principe
rigide vragenstructuur gevolgd, gebaseerd op een algemeen geldend geacht conceptueel
model, waarbij specifieke antwoorden, ervaringen en situaties van respondenten noodgedwongen genegeerd worden. In tegenstelling tot kwantitatief onderzoek kan bij kwalitatief onderaoek verregaand worden ingespeeld op idiosyncratische aspecten van keuzegedrag, omstandigheden en ervaringen van respondenten. Hierdoor kan een veel vollediger beeld worden verkregen van de specifieke omstandigheden en overwegingen
van de consument bij de keuze van een goed of dienst en is de noodzaak om terug te
vallen op min of ineer algemeen geldig geachte theoretische uitgangspunten minder
groot.
De operationalisering van bestaande theorieën op het gebied van consumentengedrag in kwantitatief onderzoek vertoont tekortkomingen omdat te weinig rekening
wordt gehouden met het idiosyncratische karakter van consumentengedrag. Het uitgangspunt van deze studie is dat eonsumentengedrag veel idiosvneratischer is dan np
grond van de heschikbare theorieën te verwachten is. Dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat bestaande theorieën onder bepaalde voorwaarden wel juist zijn voor bepaalde eonsumenten, maar geen algemene geldigheid bezitten, zodat voor een adequate heschrijving of verklaring van specifieke consumentenbeslissingen misschien meerdere
theorieën moeten worden gehanteerd (heterogeniteit in beslissingsprocessen).
De belangstelling voor het idiosyncratische karakter van consumentenkeuzegedrag is ontstaan als gevolg van ervaringen met onderzoek naar consumptieve bestedingen, onderzoek naar rentegevoeligheid van spaarders, onderzoek naar het image van financiële instellingen en onderaoek naar hypotheekkeuzen van consumenten. Deze onderzoeken zullen hierna nader worden toegelicht.
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2.1 Onderzoek naar consumptieve bestedingen en idiosyncratische keuzeprocessen
Ter voorbereiding van een continue-onderzcek naar consumptieve bestedingen
(Kasper, Aldershoff en Kuijlen, 1986) is een inventarisatie gemaakt van variabelen die
van belang zouden kunnen zijn voor de verklaring van consumptieve bestedingen van
particuliere consumenten.
Tot de verzameling variabelen die van belang werden geacht voor de verklaring
van consumptieve bestedingen van individuele consumenten behoorde ook de Index
voor Consumenten Vertrouwen~Index of Consumer Sentiment (ICS) (Katona, 1975).
De ICS wordt geacht de ervaringen en verwachtingen van consumenten met betrekking
tot algemene economische en financiële ontwikkelingen te reflecteren. Deze index
komt tot stand door meting op individueel niveau en wordt, na aggregatie, beschouwd
als een macro-indicator van het vertrouwen dat dé consument heeft in de economie en
economische ontwikkelingen.
Uit de ICS-literatuur blijkt dat de predictieve validiteit van de ICS gering is. De
redenen daarvoor zijn samengevat in Kasper en Kuijlen (1985). De belangrijkste redenen voor de lage predictieve validiteit zijn:
. de ambiguïteitlmulti-interpreteerbaarheid van de vragen;
. de afhankelijkheid van het zogenaamde consumentenvertrouwen van publieke
opinies (kranten, tijdschriften, economische rubrieken, et cetera)
Het grootste probleem werd gevormd door de ambiguïteit (Belson, 1981) van de
vraagstelling. Om enkele voorbeelden te ncemen (Kasper en Kuijlen, 1985);
. De vragen naar verbetering respectievelijk verslechtering van de algemene economische situatie leverde meer dan 40 verschillende interpretaties op van het
begrip 'economisch'.
. De vragen met betrekking tot de financiële situatie van het huishouden leverden
meer dan 25 verschillende interpretaties op van het begrip 'financieel'.
. Zelfs de interpretatie van de toevoeging 'in Nederland' bij de indexvragen gaf
aanleiding tot verschillen in interpretatie zoals: het Nederlandse bedrijfsleven,
de Nederlandse werknemers, alle Nederlandse huishoudens, de laagstbetaalden
in Nederland, allen zoals u, de mensen die in Nederland wonen, et cetera.
. De vragen naar verwachtingen bleken, al naar gelang de interpretatie van de
vragen, soms betrekking te hebben op de situatie van de respondent zélf en
soms op de rest van Nederland, maar niet noodzakelijk óók op de respondent.
Voorts bleek, dat de verwachtingen van de respondenten, afhankelijk van de
verwachte omvang en de aard van de consequenties van die verwachte veranderingen, soms wel en soms geen consequenties hadden voor toekomstige bestedingen.
. De vragen met betrekking tot het begrip grote uitgaven bleken eveneens aanleiding te geven tot grote verschillen in interpretatie. Voorbeelden van verschillen in interpretatie zijn: uitgaven boven een bepaald bedrag (het daarbij genoemde bedrag varieerde bovendien nog met het inkomen), grote huishoudelijke apparaten, meubilair en inrichting~verbouwing, uitgaven die eens in de zoveel tijd voorkomen (hierbij varieerden de genoemde tijden van 1 tot 15 jaar).
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De variatie in individuele situaties bleek niet alleen te leiden tot een idiosyncratisch antwoordgedrag maar ook tot een idiosyncratisch consumptiegedrag. Desalniettemin bleek dat de amorfe verzameling van consumptieve bestedingen ingedeeld kon
worden in voor de respondent zinvolle en herkenbare groepen (bijvoorbeeld: al of niet
gewenst, al of niet noodzakelijk, al of niet aanwezig, et cetera.). Door gebruik te maken
van die indelingen was het mogelijk de validiteit van de (vernieuwde) indexvragen
voor gedragsintenties met betrekking tot de aanschaf van consumptieve bestedingen
aan te tonen. De individuele scenario's werden niet alleen bepaald door huishoudelijke
of omgevingsfactoren (gezin, conjunctuur, welstand, et cetera.) maar ook door'omstandigheden' die respondenten voor zichzelf creëerden en door de wijze waarop zij consumptieve goederen en diensten indeelden in, voor toekomstig gedrag, relevante categorieën. CAP1 (Computer Assisted Personal Interviewing) bleek noodzakelijk om, op
basis van respondent-specifieke indelingen van goederen en diensten, de gewenste
geïndividualiseerde routings te kunnen realiseren bij dit onderzoek naar complex en
heterogeen (antwoord)gedrag. De algemene conclusie van deze onderzoeken was:
. de huidige ICS voldoet niet, omdat de vragen ambigu zijn.
. door deze ambigue vragen zijn respondenten in sterke mate geneigd de vragen
te interpreteren vanuit de eigen situatie.
. de specifieke situaties van respondenten kunnen in kaart worden gebracht en
zijn zowel een belangrijk instrument om antwoorden te begrijpen als om de
predictieve validiteit te verbeteren. Deze specifieke situaties van respondenten
fungeren als referentiekuders oJ scenario's voor het antwoordgedrag van respondenten.
. hoewel op grond van de hiervoor vermelde onderzoeken de ambiguïteit van de
vraagstelling van de ICS kon worden gereduceerd, bleek dat deze individuele
scenario's daarnaast een onmisbaar element vormden voor de verklaring van
consumentenbestedingsgedrag.

2.2 Onderzoek naar motieven voor hypotheekkeuzen
Aanbieders van produkten of diensten doen periodiek onderzoek naar de motie~~en waarom een consument een specifiek produkt of dienst koopt. Men hoopt uit dergelíjk onderzoek te kunnen afleiden wat de sterke en zwakke eigenschappen zijn van
het eigen produkt (enlof de distributie ervan) in vergelijking met dat van de concurrenten. Dergelijk onderzoek vindt meestal plaats bij recente kopers van een bepaald produkt of dienst en wel door achteraf te vragen naar de redenen voor de keuze. Uit onderzoek bij consumenten die recent een hypotheek hadden afgesloten bleek dat de prijs (in
casu de rente) vrijwel altijd als de belangrijkste of als één van de belangrijkste redenen
werd genoemd en tevens dat men zich slechts bij enkele hypotheekaanbieders had georiënteerd (zie bijvoorbeeld Dickson en Wilkie, 1978; Granbois en Baden, 1976; Newman, 1977). Zo bezien leek de gekozen instelling de laagste rente in rekening te brengen! Door vergelijking van door respondenten opgegeven motieven voor de keuze van
hun hypotheek én de kenmerken van de afgesloten hypotheek (met betrekking tot rentepercentage, boeteclausules e.d.) met de aanbiedingen van de verschillende hypotheek-

7

aanbieders, die in de markt waren op het moment dat de respondent de hypotheek afsloot, bleek dat prijs of rente niet het belangrijkste argument kón zijn, omdat er hypotheekaanbieders waren met soms aanzienlijk gunstiger hypotheekvoorwaarden voor een
specifeke consument. De vraag naar motieven voor een bepaalde beslissing (bijvoorbeeld, 'Waarom hebt u hypotheek X bij instelling Y gekozen?') levert wellicht een plausibel antwoord op, maar geeft geen antwoord op de vraag waarom een bepaald produktl
instelling wél is gekozen en een ander(e) niet. Het antwoord op de laatste vraag is van
belang voor het marketingbeleid. Op grond van dit motievenonderzoek moet in ieder
geval worden geconstateerd dat consumentenkeuzegedrag niet overeenkomt met het beweerde gedrag.
Experimenten met een conjuncte-analyse-benadering, uitgevoerd bij de Postbank,
leidden tot het inzicht dat de rentelasten en aflossingsvoorwaarden weliswaar de belangrijkste aspecten worden gevonden van een hypotheek, maar dat de gemiddelde consument er in de praktijk niet in slaagt de keuze met betrekking tot deze twee aspecten te
optimaliseren. Met andere woorden: de deelutiliteiten met betrekking tot rentelasten en
aflossingsvoorwaarden hebben een lage predictieve validiteit. Derhalve zal het problematisch zijn om marktprognoses te maken op basis van antwoorden van consumenten
over combinaties van hypotheekvoorwaarden.
Uit het voorgaande kan de conclusie worden getrokken dat onderzoek, met als invalshoek het belang dat consumenten toekennen aan de hypotheekvoorwaarden, te beperkt is en derhalve een onderzoeksopzet gewenst is, waarbij het keuzeproces dat een
individuele consument doorloopt, wordt getraceerd en de verschillende factoren die van
invloed zijn op de uiteindelijke (hypotheek)keuze in kaart worden gebracht. Motieven
en deelutiliteiten van keuzealternatieven kunnen da~arin een rol spelen maar ook tal van
situatieve factoren.
De inzichten die voortvloeiden uit deze onderzoeken zijn geleidelijk aan toegebij
past
vervolgonderzoek bij de Postbank hetgeen resulteerde in een verdergaande exploratie van de mogelijkheden van CAPI. De operationalisering van onderzoek naar
idiosyncratisch keuzegedrag leverde aanvankelijk echter problemen op omdat in de periode ] 985 tot 1987 de beschikbare hard- en software nog onvoldoende ontwikkeld waren voor sophisticated CAPI-toepassingen. Hier doet zich het probleem voor dat de
manier van vragen stellen bij kwalitatief onderzoek, waarbij de interviewer inspeelt c~-n
antwoorden van de respondent en combinerend en hypothesevormend nieuwe vragen
formuleert, als het ware moet worden overgedragen aan een interviewprogramma.
Het eerste experiment, gericht op het onderzoek naar hypotheekbeslissingen,
bleek om die reden uiteindelijk maar gedeeltelijk uitvoerbaar. Vooral een flexibel programma voor de ontwikkeling van een computergestuurde vragenlijst bleek onmisbaar
voor het complexe onderLOek naar idiosyncratisch keuzegedrag.

2.3 Onderzoek op individueel niveau
Het onderzoek naar idiosyncratisch consumentengedrag is na de eerder genoemde
experimenten operationeel geworden. Inmiddels is een drietal onderzoeken, waarin idiosyncratisch keuzegedrag centraal stond, uitgevoerd. Het reeds vermelde onderzoek
naar hypotheekbeslissingen wordt verderop beschreven. De overige onderzoeken name-
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lijk image-onderzoek met behulp van 'natural grouping' en een onderzoek naar'rentegevoeligheid' zullen hier kort worden toegelicht ter adstructie. Bij het onderzoek op individueel niveau is gekozen voor een onderzoeksopzet die het mogelijk maakt individuele verschillen in keuzegedrag op te sporen. De hier bedoelde onderzoeksopzet is erop
gericht door het ontwerp van de vragenlijst informatie te verkrijgen over individuele
verschillen in gedrag en eigenaardigheden van individuele consumenten en tevens
inzicht te krijgen in specifieke, voor het keuzegedrag relevante, invloedsfactoren. De
aldus verkregen informatie is bruikbaarder voor het marketing- en communicatiebeleid
dan de traditionele onderzoeksbenaderingen.
Image-onderzoek met behulp van 'natural grouping'
Het image-onderzoek met behulp van 'natural grouping' was gericht op het achterhalen van imagekarakteristieken van financiële instellingen. Bij het klassieke imageonderzoek wordt meestal gebruik gemaakt van uitspraken en Likert-antwoordschalen.
De vooraf geselecteerde uitspraken blijken (uit bij de Postbank uitgevoerde experimenten) de antwoorden van de respondent in belangrijke mate te sturen en het gebruik van
Likert-schalen blijkt te leiden tot een aantal ongewenste antwoordartefacten. Met de individuele onderzoeksbenadering 'natural grouping' blijkt dit soort nadelen te kunnen
worden voorkomen.
Natural grouping (Kuijlen en Verhallen, 1988) is een techniek om stimuli in een
aantal opeenvolgende stappen (hiërarchisch) uit te splitsen in uitsluitende groepen. Het
gebruik van sorteertechnieken is niet nieuw in psychologisch of marktonderzoek (zie
bijvoorbeeld Poiesz, 1982). Het bijzondere van deze techniek is echter, dat bij elke uitsplitsing die een respondent maakt, gevraagd wordt naar de gemeenschappelijke kenmerken van de stimuli die in één groep zijn samengebracht. Deze gemeenschappelíjke
kenmerken kunnen verder worden uitgediept door door te vragen volgens het 'ladderingsprincipe' (zie bijvoorbeeld Easterby-Smith, 1980; Fransella en Bannister, 1977;
Keen en Bell, 1980; Reynolds en Gutman, 1988) van de Kelly Grid techniek (Kelly,
1955). Deze techniek combineert een aantal voordelen van de kwalitatieve en kwantitatieve onderaoeksbenadering. Omdat uitsplitsingen hiërarchisch plaatsvinden (elke
groep wordt steeds verder uitgesplitst in kleinere groepen stimuli) wordt informatie
over de stimuli in de verschillende stadia van uitsplitsing steeds specifieker. Door het
vrije response karakter zijn, zoals verwacht, de antwoorden van respondenten zeer divers. Door gebruik te maken van multiple correspondentie analyse (zie bijvoorbeeld
Greenacre, 1984; Lebart e.a., 1984) en de vrije antwoorden als passieve variabelen te
schalen, kan op een relatief eenvoudige manier de verzameling heterogene antwoorden
worden geherkodeerd naar een aantal plausibele imagekarakteristieken van financiële
instellingen. Per dimensie worden daartoe de antwoorden gegroepeerd en gesorteerd op
basis van de berekende objectscores. Identieke antwoorden worden gegroepeerd en
voorzien van de gemiddelde objectscore van de gegroepeerde antwoorden. Antwoorden
op relatief grote afstand van de oorsprong (volgens een bepaald werkcriterium) worden
vervolgens in de meerdimensionale ruimte van de stimuli geprojecteerd. Ondanks de
grote heterogeniteit in de antwoorden blijkt dat door deze handelwijze uiterst zinvolle
en goed interpreteerbare beschrijvingen worden gevonden voor de in de analyse betrokken financiële instellingen. Bovendien blijkt het onnodig te zijn de antwoorden vooraf
te herkoderen naar een kleiner aantal categorieën. Door de best discriminerende ant-
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woorden per dimensie te selecteren en deze te relateren aan de stimuli, die op een bepaalde dimensie hoog scoren, fungeert de constellatie van stimuli als referentiekader of
scenario's voor de interpretatie van de heterogene antwoorden. De verscheidenheid in
antwoorden maakt enerzijds duidelijk hoe kaleidoscopisch het beeld is dat consumenten
hebben van financiële instellingen en had anderzijds (mede daarom) juist tot onverwacht gevolg dat er een genuanceerd beeld kon worden verkregen over het imago van
financiële instellingen.
Het belangrijke voordeel van deze benadering boven de gebruikelijke onderzoeksbenadering met een aantal uitspraken en vast antwoordformaat (bijvoorbeeld: "Dit
is een bekende instelling"; eens~oneens) is het ontbreken van beïnvloeding van de antwoorden van de respondent. De antwoorden die met behulp van 'natural grouping' worden verkregen zijn gebaseerd op de spreektaal en de eigen gedachtenwereld van de respondent. Dit biedt bijvoorbeeld aanknopingspunten voor gerichte communicatieve of
reclame-inspanningen.
Onderzoek naar'rentegevoeligheid'
Het onderzoek naar rentegevoeligheid werd opgezet om het effect van renteverschillen tussen spaarvormen en~of verschillen in spaarrente voor soortgelijke spaarvormen bij verschillende financiële instellingen op het beslissingsgedrag van spaarders te
onderzoeken. Tijdens vooronderzoek bleek dat de vraagstelling beter kon worden toegespitst op rendementsgevoeligheid in plaats van op rentegevoeligheid. Met rendementsgevoeligheid wordt hier bedoeld de door consumenten gemaakte afweging tussen
kosten en opbrengsten (Verhallen en Pieters, 1984). Bij deze afweging gaat het niet allcen om geldelijke kosten en baten maar ook om psychologische kosten en baten. Bij~ex~rbeeld, levert de hoeveelheid (informatiezoek)inspanning een hogere rente op? Rendementsgevoeligheid werd gemeten met behulp van een daartoe ontwikkelde (hiërarchische, probabilistische) Rasch-schaal (Jansen, 1983; Rasch, 1980; Van Den
V1~'ollenberg, 1979). Om bij dit retrospectieve onderaoek geheugeneffecten zoveel mugclijk te vermijden werd aan de respondent gevraagd welke gebeurtenissen (veranderingen in bijvoorbeeld gezinsomstandigheden, de economische situatie; vestiging of
sluiting van (kantoren~filialen van) financiële instellingen; et cetera.) zich het afgelopen
jaar hadden voorgedaan. Vervolgens werd gevraagd naar het bezit van spaartegoeden
en -vormen en eventuele veranderingen daarin. Na deze informatie per respondent te
hebben vastgelegd, werd met behulp van het CAPI-programma nagegaan of, en zo ja in
v,~elke mate, deze gebeurtenissen de oorzaak konden zijn van zogenaamd'rentegevoelig'
spaargedrag (transfer van spaarsaldi naar hoger rentende spaarvormen, openen van
nieuwe spaarvorm met een hogere rente) door gebruik te maken van een zeer verfijnde
routestructuur.
De geïnventariseerde gebeurtenissen hadden in dit onderzoek dus een tweeledige
functie namelijk die van geheugenondersteuning ('aided recall') en die van individuele
scenario's, mogelijk bepalend voor gedrag.
Globaal kon het spaargedrag van consumenten in vier hoofdgroepen worden onderverdeeld:
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l. spaargedrag wordt volledig bepaald door externe gebeurtenissen.
2. spaargedrag gaat samen met rendementsgevoeligheid én externe gebeurtenissen, maar is er niet de oorzaak van (in casu de respondent legt zelf de verklaring bij externe gebeurtenissen!).
3. rendementsgevoeligheid leidt slechts tot'rentegevoelig' spaargedrag als ook bepaalde gebeurtenissen optreden.
4. rendementsgevoeligheid leidt ook zonder het optreden van bepaalde gebeurtenissen tot 'rentegevoelig' spaargedrag. Deze laatste categorie (klein van omvang) kan worden aangemerkt als de categorie van rendementsgevoelige consumenten.
Op basis van deze indeling kan bijvoorbeeld de omvang van de groep worden
vastgesteld die zeer rentegevoelig is (zullen reageren op de introductie van een nieuwe,
hoogrentende spaarvorm). Aldus kan een spaarvorin qua eigenschappen zoals minimale
inleg, rentefixatieperiode, rentepercentage, et cetera, beter worden afgestemd op (een)
specifieke doelgroep(en).
Eén van de conclusies van dit onderzoek was dat rente- of rendementsgevoeligheid een veel minder grote rol speelt dan altijd wordt aangenomen. Een voor de hand
liggende attributieve fout die kan worden gemaakt, door afwezigheid van een expliciet
model, bij het vaststellen van het effect van een hogere rente of de introductie van een
nieuwe hoger rentende spaarvorm is dat de nieuwe inleg van spaargeld (en substitutieeffecten) als een indicatie van rentegevoeligheid wordt gezien. Wil men echter een uitspraak doen over rentegevoeligheid dan dienen ook de spaarvormen die door consumenten eventueel naast de gekozen spaarvorm zijn overwogen (of als referentiekader
dienen) in het onderzoek te worden betrokken. Immers, van een overtuigend effect van
(een hogere) rente kan pas sprake zijn als er een afweging wordt gemaakt tussen alternatieven die reëel verschillen in de geboden rentevergoeding. Aldus kan, bijvoorbeeld,
blijken dat niet zozeer de hoogte van de rente als zodanig als wel de reclame of publiciteit sec (image) met betrekking tot de rente of de nieuwe spaarvorm de oorzaak is van
ogenschijnlijk'rentegevoelig' gedrag, dan wel dat externe gebeurtenissen bepalend zijn
voor het ogenschijnlijk rentegevoelige gedrag van consumenten.
Het onderzoek naar idiosyncratisch consumentengedrag leidt in dit verband dus
tot het inzicht dat niet alle ingelegde spaargelden noodzakelijkerwijs afkomstig zijn van
zogenaamde rentegevoelige spaarders. Het onderscheid tussen wel en niet rentegevoelige spaarders dient te worden bepaald om een adequaat rentetarief voor verschillende
groepen spaarders te kunnen bieden.

2.4 Samenvatting en conclusies
De belangstelling voor het onderzoek naar idiosyncratisch consumentenbeslissingsgedrag is eigenlijk ontstaan door de kwalitatieve onderzoeken, die werden uitgevoerd bij de Postbank, als voorbereiding op kwantitatief onderzoek. De discrepanties
tussen beide onderzoeksbenaderingen hebben ertoe geleid dat kwantitatief onderzoek,
door gebruik te maken van computergestuurd enquêteren, op een min of ineer natuurlijke manier werd omgebogen in de richting van kwalitatief onderzoek. De verkenning
van de literatuur inzake consumentengedrag (zie hoofdstuk 3) ondersteunt de gedachte
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dat door middel van een benadering die meer recht doet aan het idiosyncratische karakter van consumentenkeuzegedrag een beter inzicht kan worden verkregen in dat keuzegedrag en dat daarmee de bruikbaarheid voor het marketingbeleid kan worden verhoogd.

l2

3 MARKETING EN CONSLIMENTENGEDRAG
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de betekenis van onderzoek naar consumentengedrag voor het marketingbeleid. Om reden van de centrale plaats van consumentenbehoeften in de moderne marketingopvattingen, zal aandacht worden besteed aan het
meten en inventariseren van consumentenbehoeften. De meest gangbare theorieën op
het gebied van consumentengedragsonderzoek zullen worden geëvalueerd met het oog
op mogelijke bijdragen aan het marketingbeleid. Tot slot zal worden ingegaan op de
voorspelbaarheid van consumentengedrag en het vaak idiosyncratische karakter van
consumentengedrag.

3.1 VVaarom is consumentenonderzoek van belang voor de marketing?
Op grond van de huidige opvattingen over de marketing blijkt het klassieke stimulus-response paradigma, waarbij aangenomen werd dat de consument min of ineer
mechanisch reageert op de zogenaamde marketingmix instrumenten (factoren, die door
cen aanbieder van goederen of diensten te beïnvloeden zijn, bijvoorbeeld produkt, prijs,
promotie, kwaliteit) te zijn verlaten. Marketing wordt door het Institute of Marketing
IChisnall, 1989) omschreven als:
"Marketing is the management process responsible for identifying, anticipating and satisfying
customer requirements profitably ..."

Deze definitie houdt in dat marketing gericht is op het tegemoetkomen aan specificl~c behoeften van welomschreven categorieën vragers, daarbij een specifiek niveau
~an winstgevendheid realiserend. Hier ligt een van de wezenlijke verschilpunten tussen
marheting en verkopen: men kan verkopen en toch verlies maken, terwijl marketing gencht is op het benutten van winstgevende activiteiten die in het verlengde liggen van de
mc~gelijkheden van de onderneming. De essentie van het marketingconcept is dat ingecprcld wordt op wensen en verlangens van consumenten en afnemers. Leeflang en Beu1,cnkamp (1981) spreken in dit verband over de marketingconceptie die wordt omschre~cn als een marketingfilosofie volgend op zogenaamd produkt- en verkoopgeoriënteerdc filasofieën met als kenmerken:
"... een oriëntatie waarbij de wensen en verlangens van afnemerslconsumenten op de markt, of
op dat deel van de markt waar men zijn aandacht en inspanningen op heeft gericht (de dcelgrcep) centraal staan ...".

1n de marketingconceptie richt men zich dus op de verlangens en wensen van
consumenten. In de modenne marketingopvattingen (Klaaijsen en Wijtvliet, 1992; Ruekert, 1992) houdt marketing in: marktgerichtheid, kwaliteit van diensten en dienstverlening. Kasper (1990) onderstreept dit nog eens door zijn oratie de titel mee te geven:
"Marktgerichte marketing: Taalkundig slordigheidje of bittere noodzaak?".
Het klantgerichte denken in de moderne marketingconceptie impliceert dat onderzoek naar behoeften en wensen van consumenten en het consumentenonderzoek in
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het algemeen belangrijke aandachtsgebieden zijn voor de marketing. Arndt (1986j stelt
zel fs:
"In marketing, consumer behaviour has become the most important subfield. In addition important contributions to the understanding of consumer behaviour have been made by economist, psychologist, sociologist, and political scientists ..."

Holbrook (1985 en 1987) stelt in dit verband dat consumentenonderzoek in een marketingcontekst betekent:
"Research among other things involves the study of customers in a manner intended to be
managerially relevant".

Het goed kunnen inventariseren van behoeften en wensen van groepen van consumenten wordt steeds belangrijker (Abell en Hammond, 1979) voor de marketing omdat
daardoor:
. een precieze afbakening van de relevante deelmarkten mogelijk wordt (bepaling
van produkt~marktstrategieën);
. mismatch tussen gevraagde en aangeboden functionaliteit van goederen of diensten wordt voorkomen;
. tijdig wenselijke veranderingen in de functionaliteit van aangeboden goederen
of diensten kunnen worden aangebracht of nieuwe goederen of diensten kunnen
worden geintroduceerd;
. eventueel nieuwe winstgevende segmenten kunnen worden aangesproken;
. de produkt-marktstrategieën van de concurrentie kunnen worden beschreven en
een sterkte-zwakte analyse ter zake uitgevoerd kan worden.
Marketing is voorzien in behoeften. Wat zijn behoeften?
Vastgesteld kan worden dat onderzoek naar behoeften van consumenten een belangrijk aandachtsveld is van de marketing. In de literatuur wordt het begrip `behoeften'
echter niet altijd eenduidig gehanteerd. Begrippen die in de contekst van behoeften figureren zijn onder andere: values, needs, wants, drives, motives, attitudes, motivational
forces, preferences, utility. Enige afbakening is derhalve noodzakelijk. Tiffin en
McCormick (1965) maken voor de definitie van het begrip behoefte een onderscheid
tussen 'needs' en 'incentives':
"... differentiate between needs and incentives. Needs are the internal felt wants of an individual. They are also referred to as drives or desires. Incentives (also referred to as goalsl are
the external factors which the individual (rightly or wrongly) perceives as possible satisfiers of
his felt needs. Thus thirst is a need and water is an incentive".

Arndt (1978) definieert het begrip behoeften als:
"Needs may be viewed as being the broadest and most basic physiological and psychological
requirement for a person's well being. While needs propel behaviour they are less likely to
give such behaviour specific direction".
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Leeflang en Beukenkamp (1981) maken onderscheid tussen behoeften (needs),
verlangens (wants) en wensen~specifieke verlangens (demands) die naar 'incentives'
verwijzen welke respectievelijk tot de 'product class', 'productform' en een specifiek
merk verwijzen. Van Raaij (1977) spreekt in dit verband over 'motivation-need' theorieën, waarin een relatie wordt gelegd tussen behoeften en gedrag op het generieke, het
modale en het specifieke niveau (bijvoorbeeld: merk en type auto) en komt tot de conclusie dat in het voorspellen van keuzegedrag op het specifieke niveau attitudemodellen
en preferentiemodellen een grotere relevantie zouden hebben. Voor beslissingen op het
generieke niveau (op vakantie gaan versus een proefschrift schrijven, bijvoorbeeld)
zouden zogenaamde motivatiemodellen ('expectancy-valué , algemene attitudemodellen) een grotere predictieve betekenis hebben.
Het voorgaande impliceert dat indien behoeften worden gedefinieerd zonder een
verwijzing naar een specifiek produkt of dienst ('needs are internally felt wants') zich
het probleem van de vertaling naar een bepaalde produktklasse én naar een speciflek
produkt binnen die klasse voordoet. Wanneer een behoefte wordt gedefnieerd als een
verzameling benefits, zoals bij het Lancaster-model (Lancaster, 1971) en de attitude- en
conjuncte-analyse-modellen, doet zich het probleem voor dat de verwijzing naar de
dieper gelegen, onderliggende motivationele aspecten van het individu ontbreekt. Het
nadeel van de eerste definitie is dat consumenten met dezelfde behoeften een verschillende (gedrag) attitude kunnen vertonen. Het nadeel van de tweede definitie is dat gelijke attitudes (en daarmee gedrag) gebaseerd kunnen zijn op verschillende behoeften.
Het gevaar van de eerste soort definitie is dat de vraag naar een specifiek produkt kan
achterblijven omdat de consument zich tot substituten wendt. Het gevaar van het tweede soort definitie is dat de aansluiting van een produkt bij dieper gelegen interne drijfveren onvoldoende is. De specifieke produkteigenschappen zijn dan te weinig instrumenteel voor achterliggende behoeften. Er is daarom een operationalisering van behoeften nodig, waarmee de overgang van de 'dieper gelegen, intenne drijfveren' van de
consument naar de meer instrumentele produkteigenschappen gemaakt kan worden.
Daarnaast doet zich het probleem voor dat behoeften zoals gemeten ('stated preferences' (zie bijvoorbeeld De Jonge en Oppedijk van Veen, 1982) vaak geringe predictieve betekenis hebben. Verhallen en Pieters (1984) maken aannemelijk dat de relatie
tussen behoeften en gedrag wordt gemedieerd en geïntervenieerd door een aantal factoren waardoor er geen sprake kan zijn van een sterk en direct verband tussen behoeften
en gedrag. Gedrag is in hun optiek een functie van de situatie, gedrag in het verleden,
(behoeften) attitudes en kostenlbaten-afwegingen met betrekking tot een specifiek gedrag.
Toegespitst op de financiële dienstverlening (zie bijvoorbeeld Cowell, 1984) kan
nog een aantal extra redenen worden aangedragen waarom het verband tussen behoeften (zoals gemeten) en gedrag zwak zal zijn:
. financiële diensten weten in het algemeen slechts een geringe psychologisch betrokkenheid bij de consument op te wekken. Derhalve is het begrippenkader en
het aantal psychologische aangrijpingspunten (imageaspecten), bijvoorbeeld
vergeleken met de betekenis van de auto waarop in de communicatie kan worden ingespeeld, gering. Tevens brengt dit met zich mee dat het voor de gemiddelde consument moeilijk zal zijn behoeften en verlangens via onderzoek te articuleren (zie bijvoorbeeld Jain e.a., 1988).
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. de markt voor financiële diensten is complex en ondoorzichtig. Er zijn veel
vrijwel identieke produkten met verschillende benamingen. Er zijn relatief veel
aanbieders ( gerekend naar de verschillende labels waaronder geopereerd wordt)
die soms van verschillende kanalen en~of distributiesystemen gebruik maken
(zie bijvoorbeeld Burnett en Chanko, 1984).
. financiële diensten zijn niet tastbaar en het gebruik vergt in een aantal gevallen
een zekere mate van ( des)kundigheid, zodat de consument is aangewezen op de
adviezen van bank- of verzekeringskantoor, waardoor in de financiële dienstverlening de rol van de bemiddelaarwerzekeringsagent of bankemployé een relatief groot gewicht krijgt (Grónroos, 1982, 1984 en 1985). De consequentie
hiervan is dat de aard van de contacten ( interactie) tussen consument en vertegenwoordiger van een financiële instelling in grote mate medebepalend is voor
de beoordeling van de kwaliteit van de dienstverlening. Daardoor zullen in de
vaststelling van behoeften de specifieke produktbehoeften en behoeften ten
aanzien van de behandeling door de aanbieder van financiële diensten min of
meer in elkaar overvloeien (compensatorisch zijn) en kunnen zelfs de specifieke produkteigenschappen van ondergeschikt belang zijn.
De bovengenoemde punten zijn er in belangrijke mate ook oorzaak van dat het
moeilijk is om behoeften ter zake van financiële diensten te inventariseren én te vertalen naar marketingstrategieën. Een financiële instelling kan dus, rekening houdend met
het voorafgaande, niet overleven door behoeften van consumenten te operationaliseren
op basis van produkten en produkteigenschappen alleen; ook de kwaliteit van de interactie tussen klant en aanbieder speelt een belangrijke rol. Bovendien blijkt de communicatie over en door een aanbieder van financiële diensten van belang te zijn voor de
concurrentiepositie van die aanbieder. Welsh (1992) stelt bijvoorbeeld:
"We see therefore, that a bank cannot survive entirely on the merit of its products, but mucr
boost and supplement its portfolio through communication; direct and indirect."

Voor zover het lukt om behoeften en verlangens in kaart te brengen, zal het vue~r
ern aanbieder echter moeilijk zijn om produktaanpassingen aan de wensen van de consument te communiceren. Immers, de marges (dus bijvoorbeeld tariefverschillen I
waarbinnen aanbieders zich kunnen bewegen zijn beperkt en de succesvolle introducti~
van nieuwe produkten wordt meteen nagevolgd door de concurrenten. Voordelen voor
de consument zijn daarmee altijd voordelen binnen smalle marges en gezien de verscheidenheid aan (kleine) produktvariaties niet direct te herkennen. Inspelen op de behoeften van de klant is daarmee vooral een zaak van de lange termijn. De aanbieder,
die er in slaagt om op de lange termijn duidelijke voordelen voor de consument te bieden én dat weet te communiceren behaalt een voorsprong op de concurrentie. En waar
het onderzoek naar behoeften en wensen van consumenten op de korte termijn al niet
eenvoudig is, zal onderzoek gericht op het onderkennen van behoeften op langere
termijn of trends daarin, dan wel het onderkennen van meer stabiele basisbehoeften die
zich laten vertalen naar lange termijn marketingstrategieën al helemaal een problematisch karakter hebben om de hiervoor genoemde redenen. Niettemin is dit soort onderzoek wel noodzakelijk voor een aanbieder van diensten om te overleven.
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Voor consumentenonderzoek in de financiële dienstensector is het derhalve van
belang enerzijds te achterhalen welke algemene (produktsoort) en specifieke (produktvarianten) produktbehoeften consuntenten hehben en anderzijds onder welke ontstandigheden welke behoeften voor welke consttmenten van belang zijn bij instellings- en
produktkeuze. Dit impliceert dat de specifieke situatie of contekst waarin de consument
tot keuzen komt in het onderzoek moet worden betrokken, zodat het effect van situatieve factoren gescheiden kan worden van waarden- of behoeftepatronen, waardoor contaminatie van situatieve factoren en behoeften voorkomen kan worden. Door eerst na te
gaan door welke factoren het beslissingsgedrag van (individuele) consumenten bepaald
wordt, kan een begin worden gemaakt met het vinden van dieper gelegen, meer stabiele
behoeften, die zich laten vertalen naar lange termijn marketingstrategieën. Dit betekent
dat onderzoek erop gericht moet zijn om individuele beslissingsprocessen van consumenten te traceren en dat derhalve niet moet worden uitgegaan van algemeen toepasbaar geachte attitudemodellen of van motievenonderzoek. Onderzoek moet zich richten
op de specifieke gedragingen van consumenten in het beslissingsproces en nagaan welke krachtenvelden daarop van invloed zijn.

3.2 Gangbare theorieën in het consumentengedragsonderzoek
Inleiding
Wanneer het keuzegedrag van de consument als vertrekpunt wordt genomen, dan
zijn er enkele benaderingen die traditioneel veel aandacht hebben gehad in het consumentengedragsveld en binnen het markt- en marketingonderzoek.
Op grond van de dominante rol in de hiervoor genoemde toepassingsgebieden en
de verschillen in uitgangspunten tussen deze benaderingen en de scenariobenadering
zal een aantal van de wetenschappelijke benaderingen van het consumentenkeuze~;edrag in deze paragraaf worden besproken. Vervolgens zullen worden besproken: het
consumentengedrag opgevat als een beslissingsproces, de geformaliseerde consumentengedragsmodellen, de evaluatieprocesmodellen, waaronder het attitudemodel en het
conjuncte-analyse-model en de overige keuzeheuristieken. Het beslissingsprocesmodel
van Engel, Kollat en Blackwell (1973) zal als eerste worden besproken, omdat de andrre te bespreken consumentengedragstheorieën in meer of mindere mate gelocaliseer~i
kunnen worden in één of ineer fasen van dit model. Aangegeven zal worden waarom
het voorspellend en verklarend vermogen van deze benaderingen beperkt is. Tenslotte
worden de belangrijkste bezwaren en tekortkomingen van deze benaderingen samengevat.

3.2.1 Consumentengedrag als beslissingsproces
Volgens Engel, Kollat en Miniard (1986) betreft consumentengedrag die handelingen van individuen die direct betrekking hebben op het verkrijgen en gebruiken van
economische goederen en diensten, met inbegrip van de beslissingsprocessen die voorafgaan aan en bepalend zijn voor deze handelingen. Consumentengedrag houdt doorgaans in het kiezen uit altennatieven met meerdere eigenschappen of attributen (Van
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Raaij, 1977). Het keuzeproces wordt voorgesteld als een sequentie van beslissingen
(een aantal fasen) die leiden naar de uiteindelijke keuze. in het consumentenbeslissingsproces kan een aantal stadia onderscheiden worden. Engel, Kollat en Blackwell (1973)
beschrijven zes stadia:
1. probleemherkenning (er is een probleemlbehoefte en men kan het probleem
oplossen door middel van de aanschaf van een produkt of dienst);
2. algemene produktbeslissing (de eerste beslissing waarmee de consument geconfronteerd wordt is om het geld uit te geven aan het produkt of te sparen bijvoorbeeld);
3. informatie zoekenlverwerken (over de keuze-alternatieven binnen de produktklasse);
4. evaluatiefase (hier vindt een vergelijking van de in beschouwing genomen alternatieven (evoked set) plaats op basis van hun attribuut-waarden of de nutsof utiliteitswaarden;
5. uitkomst van het beslissingsproces (selectie van een koopaltennatief);
6. post-aankooplpost-beslissingsprocessen (de (on)bewust waargenomen vervormingen van de attribuut-waarden van de gekozen en niet-gekozen alternatieven
na de koop).
Het nadeel van deze beslissingsprocesmodellen is dat deze moeilijk zijn te operationaliseren. Engel, Kollat en Blackwell (1973) stellen zélf al dat niet elke consument
al de voornoemde stadia zal doorlopen, maar ook dat het mogelijk is dat sommige consumenten een afwijkende volgorde zullen hebben in het doorlopen van zo'n verondersteld keuzeproces. Weliswaar laat deze benadering toe onderscheid te maken tussen gewoontegedrag (routine-aankopenlbeslissingen) en rationeellweloverwogen gedrag,
maar in essentie wordt het consumentenkeuzegedrag geacht te verlopen volgens één of
meer van deze stappen. Bovendien worden de stadia 4 en 5 niet nader gespecificeerd.
Voor zover in deze stappen wordt gerefereerd aan multi-attribuut afwegingsprocessen
kan hetgeen daarover bij het onderdeel'Evaluatieprocesmodellen' wordt opgemerkt ook
op dit model van toepassing worden geacht. Hoewel dergelijke modellen van belang
kunnen zijn als'denkmodel' of checklist bij het opzetten van keuzegedragsonderzoek is
de predictieve validiteit van dergelijke modellen gering (zie bijvoorbeeld Leeflang en
Beukenkamp, 1981).

3.2.2 Getormaliseerde consumentengedragsmodellen
Consumentengedragsmodellen vormen de integratie van begrippen, benaderingen
en processen. Leeflang en Beukenkamp (1981) spreken in dit verband over:
"... een gestileerde weergave van ideeën, die wij omtrent de werkelijkheid bezitten. De werkelijkheid, die weergegeven wordt, is de wijze waarop het keuzeproceslbeslissingsproces, dat
uiteindelijk tot een bepaald gedrag van (veelal individuele) consumenten leidt, verloopt ..."

Leeflang en Beukenkamp (1981) maken onderscheid tussen:
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. verbale modellen, waarmee de werkelijkheid voornamelijk met woorden gestileerd wordt weergegeven;
. gefor7naliseerde modellen, waarmee de relaties tussen de relevante variabelen
die in de werkelijkheid een rol spelen, geformaliseerd worden weergegeven;
. numeriek gespecificeerde modellen, waarmee de relaties tussen de relevante
variabelen van een numerieke inhoud worden voorzien.
Voorbeelden van gefonmaliseerde consumentengedragsmodellen zijn:
.
.
.
.

het Howard-Sheth-model;
het Nicosia-model;
Het Sheth-gezinsbeslissingsmodel;
infonmatieprocesmodellen.

Deze modellen zullen achtereenvolgens worden besproken. Voor al deze modellen geldt dat ze op meerdere fasen van het beslissingsprocesmodel van Engel, Kollat en
Blackwell ( l 973) betrekking kunnen hebben.
Het Howard-Sheth-model (Howard en Sheth, 1969) heeft grote bekendheid gekregen. Het model bevat een groot aantal variabelen, onder te verdelen in stimuli (omgevingsvariabelen en marktinstrumenten), endogene variabelen die de toestand van het
individu beschrijven ('internal state') en endogene variabelen die het gedrag van het
individu en diverse stadia in het besluitvonmingsproces van individuen beschrijven
('outputs'). Zowel manifeste (direct waarneembare) en hypothetische, niet gemeten of
latente variabelen (7iypothetical constructs', zoals 'perceptual' en 'learning constructs')
zijn in het model vertegenwoordigd. Howard en Sheth claimen een drietal situaties
waarin dit model van belang kan zijn:
1. 'Extensive problem solving'. Dit gedrag doet zich voor wanneer de consument
een (belangrijke) beslissing moet nemen ten aanzien van een produkt of dienst
waarmee nog geen ervaring is opgedaan.
2.'Limited problem solving'. Dit gedrag is te verwachten in keuzesituaties waarbij
de consument over duidelijke keuzecriteria beschikt maar nog geen beslissing
heeft genomen ten aanzien van een bepaald merk.
3.'Routinized problem solving'. Routine aankoopgedrag is te verwachten wanneer
de consument duidelijke keuzecriteria heeft en tevens een voorkeur voor een
bepaald merk.
Het Nicosia-model (Nicosia, 1966) is een hiérarchisch consumentengedragsmodel
met de structuur van een computerstroomdiagram. In het model ligt de nadruk op de
communicatie tussen de organisatie en de consumenten. Het model bevat vier componenten:
1. Een component die betrekking heeft op de relatie tussen de boodschap, uitgezonden door een organisatie, en de individuele attitudes van consumenten;
2. Een infonmatieprocescomponent, waarin de consument relevante informatie
zoekt en evalueert aan de hand van doelstellingen en mogelijkheden. In dit deel
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van het cognitieve proces komt de motivatie met betrekking tot het keuzeobject
tot stand;
3. De component, waarin de koopbeslissing tot stand komt;
4. De feedback-component, waarbij door het gebruik of verbruik van het produkt
terugkoppeling optreedt.
In tegenstelling tot het hiervoor besproken model van Howard en Sheth ligt het
accent in dit model op de communicatie. De invloed van de andere stimuli in het model
is niet geëxpliciteerd. In de optiek van Nicosia is het consumentenbeslissingsproces te
beschouwen als een trechter waarin de stroom informatie steeds verder wordt gereduceerd tot er uiteindelijk een relatief eenvoudige koopbeslissing overblijft.
Het Sheth-gezinsheslissingsmodel (Sheth, 1974) is, in tegenstelling tot de andere
hiervoor besproken modellen, niet gericht op het beschrijven van het gedrag van individuele consumenten maar op het beschrijven van het besluitvormingsproces van huishoudens of gezinnen. In het model zijn er naast de predispositie van gezinsleden zeven
factoren opgenomen die bepalen of in een gezin individuee] of gemeenschappelijk beslist wordt. Deze factoren zijn: de sociale klasse van het gezin, de levensstijl, de roloriëntatie in het gezin, de gezinsfase van het gezin, het waargenomen risico van een
koopbeslissing, het belang (gewicht) van een aankoop en de tijdsdruk waaronder de
aankoop moet geschieden. Omdat in dit model met de interacties tussen gezinsleden rekening wordt gehouden bij het verklaren en voorspellen van keuzegedrag is dit model
nog complexer dan de eerder besproken modellen.
De informaíieprocesmodellen
De informatieprocesmodellen hebben betrekking op fase 3 en 4 van het eerder
besproken model van Engel, Kollat en Blackwell. Een uitgewerkt model met betrekking tot de informatieverwerking bij keuze- en beslissingsprocessen is ontwikkeld door
Bettman (1979). Het centrale thema van de infonmatieprocesbenadering wordt gevormd
door de processen die aan de keuze voorafgaan. 1n de optiek van deze benadering is de
consument een actieve deelnemer in het keuzeproces met specifieke doelen. De consument wint informatie in, interpreteert die informatie en selecteert alternatieven. Voor
de evaluatie van informatie kan door consumenten gebruik worden gemaakt van evaluatieregels of heuristieken. In de infonmatieprocesmodellen worden de heuristieken die
consumenten kunnen hanteren in een groter geheel geplaatst (en vormen daarom een
belangrijke uitbreiding van het Engel, Kollat en Blackwell model). Dat wil zeggen, opgenomen in een model waarin de antecedenten en gevolgen van informatie zoeken en
verwerken eveneens een plaats hebben. De infonmatieverwerkingsprocessen worden
bijvoorbeeld in verband gebracht met aspecten van consumentengedrag zoals communicatiegedrag, koopgedrag en consumptielgebruiksgedrag. Antecedenten en factoren
die van invloed zijn op informatieverwerkingsprocessen (zoals de doelstellingenhiërarchie van de consument, motieven en behoeften, percepties en cognitieve capaciteiten
van het individu) worden in deze modellen betrokken.
Geconcludeerd kan worden, dat de hiervoor besproken modellen gemeen hebben
dat ze moeilijk zijn te operationaliseren (zie bijvoorbeeld Leeflang en Beukenkamp,
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1981; Van Veldhoven, 1979). Volgens Leeflang en Beukenkamp is de waarde van de
geformaliseerde consumentengedragsmodellen dat ze een referentiekader kunnen vormen voor de beslisser, terwijl ze tevens nuttig kunnen zijn voor het identificeren van
'deelproblemen' die met behulp van 'deelmodellen' benaderd kunnen worden.

3.2.3 Evaluatieprocesmodellen
In deze parag~raaf zal nader worden ingegaan op de zogenaamde evaluatieprocesmodellen, in het bijzonder het attitudemodel en het conjuncte-analyse-model. Gezien
de dominantie van deze modellen in het (hedendaagse) consumentengedrags-, markten marketingonderzoek lijkt een gedetailleerde bespreking geboden.
De attitudetheorieën (Fishbein en Ajzen, 1975; Rosenberg, 1956) zijn de bekendste representanten van deze klasse van verwachting bij waarde-modellen (expectancyvaluemodel). In deze modellen wordt gedrag bepaald door twee componenten: verwachting en waarde. De verwachtingscomponent verwijst naar overtuigingen ( 'beliefs'),
dat handelingen naar bepaalde uitkomsten zullen leiden en de waarde-component
verwijst naar de waardering van deze uitkomsten. Van Raaij ( 1977) geeft een uitgebreid overzicht van de beslissings- en attitudemodellen. In de consumentengedragsliteratuur heeft het attitudemodel van Fishbein en het conj uncte-analyse-model de meeste
aandacht gehad. Beide modellen behoren tot de klasse van (lineair) compensatorische
modellen. De evaluatieprocesmodellen hebben betrekking op fase 4(evaluatiefase) van
het eerder genoemde beslissingsprocesmodel van Engel, Kollat en Blackwell. Op de
voor- en nadelen van deze benadering wordt hierna nader ingegaan. Daarnaast is er nog
een gnoot aantal andere keuzeregels of keuzeheuristieken bekend die verderop zullen
worden behandeld.
Het expectancy-valuemodel of het multi-attribuut-attitudemodel
Het meest bekende expectancy-value model is het model van Fishbein. Er zijn
meerdere expectancy-value-modellen, bijvoorbeeld de modellen van Heider (1975) en
Rosenberg (1956). In het model van Fishbein wordt echter, in tegenstelling tot de andere modellen, een relatie gelegd tussen attitude en gedrag. Fishbein en Ajzen (1977)
hebben aangetoond dat alleen wanneer de attitudevragen en gedragsvragen een zelfde
niveau van specificiteit bezitten er een sterke relatie tussen attitudes en gedrag verwacht
mag worden. Fishbein ( l 967) onderkent bovendien dat attitudes niet de enige oorzaak
van gedrag zijn maar dat er ook externe buiten het individu gelegen oorzaken zijn.
Ajzen en Fishbein (1977) beschrijven de condities die nodig zijn om een significante relatie tussen gedrag en attitudes te kunnen waarnemen. Attitudes en gedragscomponenten bestaan uit vier elementen:
1. het gedrag
2. het doel waarop het gedrag is gericht

3. de contekst die voorwaarde is voor het gedrag

4. het moment waarop het gedrag moet plaatsvinden.
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De inhoud van deze elementen kan uiteenlopen van zeer algemeen tot zeer specifiek. Een significante relatie tussen attitude en gedrag mag verwacht worden wanneer
attitude en gedrag corresponderen met betrekking tot deze vier elementen.
Ondanks de explosie aan publikaties over de relatie tussen attitude en gedrag,
waaronder een groot aantal publikaties waarin wordt getracht de verklarende en predictieve kracht van het attitudemode] aan te tonen ( zie de review van Ajzen en Fishbein,
1977), moet geconstateerd worden dat de waarde van het attitudemodel voor de financiële dienstensector zeer beperkt is. De mogelijke oorzaken voor de teleurstellende resultaten met het attitudemodel zullen hierna worden toegelicht.
1. Methodnlogische bezwuren tegen het Fishbein-niodel
. Het traditionele Fishbein-model bevat niet alle relevante variabelen om de relatie tussen gedrag, attitude en intenties goed te verklaren. Laroche en Brisoux
(1989):
"... the relationship between attitudes and intentions ... not fully explained by its traditional
treatment by researchers, which consists of modeling intention towards brand i as a lineair
function of attitude towards the brand i. A more realistic treatment of that relationship should
take into account all competing brands ..."

. Hoewel de relatie tussen een bepaald gedrag en de gedragsintentie op theoretische gronden lineair is, kan deze relatie in empirisch onderzoek niet-lineair
zijn, bijvoorbeeld omdat zowel de attitude als de gedragsintentie meestal gemeten worden met categorieschalen (Laroche en Brisoux, 1989).
. Volgens het klassieke Fishbein-model worden alle merken (indien het om het
voorspellen van merkkeuze gaat) gelijk behandeld. Consumenten categoriseren
merken echter in (cognitieve of evaluatieve) klassen (Chandon en Strazzieri
1986, Laroche en Brisoux, 1989). Minimaal zou een onderscheid gemaakt moeten worden tussen merken die wel respectievelijk niet tot de evoked set
behoren (Howard, 1977).
. Het strikt vasthouden aan een ééndimensioneel model, waar een meerdimensioneel attitudemodel voor de hand ligt (Bagozzi, 1989).
. Geen rekening houden met meetfouten (Bagozzi, 1989).
. Aanname van een additief model voor de bepaling van de attitude in plaats van
een multiplicatief model. Zie hiervoor bijvoorbeeld Bagozzi (]984) en Oliver
en Weiner (1987).
. Onvoldoende aandacht voor psychometrische aspecten van schaal- of testconstructie, bijvoorbeeld; het aantal en de aard van de relevante belief- en evaluatiecomponenten kan verschillen tussen individuen (het is dus mogelijk dat een
standaard verzameling van attitudevragen niet correspondeert met de attitudes
van (subgroepen van) individuen), categoriebreedte van de antwoordschalen
(testbetrouwbaarheid, validiteit). Zie hiervoor bijvoorbeeld Bagozzi (1980); Bagozzi (1989); Bettman e.a. (1975); Burnkrant en Page (1982); Kiesler e.a.
(1969) en Tittle en Hill (1967).
. De operationalisering van de beliefcomponent leidt tot onduidelijkheid bij de
respondent. Beliefvragen kunnen worden opgevat als een vraag naar beliefsterkte of een kans op een bepaald attribuut (zie bijvoorbeeld: Athola 1975). Als
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bijvoorbeeld de uitspraak 'koffie is bitter' wordt gemeten met een waar-onwaar
of waarschijnlijk-onwaarschijnlijk schaal kunnen respondenten de schaal op
verschillende manieren gebruiken. Sommigen zullen de schaal als een kansschaal gebruiken en anderen als een schaal waarmee de sterkte van de eigenschap kan worden weergegeven. Als een kansschaal zal er geen verschil zijn
tussen bijvoorbeeld 'koffie is bitter of koffie is zeer bitter', zolang de respondent
zeker is van de eigenschap bitter. Als attribuut-sterkteschaal kunnen respondenten het oneens zijn met de uitspraak 'koffie is enigszins bitter' omdat men
'koffie zeer bitter' vindt.
2. Lengte t~dsinterval - onvoorziene gebeurtenissen
Een groter tijdsverschil tussen het meten van attitudes en intenties en het uiteindelijke gedrag leidt tot lagere correlaties tussen intenties en gedrag. Zie bijvoorbeeld
Bonfield (1974) en Ryan en Bonfield (1975). Twee mogelijke oorzaken voor dit verschijnsel zijn:
. Attitudes zijn ongearticuleerd tot het moment waarop een individu zich genoodzaakt voelt een bepaald gedrag te vertonen. (Schuman en Johnston, ] 976). Met
andere woorden als een individu niet in die situatie verkeert, waarin een bepaald gedrag geboden is, roept het afnemen van de attitude vragenlijst op tot
een 'instant-attitude' die geen relatie hoeft te hebben met een eventueel later gedrag. Vooral deze bevinding leidt ertoe dat het Fishbein-model in commercieel
consumentenonderzoek van beperkte waarde zal zijn, omdat doorgaans het
meten van attitudes zal plaatsvinden ruim voordat (de mogelijkheden tot) koopgedrag zich voordoet.
. De kans op het optreden van onvoorziene gebeurtenissen wordt groter (zie bijvoorbeeld Belk, 1975; Engel e.a., 1978; Foxall, 1983; Lutz, 1981; Sheth, 1973;
Tauber, 1981; Wicker, 1971).
3. Sittratieve invloeden
. Als verschillende gebruiks- en koopsituaties tot verschillen in evaluaties en beliefs en intenties leiden, zal het negeren van deze verschillen tot een lagere validiteit van het model leiden (zie bijvoorbeeld Belk, 1974 en 1975; Srivastava
e.a., 1984).
. Het ontbreken van de mogelijkheid of gelegenheid een bepaald gedrag te vertonen, respectievelijk het optreden van omstandigheden die een bepaald gedrag
uitlokken, tasten de predictieve validiteit van het model aan. Sawyer (1983)
spreekt in dit verband over'context of opportunity' die een noodzakelijke voorwaarde is om het voorspelde gedrag te laten optreden.
. De sterkte van de geleerde associatie tussen een bepaald gedrag of object en een
attitude kan voor verschillende individuen verschillend zijn (Fazio, 1986; Fazio
e.a., 1989). In de optiek van het 'procesmodel of attitude-behaviour relationships' van Fazio zal een attitude een sterker effect hebben op gedrag naarmate
het leereffect op de attitude- gedragsrelatie sterker is. Het leereffect is afhan-
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kelijk van situationele factoren. In het procesmodel van Fazio zou de attitude
vooral de'selective perception' van de consument beïnvloeden.
4. Theoretische~modelmatige tekortkomingen
. Het Fishbein-model heeft betrekking op zogenaamde 'reasoned actions'
(bijvoorbeeld cognitieve algebra, probleemoplossen), maar niet op "unreasoned" actions (gewoontegedrag, impuls koopgedrag) (Bagozzi, 1989).
. Het model gaat uit van één enkele overall index. Het is mogelijk dat afzonderlijke beliefs, evaluaties en attitudes een sterkere relatie hebben met de gevolgen
van een bepaald gedrag (Bagozzi, 1989).
. Effecten van gedrag in het verleden, en effecten van minder rationele processen
(niet overwogen, beredeneerde koopbeslissingen) op intenties en gedrag blijven
buiten beschouwing (Bagozzi, 1989).
. Attitudes kunnen ook de oorzaak zijn van beliefs en evaluaties (Bagozzi, 1989).
. Volgens de theorie van Ajzen en Fishbein (1980) zijn bijvoorbeeld demografische en persoonlijkheidsvariabelen externe variabelen die volledig gemedieerd
zouden worden door de endogene variabelen in het model ofwel zijn het moderatorvariabelen die de relatie tussen de endogene variabelen en de gedragsintentievariabele beïnvloeden. Er is voldoende evidentie dat de zogenaamde 'externe
variabelen' in het model van Ajzen en Fishbein ( l 980) een direct effect hebben
op gedragsintenties en niet of slechts gedeeltelijk gemedieerd worden door de
endogene modelvariabelen, attitudes en normatieve componenten en niet of
slechts een zwak modererend effect hebben (Bagozzi, 1981; Bentler en
Speckart, 1979; Landon, 1974; Triandis, 1977).
. Het Fishbein-model is ontworpen om een breed scala van uiteenlopende gedragingen te voorspellen, en derhalve (Warshaw, 1980a en ]980b):
"Hence it was not tailored specifically for purchase situations and the unique features thereoff
(c.q. affordability considerations, existence of producttype and interbrand components of
brand specific cognitions). Perhaps the model is too general for marketing applications because it often generates weak and inconsistent predictions .. . attacks the model on validity
grouads.".

. Verhallen en Pieters (1984) stellen dat het streven naar sterke gedrag-attitude
correlaties za) leiden tot het ontwerpen van zeer contekst- en situatiespecifieke
attitudemodellen die bij (eventueel kleine) wijzigingen in de contekst tot gevolg
hebben dat attitudes niet meer relevant zijn in verband met een specifiek gedrag
(het specifiek vs. algemeen dilemma). Problemen die zich in dit verband voordoen betreffen de specificatie van de contekst (zie bijvoorbeeld Belk, 1975), de
noodzaak tot het uitvoeren van een eindeloos aantal attitude-onderzoeken - elke
kleine wijziging in een gedrag- of contekstspecificatie zou een nieuw onderzoek vergen (zie bijvoorbeeld Olshavsky, 1982) - en de vraag of attitudes nog
wel relevant zijn voor zeer specifieke gedragingen zoals bijvoorbeeld merkkeuze. Ehrenberg (1974), en Lastovicka en Bonfield (1982) maken aannemelijk dat
zogenaamde merkattitudes niet bestaan. Volgens Verhallen en Pieters (1984)
wordt door Ajzen en Fishbein (1980) geen onderscheid gemaakt tussen soorten
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activiteiten of gedragingen. Zij stellen een indeling voor in zogenaamde 'goal
acts' en 'instrumental acts'.
"For an instrumental act there are by definition other possible acts that lead to the same behavioural goal. Especially in choice situations c.q. between brands, such a situation occurs", én
voorts..."The performance of specific dominated by cost-outcome considerations which in our
analyses do not need to include attitude or affects nor need a linear compensatory decísion
rule". Tlus is in line with the findings of e.g. Lastovicka and Bonfield (1982). "Do cousumers
have attitudes?". In our analysis they do not need to develop affects in an instrumental situation for (highly) substitutable choice alteniatives. The choice wíll be determined by cost aspects, price and convenience".

Door gedrag te classificeren in 'goal acts' en 'instrumental acts' wordt het attitudemodel verder gespecificeerd. Dat wil zeggen, er wordt aangegeven onder welke voorwaarden de attitude ten aanzien van een bepaald gedrag of object relevantie heeft.
. Foxall (1983) neemt een vergelijkbaar standpunt in. Hij vindt dat er voor het attitudeconcept als een "innerstate latent process concept" in consumentenkeuzesituaties te weinig evidentie is en stelt een op de leertheorie van Skinner ( l 972)
gebaseerde benadering voor waarbij situationele factoren bepalend zijn voor
gedrag. Volgens Foxall (1983) is de belangrijkste consequentie van zijn leertheoretische benadering:
"The main implication for marketing management is that greater emphasis should be placed
upon the selective use of coupons, samples and money-off offers as shaping devices which encotuage consumers to adopt approximations to the desired brands as a result of a series of approximations to the des'ved belief"

Grunert (1988) stelt een uitbreiding van het attitudemodel voor met onder andere
een meer omvattende benadering van informatieverwerking, waarden en een netwerkmodel voor consumentenkennis en geheugen.
Gesteld kan worden dat het attitudemodel een aantal bezwaren en tekortkomingen kent waardoor de voorspellende waarde voor consumentenkeuzegedrag beperkt is.
Samengevat zijn deze bezwaren als volgt te rubriceren:
. problemen van psychometrische en methodologische aard;
. optreden van situatieve niet voorziene omstandigheden kan de predictieve validiteit aantasten;
. negeren van heterogeniteit in belief- en eval.uatiecomponenten bij respondenten;
. geen specificatie van omstandigheden waarin het attitudemodel wel, respectievelijk geen relevantie heeft;
. onderbelichting van variabelen die rechtstreeks van invloed kunnen zijn op attitudes of daanmee kunnen interacteren.

Conjuncte analyse
Conjuncte analyse (ook wel conjunct meten genoemd) als onderwerp van de mathematische psychologie is gerícht op het vinden van de voorwaarden waaronder zowel
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voor de afhankelijke als de onafhankelijke variabelen meetschalen kunnen worden geconstrueerd (gegeven de ordening van de samengestelde effecten van de onafhankelijke
variabelen op de afhankelijke en een a priori compositieregel). Als de theorie juist is,
worden zogenaamde utiliteiten per attribuut-niveau als toegift verkregen (Bezembinder,
1970). De rationale van de theorie is dat de subjectieve waardering van een of ineer eigenschappen die relevant zijn voor de beschrijving van een produkt volgens een bepaalde combinatieregel tot het totale nut (utiliteit) van een produkt, dienst of inerk leiden. Zoals de naam suggereert wordt met behulp van conjuncte analyse getracht het gezamenlijk effect van twee of ineer onafhankelijke variabelen op de ordening van een
afhankelijke variabele te meten. Voor de operationalisering van een conjuncte analyse
experiment zijn dus onafhankelijke variabelen (de produkteigenschappen) en een afhankelijke variabele ( 'rating scale') nodig. Als regel worden de onafllankelijke variabelen in de vorm van een volledig of fractioneel desigm of een ander experimenteel design
aan de respondent voorgelegd, wiens taak het is de verschillende combinaties van produkteigenschappen te waarderen door middel van waarderingsschalen of rangordening.
, Achteraf worden de nutswaarden per attribuut-niveau berekend door middel van (monotone) regressie, logit of andere modellen. Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de zogenaamde axiomatische conjuncte analyse en de numerieke conjuncte analyse. De beide benaderingen worden als complementair gezien (Green en
Wind, 1973; Krantz en Tversky, 1971) omdat axiomatische conjuncte analyse vooral
gericht zou zijn op het testen van modellen en numerieke conjuncte analyse vooral gebruikt wordt voor schalingsdoeleinden. Bij axiomatische conjuncte analyse wordt de
afhankelijke variabele geordend en worden de axioma's onderzocht waaraan deze ordening moet voldoen wil er sprake zijn van een numerieke representatie op basis van
een bepaalde compositieregeL In het geval van een additieve compositieregel bijvoorbeeld worden additieve restricties opgelegd aan de structuur van de geobserveerde gegevens. De additiviteit van ordinale data is gegeven wanneer voldaan is aan de axioma's van oplosbaarheid en cancellatie (zie Luce en Tukey, 1964; Van Raaij, 1978).
Bij numerieke conjuncte analyse (de vorm die meestal wordt gebruikt in marketingtoepassingen) worden niet de ordinale eigenschappen van de afhankelijke variabele
onderzocht, maar wordt (meestal met behulp van een (iteratief) heuvelklim algoritme)
naar een acceptabele monotone transformatie van de afhankelijke variabele gezocht die
het meest overeenkomt met een (a priori) veronderstelde compositieregel. Vervolgens
wordt de passing met behulp van een niet-passingsindex tussen de oorspronkelijke
(rangorde) gegevens en de geschaalde gegevens op basis van de veronderstelde compositie regel nagegaan (zie bijvoorbeeld Green en Srinivasan, 1978).
Het belang van conjuncte analyse is vooral daarin gelegen dat de beoordeling of
evaluatie van een produkt, díenst of de uitkomst van een beslissing op meerdere dimensies (de attributen) teruggebracht wordt tot een ééndimensionaal getallensysteem, namelijk utility of nut.
Doorgaans wordt gebruik gemaakt van het eenvoudig te hanteren additieve model. Het meest populair is het eenvoudige lineair additieve model (zie bijvoorbeeld
Green en Tull, 1975).

26

0
U(x) - ~~i~x~

~-~

Daarbij is U de nutsfunctie, x; de waarde van de variabele corresponderend met
de i-de dimensie en ~i; de te schatten constante voor de i-de dimensie. Dit lineair model
impliceert een constante trade-off tussen verschillende attributen en partiële utiliteiten
per attribuut die op een rechte lijn liggen, en is daarom veel eenvoudiger te interpreteren dan het algemeen additieve model.
De belangstelling voor conjuncte analyse in marketing- en marktonderzoek moge
blijken uit het grote aantal publikaties gedurende de laatste 20 jaar. Op grond van de
overzichtsartikelen van Cattin en Wittink (1982), Green en Srinivasan (1978 en 1990)
en Wittink en Cattin (1989) blijkt dat conjuncte analyse in vrijwel alle marktsectoren,
profit-, non-profit-, diensten-, duurzame- en niet-duurzame goederen-, industriële sectoren en andere wordt toegepast. Het doel van conjuncte analyse studies blijkt te variëren van ontwikkeling van nieuwe produkten~diensten, marktsegmentatie (benefit segmentatie) ontwikkelen van communicatie-, distributie- en prijsstrategieën-, concurrentie-analyse tot herpositioneringsstudies.
Het grote aantal publikaties en toepassingen doet vermoeden dat conjuncte analyse een methode is waarmee onveranderlijk succesvol zicht kan worden verkregen op
preferenties en keuzegedrag van consumenten (zie voor een overzicht De Bont, 1992).
Een kritische beschouwing van de veronderstellingen met betrekking tot conjuncte
analyse, de doelstellingen van en omstandigheden waaronder onderaoek wordt uitgevoerd toont echter aan dat er evenals bij het multi-attribuut attitude model van Fishbein
en Ajzen (1975) kanttekeningen geplaatst kunnen worden bij de bruikbaarheid van deze
benadering in veel gevallen. De belangrijkste kanttekeningen zullen hierna worden toegelicht.
1. Het ontbreken van een duidelijk beoordelings- of toetsingscriterium.
De afgelopen 20 jaar is, zoals reeds eerder werd geconstateerd, een omvangrijk
aantal (fundamentele en toegepaste) onderzoeken op gebied van de evaluatie van multiattribuut alternatieven uitgevoerd (Cattin en Wittink, 1982; Darmon en Rouzières,
1989; Fishbein en Ajzen, 1975; Green en Srinivasan, 1978; Huber, 1987; Kahneman en
Tversky, 1979; Keeney en Raiffa, 1976; Wilkie en Pessemier, 1973; Wittink en Cattin,
1989). Hoewel de specificatie van de modellen (de wijze waarop de veronderstelde
'cognitieve algebra' van de consument wiskundig wordt weergegeven) en daarmee ook
de psychologische interpretatie nogal uiteen kan lopen, blijken de predicties van deze
verschillende modellen sterk gecorreleerd te zijn (zie bijvoorbeeld Birnbaum, 1973;
Bruno en Wildt, 1975).
Aangezien aangenomen mag worden dat sterk uiteenlopende modellen niet tegelijk correct kunnen zijn, kan geconcludeerd worden dat evident onjuist gespecificeerde
modellen vaak even goed in staat zijn om de overall evaluaties van multi-attribuut alternatieven te voorspellen als juist gespecificeerde modellen. Zo blijkt bijvoorbeeld
(Carmone en Green, 1981; Dawes en Corrigan, 1974) dat met behulp van lineair additieve en additief partiële nutsmodellen vrijwel alle ware variantie ('true variance') in
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overall evaluaties verklaard kan worden ook als deze evaluaties zijn gebaseerd op interacties tussen produktattributen op voorwaarde dat er geen sprake is van zogenaamde
'crossover interacties'. Johnson e.a. (1989) hebben door middel van Monte Carlo simulaties aangetoond dat de lineair compensatorische modellen niet voldcen als er sprake is
van negatieve correlaties tussen attributen in de onderzochte keuzesituatie.
Einhorn e.a. (1979) tonen aan dat de oppervlakte (lengte maal breedte), een evident voorbeeld van een multiplicatief model, in de meeste gevallen goed benaderd kan
worden met een lineair additief model en dat de schijnbare robuustheid van het lineaire
additieve model in belangrijke mate het gevolg is van de keuze van de range van attribuut-waarden. Daarbij kan dan weer de vraag worden gesteld of de keuze van attribuutniveaus en de afstand tussen (en het aantal) attribuut-niveaus correct is.
Zolang het doel van een onderzoeker niet verder gaat dan het simpelweg voorspellen van overall evaluaties blijken de meeste modellen (goed óf fout) een acceptabele aanpassing op te leveren en is een onderzoeker min of ineer vrij in het kiezen van
een combinatieregel. Het voorgaande betekent dat, voorzover het accent ligt op de
predictie van de overall evaluatie (som van alle partiële utiliteiten per alternatief) van
multi-attribuut alternatieven voor het 'voorspellen' van marktaandelen met zogenaamde
keuzesimulatoren (zie bijvoorbeeld Davidson, 1973; Green en Krieger, 1988 en 1989);
Green en Srinivasan, 1978 en 1990; Ogawa, 1987) conjuncte analyse zonder al te veel
problemen kan worden toegepast. Dit onder de voorwaarde dat een correct model
(compositieregel) wordt gehanteerd voor de voorspelling van mazktaandelen (zie hiervoor bijvoorbeeld Elrod en Krishnakuma, 1989; Finkheimer, 1988; Green en
Srinivasan, 1978; Silk en Urban, 1978).
Bij een groot aantal tcegepaste onderzceken (zie bijvoorbeeld Zinkham en Zinkham, 1990) ligt doorgaans het accent op de overall evaluatie van een aantal
(hypothetische of reële) multi-attribuut alternatieven, vastgesteld door gebruik te maken van een keuzesimulator ('simulated marketshare'). Of het aldus voorspelde mazktaandeel enig realiteitsgehalte heeft is op grond van dit sooR publikaties niet te zeggen
omdat de predictieve validiteit niet onderzocht of niet vermeld wordt. Evenzo ontbreken meestal de criteria om te kunnen beoordelen of alle relevante attributen in het design zijn opgenomen en~of de gehanteerde attribuut-niveaus in voldoende mate de relevante ranges of categorieën van een attribuut beschrijven. Het grote aantal publikaties
op gebied van conjuncte analyse geeft wel de populariteit van de methode aan, maar
niet noodzakelijk ook de waazde van conjuncte analyse voor multi-attribuut keuzesituaties. Voor zover conjuncte analyse uitsluitend gebruikt wordt om de overall evaluatie
van multi-attribuut alternatieven te voorspellen, kan, gegeven de bevinding dat de voorspellingen van de verschillende lineair additieve (conjuncte-analyse- en attitude-) modellen elkaaz niet veel ontlopen in voorkomende gevallen even goed van een 'klassiek'
attitudemodel gebruik worden gemaakt. Bij het voorspellen van de keuze van individuele consumenten spelen ook enkele problemen die reeds gesignaleerd zijn bij de attitudemodellen een rol.
2. Het onterechte gebruik van additieve modellen
Wanneer niet de overall evaluaties van multi-attribuut alternatieven, maar de paztiële nuttigheden zelf dcel zijn van het onderzoek is de juistheid van de gehanteerde
compositieregel (additief, multiplicatief, distributief en duaal-distributief, et cetera.)

28

cruciaal ( zie bijvoorbeeld Coombs en Huang, ] 970; Green 1968; Green en Devita,
1975; Wallsten, 1972). Ook wanneer segmentatie en~of verklaring van consumentengedrag en niet predictie het uitgangspunt is voor een conjuncte-analyse-studie is het noodzakelijk dat de partiële nuttigheden juist geschat worden. Nickerson en McClelland
(1984) hebben aangetoond dat een incorrecte compositieregel leidt tot partiële nutswaarden die aanzienlijk kunnen afwijken van die verkregen met het juiste model.
"... small deviations from an additive composition rule would not be serious if it had little or
no impact on the scaling produced. Unfontunately, the scaling can be extraordinarily sensitive
to such de~-iations ...".

De vraag hoe vastgesteld kan worden of een bepaalde compositieregel consistent
is met de geobserveerde data is onderwerp van discussie. Voorstanders van het gebruik
van numerieke conjuncte analyse ( in tegenstelling tot axiomatische conjuncte analyse)
nemen meestal aan, dat de techniek goed voldoet, indien de (random) error gering is en
dat een onjuist gespecificeerde compositieregel met behulp van een (niet) passingsindex ('measure of fit') vastgesteld kan worden (Nickerson en McClelland, 1984). Op
grond van het onderzoek door onder andere Anderson en Shanteau (1977), Green en
Wind (1973), Shanteau (1977), Timmermans (1980 en 1987) en Zeleny (1976), blijkt
dat de meeste passingsindices, met name de conrelatiecoëfficiënt, niet geschikt zijn om
modelschendingen vast te stellen. Correlaties tussen theoretische modellen en gesimuleerde gegevens (zonder error) of empirische gegevens (met error) kunnen zeer hoog
zijn (r ~.95), terwijl het model evident onjuist is. Parker e.a. (1988) merken in dit verband op:
"High correlation ccefficients may mean nothing more than that the relation between two
variables is monotonic ... The problem for modeltesting is that, in this case, there is no algebraic model to confvm; monotonicity is generating the data. Nonetheless data such as these
appear to fit an algebraic model. For this reason, high values of R2 do not suffice to confirm
algebraic models".

De verklaring hiervan ligt voor de hand: als een attribuut-niveau niet acceptabel
is voor een respondent zullen in het multiplicatieve model alle combinaties van dat onacceptabele niveau met de wel acceptabele niveaus van andere attributen een score van
nul krijgen, zelfs als die andere niveaus afzonderlijk bezien een hoge utiliteitsscore
zouden hebben. Bij een ten onrechte toegepast (lineair) compensatorisch model kunnen
de scores op de overige attributen compenseren voor dit geheel onacceptabele attribuutniveau. Bovengenoemde effecten kunnen nog versterkt worden door het gebruik van
niet-lineaire iteratieve schalingsprocedures waardoor bijvoorbeeld het aantal gelijke
ranggetallen ('ties') veel groter is dan het aantal respondenten dat echt indifferent is (zie
bijvoorbeeld Carroll, 1973; Kruskal, 1965; Srinivasan en Shocker, 1973).
Op grond van het voorgaande moet geconcludeerd worden, dat bij conjuncte analyse-studies waar het accent niet ligt op predictie, maar op verklaring van keuzegedrag
of segmentatie én waarbij niet onomstotelijk is aangetoond dat de gehanteerde compositieregel consistent is met de gegevens, de mogelijkheid bestaat dat de verkregen partiële nutswaarden niet corresponderen met de data. Additieve (lineaire) modellen blijken op grond van de gehanteerde passingsindices vrijwel altijd een goede passing op te
leveren, maar behoeven daarom nog niet juist te zijn. Uit het onderzoek van Louvière
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(1988) blijkt, dat veel vaker een mode] met interactietermen van toepassing is dan
doorgaans wordt aangenomen. Het gebruik van de conjuncte analysetechniek dient
daarom te worden afgeraden in die situaties waar onduidelijkheid bestaat over de juistheid van de gehanteerde compositieregel.
3. Betrnu~t~haarheid en validiteit
Een uitvoerige review over de betrouwbaarheid van conjunct analyse-onderzoeken kan worden gevonden bij Bateson e.a. (1987) en De Bont (1992). Vier soorten betrouwbaarheid kunnen worden onderkend:
. Betrouwbaarheid over de tijd: na een bepaald tijdsinterval wordt het conjuncteanalyse-onderzoek met behulp van hetzelfde meetinstrument herhaald.
. Betrouwbaarheid van een attributenvetzameling: de stabiliteit van de partiële
nutswaarden voor een (vaste) geselecteerde verzameling van attributen wordt
onderzocht, terwijl andere attributen worden gevarieerd.
. Betrouwbaarheid van de stimulus verzamelingen: de verkregen partiële nutswaarden worden onderzocht op hun afhankelijkheid (sensitivity) van deelverzamelingen van profielbeschrijvingen.
. Betrouwbaarheid met betrekking tot dataverzamelingsmethoden: daartoe wordt
het effect van dataverzamelingsmethoden ert~of type afhankelijke variabele op
de resultaten nagegaan.
Uit een onderzoek van Wittink e.a. (1988) blijkt, dat de mediane betrou~~~baarheidscoëfficiënt (correlatie) .75 is voor een dertigtal gepubliceerde onderzoeken gedurende 1973 -] 984. Hun conclusie is dat de betrouwbaarheid van conjuncte-analyse-~~nderzoeken gemiddeld genomen acceptabel is. Maar zij tekenen daarbij aan dat bij h~i
vergelijken van conjuncte-analyse-onderzoeken de verschillen in betrouwbaarheid tu~sen verschillende dataverzamelingstechnieken en gehanteerde algoritmen afhankelijl.
kunnen zijn van de gehanteerde betrouwbaarheidsmaat.
Ten aanzien van de validiteit van conjuncte analyse concluderen Green en Srinivasan (1990):
"In sum, the empirical evidence points to the validity of conjoint analysis as a predicti~e
technique ...".

Deze conclusie is voor het grootste deel gebaseerd op zogenaamde kruisvalideringen, waarbij met het gehanteerde conjuncte-analyse-model getracht wordt de rangorde
(of de eerste keuze) van een valideringssteekproef (hold-out sample) te voorspellen.
Afhankelijk van de onderzoeksdoelstelling kunnen echter andere manieren van validering gewenst zijn. Soms kan het, bijvoorbeeld, voldoende zijn de predictieve validiteit
op geaggregeerd (segment) niveau aan te tonen en soms zal het nodig zijn de predictieve validiteit op individueel niveau aan te tonen. Bij valideringsonderaoeken kan een
drietal benaderingen worden onderscheiden:
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. vergelijken van werkelijke marktaandelen met de door een conjuncte-analysesimulator voorspelde marktaandelen (Davidson, 1973; Page en Rosenbaum,
1987; Robinson, 1980; Srinivasan e.a., l 981).
. voorspellen van individuele keuze-intenties of een 'laboratoriumkeuze'.
(Anderson en Donthu, 1988; Leigh e.a., 1984; Mohn, 1990).
. voorspellen van individueel keuzegedrag op een later tijdstip (Krishnamurthi,
1988; Kuijlen en Verhallen, 1982; Swinnen, 1983; Wittink en Montgommery,
1979). Green en Srinivasan (1990) concluderen echter:
"We need more validation studies that compare actual mazket shaze (or salesj with predicted
shares ( after adjustment, if necessary for marketing variables), somewhat analogous to the
simulated test markets for grocery products ...".

4. Omstandigheden en faetoren van invloed op betrouwbaarheid en validiteit
Om conjuncte analyse met vrucht te kunnen toepassen, is het noodzakelijk inzicht
te hebben in omstandigheden en factoren die de betrouwbaarheid en validiteit van dr
resultaten kunnen beïnvloeden. Voor zover bekend is slechts in beperkte mate systematisch onderzoek gedaan naar de omstandigheden die van invloed zijn op de (predictieve) validiteit en de betrouwbaarheid van conjtutcte analyse (De Bont, 1992). Uit de studie van De Bont (1992) blijkt dat bekendheid metlinfortnatie over de stimulus (keuzz)
objecten een belangrijke voorwaarde is voor validiteit. Bij een ondercoek naar prefrrenties van woningzoekenden (Kuijlen, 1980) bleek de overeenkomst tussen de voorspelde en de werkelijke woningkeuze groter te zijn als:
. het tijdsinterval tussen meetmoment en moment van keuze kleiner is, in casu al~
de respondent geleerd heeft welke reële opties er zijn op de woningmarkt;
. als de lokale woningmarkt waarop men zich heeft georiënteerd een groter en
gedifferentieerder aanbod kent;
. geen (storende) gebeurtenissen zijn opgetreden tussen meetmoment en keuzemoment (bijvoorbeeld geen inkomensverandering, geen verandering in gezin~samenstelling, de werksituatie en dergelijke).
In het kader van een meta-analyse op gebied van conjuncte analyse (Kuijlen, in
voorbereiding) is een aantal factoren opgespoord dat van invloed kan zijn op de betrouwbaarheid en de validiteit onder andere:
.
.
.
.

kenmerken van respondenten (opleiding, involvement),
complexiteit van het keuzeproces,
heterogeniteit in preferenties enlof relevante attributen,
de mate waarin respondenten geïnformeerd zijn over beschikbare multi-attribuut alternatieven.

Green e.a. (1988) vonden (in tegenstelling tot de verwachting) dat zogenaamde
Pareto-optimale designs niet beter voorspellen dan de gebruikelijke orthogonale designs. Acito en Jain (1980) vonden dat hoger opgeleiden beter in staat waren de conjuncte-analyse-taak uit te voeren (grotere consistentie in antwoorden) dan lager opge-
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leiden. Tashchian e.a. (1982 en 1983) concluderen dat ras, opleiding en leeftijd een
sil,mificant effect hebben op het uitvoeren van de conjuncte-analyse-taak en dat de validiteit sil,mificant samenhangt met opleiding. Verder blijkt dat attribuut combinaties
(stimuli) die (relatief) onbekend zijn enlof niet realistisch worden gevonden de validiteit verlagen. In het bijzonder concluderen zij met betrekking tot dit laatste:
"Innovative new products will be unfamiliar to the respondents. Giving them information
about the product prior to the data collection task should improve response quality...".

De relatieve belanl,mjkheid van een attribuut blijkt toe te nemen als het aantal niveaus per attribuut toeneemt (Wittink e.a., 1982). Deze toename in relatieve belangrijkheid doet zich zelfs voor als minimale en maximale waarden per attribuut constant worden gehouden. Leigh e.a. (1980) vonden bij een onderzoek naar de test- en hertest betrouwbaarheid en convergente validiteit van verschillende conjuncte-analyse-procedures dat zogenaamde 'minder efficiënte' designs (volledige factorieële of paarsgewijze
vergelijkingen) tot grotere betrouwbaarheid en validiteit leiden. De Soete (1984) wijst
erop dat bij de deterministisch conjuncte-analyse-procedures het in de praktijk moeilijk
is om op grond van één of ineer schendingen een model (polynome theorie) te verwerpen (strikt genomen dient bij een deterministisch model reeds bij één schending het
model verworpen te worden). Door het ontbreken van een adequate foutentheorie beschikt een onderLOeker niet over objectieve criteria om een model te verwerpen of te
accepteren. Dit geldt zowel voor de axiomatische als numerieke conjuncte analyse. Hij
propageert daarom probabilistische modellen. Omdat veel onderzoek gebaseerd is op
het gebruik van deterministische modellen zullen de overwegingen met betrekking tot
verwerping of acceptatie van een model noodzakelijkerwijs betrekkelijk arbitrair zijn.
Darmon en Rouzières (1989) hebben het effect van attributen met en zonder gelijke afstanden tussen de attribuut-niveaus onderzocht met betrekking tot de karakteristieken
van de nutsfunctie (range, shape, curvature) en verschillende thans in omloop zijnde
schattingsprocedures. Het blijkt dat de gehanteerde afstanden van invloed zijn op de
interne validiteit (de mate waarin de oorspronkelijke 'ware' utilities gereproduceerd
kunnen worden). In het bijzonder is de conclusie:
"This study suggest that using smaller attribute level spacings in the steepest slope range of
the utility function will yield more valid results than using equal or larger spacings." en "If,
for instance, following economic theory, a researcher assumes that a consumer's utility is a
decreasing convex function of price, the results of the present study suggest that selecting
smaller level spacings in the lower price range (and consequently, larger level spacings in the
upper price range) is likely to improve the accuracy of the recovered ranges of the consumer's
utilities for price levels ...".

Een van de fundamentele problemen van conjuncte analyse en in het algemeen
van benaderingen die er op gericht zijn een keuze object te karakteriseren op basis van
een beperkt aantal attributen is de vraag of alle relevante attributen in het onderzoek
betrokken zijn. In het algemeen zal dit het nodige vooronderzoek vergen (bijvoorbeeld
gebruik van de repertory grid techniek; Kelly, 1955) en zal het niet eenvoudig zijn om
de adequaatheid van de verzameling attributen vast te stellen (tenzij bijvoorbeeld de
stabiliteit van de nutswaarden van een bepaalde vaste verzameling van attributen wordt
onderLOCht, terwijl andere worden gevarieerd). Bovendien bestaat de mogelijkheid dat
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voor verschillende respondenten verschillende combinaties van attributen van belang
zijn (zie bijvoorbeeld Green e.a., 1978; Van den Heuvel, 1986; Krishnamurti en
Wittink, 1991; Stokmans, 1991).
3. Conjunete analvse als onderdeel van een theorie over keuzegedrag
Een van de fundamentele bezwaren die tegen het gebruik van conjuncte analyse
als een theorie voor het voorspellen van keuzegedrag kan worden aangetekend is dat
conjuncte analyse sèc te zeer produktgeoriënteerd is. Immers, conjuncte analyse is gericht op het vinden van de relevante attributen en attribuut-niveaus die het best de overall evaluatie van multi-attribuut alternatieven representeren. Het gebruik van de partiële
nutswaarden om de keuze van individuele consumenten (of van segmenten) te voorspellen impliceert de aanname dat de omstandigheden waaronder de keuze in werkelijkheid plaatsvindt gelijk zijn of niet belangrijk verschillen van die waaronder de partiële nutswaarden verkregen werden. Dit betekent dus dat de keuze in essentie uitsluitend bepaald zou worden door de produkteigenschappen en het relatief belang daarvan.
Uit het eerder geciteerde onderzoek van Kuijlen en Verhallen (1982) bleek dat de overeenkomst (bepaald met behulp van een matchingcoëfficiënt) tussen de werkelijke en de
voorspelde keuze groter was (overige factoren constant houdend) wanneer de keuzevrijheid op de woningmarkt waarop woningzoekenden zich oriënteerden groter was.
Bij een geringe keuzevrijheid bleek een compensatorisch model niet van toepassing en
bleek een conjuncte beslissingsregel gebaseerd op enkele minimumeisen beter te voldoen. Ook het optreden van onverwachte gebeurtenissen in de persoonlijke enlof gezinssituatie van woningzoekenden bleek de voorspelkracht van de met conjuncte analyse verkregen partiële nutswaarden aanzienlijk te beinvloeden. Met behulp van 'componential segmentation' (Green en Srinivasan, 1978 en 1990; Green en DeSarbo, 1979) is
getracht de generaliseerbaarheid van conjuncte-analyse-resultaten te verhogen. Bij
'componential segmentation' wordt de totale variantie in preferenties gesplitst in variantie als gevolg van produkt attributen, persoonsattributen en de interactie tussen produkten persoonsattributen. Green en Srinivasan ( l 978) suggereren om nog een stap verder
te gaan en een 'threeway componential segmentation' toe te passen, namelijk respondenten maal scenario's maal produkten. Hiermee zou het mogelijk zijn om situationele
invloeden (Belk, 1975) in onderzoeken te betrekken. Er zijn echter behalve door Green
en zijn medewerkers weinig onderzoeken bekend waarin gebruik is gemaakt van deze
componentsgewijze segmentatie. Ook Cattin en Wittink (1982) betwijfelen of het wel
zin heeft om zonder voorbehoud marktaandelen te voorspellen op basis van conjuncte
analyse:
."T'he conjunct models aze based on preference or intent-to-purchase behaviour, not actual behaviour."
."There are likely to be attributes excluded from the models that may effect behaviour in the
market place."
."The models should be extended to include the effect of main communication and distribution
efforts aad competitive reactions."
."Perceptions of a product and its attributes may have to be modeled to incorporate the differences (links) between perceptions and objective or physical features included in the conjunct study".
.~1ew products may take several years to be developed and marketed after which the nature of
the competition may be different."
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Zij concluderen dan ook dat het noodzakelijk is om modellen regelmatig te actualiseren en of te bepalen hoe economische en andere omstandigheden de modelparameters beïnvloeden. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat het ontbreken van een
adequate foutentheorie directe consequenties heeft voor het voorspellen van marktaandelen. Een onbetrouwbaar meetinstrument zal er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat
verschillen tussen voorspelde marktaandelen kleiner uitvallen dan ze in werkelijkheid
zouden moeten zijn. Fletcher (1988), in een onderzoek naar videorecorders, vindt dat
naast prijs en design ook het merkimage van belang is bij produktbeslissingen van consumenten.
"The finding seems to suggest that for marketers to have taken a product orientation relying
on product features to sell their product was a major error in this instance. Despite the technical feature of the product consumers considered additional product features, such as remote
control ... as being of minor importance when compared to price, format, brand name (image)
and general appearance. It would be wrong however to conclude that the engineers'role is minor in influencing product succes. The looks of the machine ... was of major importance suggesting that the emphasis should be on the product design elements rather than the technical
features. Similarly the brand is important (composite image based on reputation etc.). These
findings would seem to suggest that constuners do not always want the most sophisticated
product at the cheapest price. The trade-off which takes place is not between price and quality
or price and product features but is a consideration of more tangible aspects such as brand name and appearance relative prices need not be the dominant consideration any way."

Op grond van de bevindingen van het onderzoek van Fletcher kan worden geconcludeerd dat zelfs als alle relevante produktattributen in een conjuncte analyse worden
betrokken en zélfs als bovendien de relevante attribuut-verzamelingen per respondent
niet verschillen dit nog geen hoge predictieve validiteit hoeft in te houden. Holbrook
(1981) tekent ook bezwaren aan tegen de sterk produktgeoriënteerde multi-attribuut
evaluatiebenadering en heeft een twee-staps-model geformuleerd waarin attitudes en
percepties gecombineerd worden met partiële nutswaarden, gebaseerd op conjuncte
analyse:
"Specifically, conjoint analysis is typically used to isolate the objective features that determine effect. The analysis can be greatly enriched however, if this decompositional perspective
is broadened to encompass the compositional modeling of attitude structure as represented by
the mediating role of perceptions in fotming a link between of objectieve features and ultimate effect ... ".

Als uitvloeisel van deze benadering:
"Fínally, the considerations at the level of product design and promotional strategy may be extended to more microscopic elements of the marketing mix such as creation of advertising
copy, package desig,n, pricing offers or channels strategy ...".

De impliciete aanname bij additieve conjuncte analyse is dat multi-attribuut alternatieven onderling vergeleken worden op basis van de partiële nutswaarden die corresponderen met de eigenschappen van die alternatieven. Op basis van deze partiële nutswaarden kunnen effecten van verschillende produkteigenschappen op een gemeenschappelijke schaal worden uitgezet waardoor het mogelijk is de effecten van een attri-
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buut af te wegen tegen die van een ander. Een relatief lage partiële nutswaarde voor
een alternatief op een attribuut kan worden goedgemaakt door een hogere nutswaarde
op een ander attribuut (compensatorisch model). Er zijn echter grenzen aan de mate
van compensatie, doordat alternatieven die op een bepaald attribuut beneden een bepaalde grenswaarde scoren niet langer acceptabel zijn. Voorbeelden van het gebruik
van niet-compensatorische evaluatiemodellen zoals lexicografische, conjunctieve en
disjunctieve modellen kunnen worden gevonden bij Bruno en Wildt (1975), Einhorn
(1970), Heeler e.a. (1973), Lussier en Olshavsky (1979), Payne (1976), Pras en Summers ( l 975), Russ (1971), Srinivasan (1988), Wilkie en Pessemier ( l 973) en Wright
(1975). Volgens Grether en Wilde (1984):

`

"The current view seems to be that the conjunctive choice is a likely candidate for use as the
initial screening device in "phased" strategy."

Bettman (1979) merkt in dit verband op:
"... the pattern of findings may support the notion of a conjunctive elimination phase followed
by a compensatory choice phase".

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat bij toegepast conjuncte-analyse-ondcnoek in drie opzichten de reikwijdte verbreed zou moeten worden:
. Andere factoren dan de produkteigenschappen die van invloed zijn op de keuze
(situatieve factoren, image bijvoorbeeld) dienen in conjuncte-analyse-onderzoeken te worden opgenomen.
. Om echt bruikbaar te zijn voor marketing beslissingen dient de conjuncte-analyse-benadering zo te worden uitgebreid dat informatie wordt verkregen voor
de gehele marketing beslissingenmix en niet alleen informatie voor de beslissing ten aanzien van de produktcomponent uit de marketing mix.
. Voor zover conjuncte analyse (en ook attitude modellen) wordt opgevat als een
lineair compensatorische benadering, dient te worden nagegaan of de evaluatie
en keuze van multi-attribuut alternatieven plaatsvindt via een meerstapsproces
(bijvoorbeeld eerst bepalen acceptabele alternatieven met behulp van een conjunctieve beslissingsregel en dan een evaluatie volgens een compensatorisch
model).
Het gebruik van geïndividualiseerde attribuutverzamelingen en attribuutniveaus
bij conjuncte analyse kan de bruikbaarheid en validiteit van conjuncte analysestudies
vergroten (zie bijvoorbeeld Boecker 8c Schweikl, 1988; Van den Heuvel, 1986; Stokmans, 1991).

~r 3.2.4 De beslissingsregels of keuzeheuristieken
'~

Onder deze benaming valt een grote veczameling van heuristieken of beslisregels,
die consumenten kunnen hanteren bij de besluitvorming. Onderzoek naar multi-attribuut-evaluatie- en keuzeprocessen heeft, zoals blijkt uit het voorgaande, vooral in het
teken gestaan van het lineair compensatorisch attitude en conjuncte-analyse-model. Het
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lineair compensatorisch model is echter slechts één element uit de gehele verzameling
van zogenaamde keuzeheuristieken (Wright, 1974 en 1975). Er zijn, zoals reeds gesignaleerd bij de bespreking van conjuncte analyse, aanwijzingen dat ook niet-compensatorische multi-attribuut-modellen en keuzeheuristieken een rol spelen bij de vorming
van preferenties en het keuzegedrag van consumenten, zodat een wat meer systematische verkenning van de literatuur met betrekking tot keuzeheuristieken geboden lijkt.
Inzicht in deze keuzeheuristieken is van belang om na te gaan of er beslissingsregels
zijn die tegemoet komen aan de bezwaren van de tot dusverre besproken consumentenkeuzetheorieën. Voor het beantwoorden van de ~Taag in hoeverre de verschillende keuzeheuristieken, die in bijlage 0 zijn vermeld, van belang zijn voor het bestuderen van
consumentengedrag moet worden vastgesteld wat eventuele verschillen of overeenkomsten zijn tussen de genoemde heuristieken. Tevens zal aandacht worden besteed aan de
meetmethoden en de validiteit van deze heuristieken. Op deze vragen wordt in het navolgende ingegaan.
1. Keuzeheuristieken
Het gebruik van keuzeheuristieken komt voort uit een beperkt cognitieve verwerkingscapaciteit van de consument (Simon, 1975 en 1977) en dient om beslissingsprocessen te vereenvoudigen of hanteerbaar te maken vooral in situaties met veel alternatieven en~of attributen.
In bijlage 0 is een overzicht van de belangrijkste, in de literatuur beschreven,
keuzeheuristieken opgenomen. Heuristieken bieden de mogelijkheid om met ingewikkelde situaties om te gaan zonder meer cognitieve capaciteit te vergen dan aanwezig is.
Of, zoals Pitz en Sachs (1984) stellen:
"Heuristics may be adaptive mechanisms for coping with a complex, dynamic environment,
not just efforts to overcome cognitive limitations ...".

Bij het gebruik van heuristieken spelen verschillen tussen individuen, de specifieke keuzetaak en het type keuzesituatie een rol. In een zelfde situatie kunnen verschillende individuen verschillende regels gebruiken, in verschillende situaties kan een zelfde individu gebruik maken van verschillende keuzeregels. Er zijn in principe twee manieren waarop heuristieken tot stand kunnen komen: Ofwel worden reeds in het geheugen aanwezige regels ('stored rules'; zie bijvoorbeeld Bettman en Zins, 1977) opgeroepen (bijvoorbeeld routineaankopen zoals het kopen van een pak suiker). Ofwel worden
heuristieken tijdens het keuzeproces ontwikkeld en aangevuld met gedeelten van heuristieken die reeds in het geheugen aanwezig zin ('constructed rules'; zie bijvoorbeeld
Bettman en Zins, 1977). Heuristieken kunnen op grond van ervaring worden bijgesteld.
Er zijn in principe twee mogelijkheden tot verandering: simplificatie of elaboratie. Als
de ervaring met een aankoop overeenkomt met de verwachting, dan kunnen er door een
met succes toegepaste heuristiek simplificaties worden aangebracht. Elaboratie van
heuristieken vindt plaats als criteria toegevoegd worden om de toegenomen verschillen
tussen produkten cognitief te verwerken.

~6

2. Incleling helu.i.~Yieken
De g~rote verscheidenheid aan keuzeheuristieken kan worden ingedeeld in een
aantal klassen op I,nond van een drietal kenmerken van heuristieken:
1. attribuut-gewijze evaluatie versus evaluatie van keuzealternatieven. Als het
evaluatieproces wordt voorgesteld door middel van een matrix van attributen
(de rijen) bij keuzealternatieven (de kolommen) dan zullen bij een attribuut-gewijze evaluatie per attribuut de alternatieven (de kolommen) en bij een evaluatie van de alternatieven per alternatief de verschillende attributen (de rijen)
vergeleken worden.
2. compenserende versus niet-compenserende evaluatiemodellen (Green en Wind,
1973). Compenserende modellen staan toe (binnen zekere grenzen) dat een
achterstand op een attribuut wordt goedgemaakt door een voorsprong op een
ander attribuut. Bij niet-compenserende modellen is géén afweging mogelijk
tussen attributen. In het algemeen behoren de additieve modellen tot de klasse
van compenserende modellen en zullen bijvoorbeeld de multiplicatieve modellen alleen onder strikte voorwaarden (namelijk géén van de attribuut-waarden
mag extreem laag zijn) compenserend zijn.
3. lineaire versus niet-lineaire modellen. Bij lineaire modellen dient er sprake te
zijn van unidistante schaalposities op de getransformeerde utiliteitsschalen.
Het grote aantal keuzeheuristieken in bijlage 0 blijkt dus te kunnen worden teruggebracht tot enkele hoofdcategorieën. De meerderheid van deze keuzeregels blijkt georiënteerd te zijn op:
. een attribuutgewijze evaluatie van keuzealternatieven;
. compenserende evaluatieregels;
. niet-lineaire modellen.
3. t~lethoden voor het hesiuderen van heuristieken
Er blijkt een aantal methoden (zie bijvoorbeeld Bettman, 1979) te kunnen worden
onderscheiden om vast te stellen welke heuristieken consumenten in werkelijkheid gebruiken:
a. Correlationele methoden
In principe zijn er zijn twee typen correlationele benaderingen voor het bestuderen van keuzeregels. De eerste benadering is gericht op het vinden van de beliefs (met
behulp van ratingscales) voor de attributen van bekende merken of keuzealternatieven
en een voorkeursscore voor elk merk. Op basis van deze beliefs en voorkeursscores
wordt een voorspelde voorkeur berekend. Het nadeel van deze procedure is dat de facto
iedere heuristiek als een soort merk-evaluatie-procedure (in tegenstelling tot een attribuut-evaluatieprocedure) wordt opgevat. Daarna wordt de correlatie tussen de voorspelde en de werkelijke evaluatie berekend en de heuristiek met de best passende voorspelde evaluatie wordt als de 'juiste' aangemerkt. Bij de tweede correlationele benade-
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ring wordt een set hypothetische alternatieven, elk gekarakteriseerd door een bepaalde
verzameling van schaalwaarden, voorgelegd aan de respondent. Naast een algemene
waardering per alternatief worden ook gewichten aan de attributen toegekend. Vervolgens worden de (bekende) schaalwaarden, die elk alternatief karakteriseren, gebruikt
om de correlaties met de bestudeerde heuristieken te berekenen. Een probleem van de
correlationele methoden is dat er geen directe evidentie met betrekking tot het evaluatieproces zelf geleverd wordt. Er wordt alleen een 'passingsindex', die betrekking heeft
op de uitkomsten van een verondersteld keuzeproces, berekend. Een bijkomend probleem is dat correlaties tussen verschillende keuzeregels en de data vaak niet veel verschillen. Dit betekent, dat met inhoudelijk (of op theoretische gronden) verschillende
keuzeregels nagenoeg gelijke eindresultaten verkregen kunnen worden (zie ook de opmerkingen bij conjuncte analyse). Tot slot moet worden geconstateerd dat correlationele benaderingen niet geschikt zijn voor het bestuderen van individuele verschillen bij
het gebruik van keuzeheuristieken.
h. Injormatie integratie henaderingen.
De informatie-integratie theorie (IIT) is ontwikkeld door Anderson (1981, 1982).
Het is in essentie een theorie met betrekking tot de respons van numerieke gegevens op
mcervoudige informatie-aspecten (attributen). De numerieke gegevens in kwestie wordcn gevormd door antwoorden op categorie-beoordelingsschalen (rating scales) in reactie op een aantal beslissingsvariabelen (attributen). Complex beslissingsgedrag omvat
hct zoeken, verwerven en verwerken van informatie: IIT zou dus kunnen worden gebruikt om de informatieverwerking door consumenten te bestuderen; IIT is qua conceptuclc orientatie vergelijkbaar met de 'Social Judgement Theory' (Adelman e.a., 1974)
en lijkt qua onderLOeksontwerp op axiomatische conjuncte analyse. IIT kan worden
tcxgepast om riskante beslissingen te onderzoeken (Lopes, 1986) en lijkt in dat opzicht
ook op de axiomatische nutstheorie (zie bijvoorbeeld Keeney en Raiffa, 1976).
Een typische informatie-integratie studie begint met de specificatie van informarie-aspecten (attributen) die de consument kan samenvoegen om een oordeel te vormen.
Ecn voordeel van deze benadering is dat attribuut-combinaties onderwerp van onderzoek zijn. Dit heeft echter tevens als nadeel dat de taakstruktuur en de attribuut-profielen, waarmee een respondent geconfronteerd wordt te simpel en te weinig realistisch
kunnen zijn. Verder kan het de aard van de taak het gebruik van sommige heuristieken
(bijvoorbeeld sequentiéle eliminatie) bemoeilijken omdat de respondent soms in een
evaluatiestrategie gedwongen wordt die niet aansluit bij de realiteit (bijvoorbeeld, wanneer een merk-evaluatie-strategie wordt opgelegd, terwijl een attribuut-evaluatiestrategie meer realiteitswaarde heeft).
c. Protocolanalyse
Bij deze methode wordt aan de respondent gevraagd om hardop te denken bij het
uitvoeren van de evaluatietaak. Op basis van de protocollen kan inzicht in de evaluatieprocessen verkregen worden. Een groot voordeel van deze methode is dat een aanzienlijk deel van de gebeurtenissen die zich in het brein van de respondent afspelen
toegankelijk worden. Een nadeel van protocol analyse is dat het tijdrovend is en de
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vraag blijft of de verkregen informatie wel volledig en~of valide is als gevolg van, bijvoorbeeld, observatiedruk (zie bijvoorbeeld De Bont, 1992; Ericson en Simon, 1980).
d. Informatie monitoring benaderingen
De respondent krijgt hierbij informatie door middel van een informatiedisplay
bord (meestal in de vorm van een matrix, bijvoorbeeld met merken als rijen en attributen als kolommen). Voor iedere cel zijn informatiekaarten beschikbaar. De proefpersoon wordt gevraagd een merk te kiezen na sequentiéle raadpleging van een aantal informatiekaarten. De volgorde waarin bepaalde kaarten zijn geraadpleegd vormen de belangrijkste gegevens van de methode. De nadelen van de infonmatie monitoring benadering hebben vooral te maken met de aard van de taak. Ten eerste is het een redelijk
geforceerd proces met de mogelijkheid dat personen hun informatiezoekgedrag (onbewust) veranderen onder invloed van de observatiedruk. Verder wordt ook bij deze benadering niet direct het interne informatie-evaluatieproces bestudeerd. Alleen de manifest geraadpleegde informatie wordt geobserveerd. Als laatste bezwaar tegen de methode kan genoemd worden dat de matrixstructuur een evaluatiestrategie per merk of attribuut gemakkelijker kan maken dan dit in de werkelijkheid het geval zal zijn.
e. Oogbeweging-analyse
Bij deze analyse wordt het bewegen van de ogen van de proefpersoon bij het bekijken van (infotmatie over) keuzealternatieven geregistreerd. Om het proces nauwkeurig te laten verlopen, mag het hoofd niet bewegen. De data kunnen bekeken worden
om eventuele patronen in de oogfixatie te ontdekken. Een voordeel van deze methode
is dat oogbewegingen moeilijker onder controle te houden zijn en het dus moeilijker is
voor de consument iets voor te wenden. Een nadeel kan zijn de tijdrovende dataverzameling en de (noodzakelijk) kleine steekproeven. Tot slot, de oogfixaties zijn informatiezoekresponses, die niet noodzakelijk interne processen weergeven. Met andere woorden: bij deze manier van onderzoek is het niet mogelijk om vast te stellen welke informatie door een respondent is opgenomen.
f. Responsetijd-analyse
Bij deze benadering wordt de latentietijd tussen het stellen van een vraag (of het
uitlokken van een response door een andere stimulus) en het geven van een antwoord
of een andere reactie gemeten. Men neemt aan dat deze latentietijd direct de hoeveelheid cognitieve inspanning weergeeft die nodig is om een 'taak' te voltooien. Door het
vergelijken van gemiddelde responstijden onder verschillende experimentele omstandigheden wordt getracht iets te weten te komen over het infonmatieproces. Deze analyse kan gebruikt worden voor het bestuderen van verborgen, snelle processen zoals het
zoeken in het geheugen. Een nadeel is dat er voortdurend een afweging gemaakt dient
te worden tussen snelheid en accuratesse. Bij bijna alle taken kunnen personen kiezen
tussen het opofferen van nauwkeurigheid voor het verkrijgen van een grotere snelheid
of het verbeteren van de accuratesse, ten koste van de tijd. Verder is responstijdanalyse
een methode, waarbij observatiedruk een rol kan spelen, omdat proefpersonen weten
dat hun reactietijd gemeten wordt.
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Geconstateerd moet worden dat geen van de tot dusverre besproken methoden
voor het bestuderen van keuzeheuristieken superieur is. Aan alle genoemde methoden
zijn nadelen verbonden. De verschillende methoden zijn daardoor alleen toepasbaar
voor een beperkt aantal specifieke onderzoekssituaties en onderzoeksvragen.
4. De betekenis van keuzeheuristieken voor het onderzoek naar consumentenbehoeften
Om een inzicht te verkrijgen in de betekenis van de hiervoor besproken keuzeregels voor het onderzoek naar consumentenkeuzegedrag en het onderzoek naar consumentenbehoeften, kan de daartoe geraadpleegde literatuw vanuit een drietal invalshoeken bezien worden, namelijk vanuit het empirische karakter, vanuit de vraag naar predictieve validiteit en vanuit de vraag of er sprake is van afhankelijkheid van taak-, situatie- en~of respondentkenmerken in de desbetreffende studie (zie bijvoorbeeld Billings
en Marcus, 1983).
a. Empirisch~theoretische studies
Een aantal publikaties is theoretisch van aard en bevat géén empirisch onderzoek
(op een enkele pilot-studie na). Tot deze categorie behoren onder andere de artikelen
van Baron ( 1986), Berg en Holler (1986), Bettman (1970 en 1975), Corbin en Marley
(1974), Dawes en Corrigan (1974), Einhorn (1970), Gensch ( 1984), Jacoby (1977),
Johnson (1974), Montgomery en Svenson (1976), Olshavsky (1979), Payne (1973 en
1982), Payne e.a. (1978), Siegel (1957), Tversky (1977), Tversky en Sattath (1979),
Westwood e.a. (1974a en 1974b) en Wilkie en Pessemier (1973). De keuzeregels in
deze situaties hebben voornamelijk de status van hypothesen.
b.!Predictieve validiteit.
In enkele artikelen wordt de predictieve validiteit van bepaalde heuristieken centraal gesteld. Volgens Bettman (1979) zou de lineair-compenserende regel een betere
voorspeller zijn dan andere keuzeregels. Dit kan gedeeltelijk verklaard worden door de
veronderstelde robuustheid van het lineaire compensatorische model (zie ook de kanttekeningen, die gemaakt zijn bij conjuncte analyse, paragraaf 3.4.2) en~of door eventuele
meetfouten. Pras en Summers (1975) menen dat vooral de niet-lineaire modellen van
belang zijn bij consumentenvoorkewen. Zo zou het conjunctieve model de beste fit van
voorkewsrangordes geven wanneer álle alternatieven geëvalueerd werden. Verder
bleek het conjunctieve model het meest effectief te zijn voor het rangordenen van alternatieven die het minst voldoening schenken. Wright (1975) laat zien dat de lexicografische regel door consumenten makkelijk uitvoerbaar geacht wordt tot ongeveer zes keuzealternatieven. Als het aantal alternatieven groter is dan zes á zeven wordt deze regel
niet langer als gemakkelijk ervaren. Jungermann e.a. (1987) vinden dat zowel de lineair-additieve als de lexicografische regel goed voorspellen (met een iets grotere voorkeur voor de eerste). Johnson en Meyer (1984) vinden in hun ondercoek dat consumenten de neiging hebben om eliminatie strategieén te gebruiken bij een toename van het
aantal alternatieven of attributen. Grether en Wilde (1984) tenslotte geven een analyse
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van de conjunctieve regel; zij veronderstellen dat de conjunctieve regel vaker gebruikt
zal worden door consumenten (zeker in het begin van een keuzeproces).
c. Invloed van de taak, de situatie en het individu op het gebruik van keuzeregels
Belangrijke individuele factoren van invloed op het gebruik van keuzeregels zijn
bekendheid, ervaring met en betrokkenheid bij het merk of produkt. De tijdsdruk, de
hoeveelheid en de manier waarop infonmatie aangeboden wordt (taakcomplexiteit) zijn
belangrijke taalc~situatie variabelen (zie hiervoor o.a. Bettman, 1979; Bettman en Park,
1980; Bettman en Zins, 1979; Biehal en Chakravartí, 1982; Einhorn, 1971; Gensch,
1987; Jacoby e.a, 1974a en 1974b; Jacoby e.a, 1977; Kahn e.a, 1987; Keller e.a., 1987;
Lussier en Olshavsky, 1979; Olshavsky en Granbois, 1979; Park, 1976; Park en Lessig,
1981; Payne, 1976a en 1976b; Scammon, 1977; Wright, 1974). Op grond van de
geraadpleegde literatuur blijkt dat de relatie tussen de totale hceveelheid informatie en
de tijd die nodig is om te beslissen positief en lineair is; hoe meer informatie verwerkt
mcet worden, hce meer tijd er nodig is om informatie te evalueren. Het blijkt, dat
consumenten zich meer tevreden voelen met meer informatie, maar, dat bij veel informatie de kwaliteit van de genomen beslissingen afneemt. Belangrijke attributen
blijken merk en prijs te zijn. Het aantal alternatieven is van invlced op het type
atrategie dat wordt gehanteerd. Als het aantal alternadeven klein is, wordt vaker een
produkt-evaluatiestrategie met behulp van een compenserende regel toegepast; wanneer
het aantal alternatieven tceneemt dan wordt vaker gebruik gemaakt van een complexer
twee-fasen-proces (Bettman, 1979; Jacoby e.a., 1974a en 1974b; Keller 8z Staelin
1987; Van Raaij, 1977). In de eerste fase wordt een niet-compenserende (conjunctieve)
atrategie gebruikt voor de eliminatie van onacceptabele alternatieven. Terwijl in de
tweede fase vaker een compenserende strategie gebruikt wordt voor de evaluatie van de
ovcrgebleven alternatieven. Bij evaluaties onder tijdsdruk wordt systematisch meer
gewicht tce gekend aan negatief bewijs dan bij produkt- of attribuut-evaluaties zonder
tijdsdruk (Wright, 1974). Verder blijkt dat consumenten met een gemiddelde kennis
eNof ervaring meer dcen met de beschikbare informatie dan consumenten met veel of
wciníg informatie. Consumenten met een grotere produktkennis hebben de neiging om
informatie produktgewijs te evalueren. Consumenten blijken de infonmatie te
verwerken op de gemakkelijkste manier en dat is vaak de manier waarop de informatie
wordt aangeboden (Payne, 1976a en 1976b). Payne (1973) en Slovic (1972) onderscheiden risicomijdend- en risiconemend gedrag als een kenmerk waarop consumentenkeuzegedrag kan verschillen.
3.3 De voorspelbaarheid van consumentenkeuzegedrag

Gezien het geringe predictieve succes van de in paragraaf 3.2 besproken modellen kan de vraag worden gesteld of consumentengedrag wel voorspelbaar is.

Als consumentenkeuzegedrag onvoorspelbaar zou zijn, dan heeft een verdere uitbouw van consumentengedragstheorieën geen zin en kan wellicht beter een uitweg
worden gezocht in theorieën gebaseerd op het functioneren van complexe systemen,
zoals de chaostheorie (Baumol en Benhabib, 1989) omdat bij dergelijke theorieën niet
het individuele consumentengedrag het uitgangspunt vormt voor de theorie. Als daarte algeentegen consumentengedrag wel voorspelbaar is, maar de bestaande theorieën

41

meen zijn en te weinig rekening zouden houden met individuele omstandigheden en eigenaardigheden van consumenten, dan kan onderzoek dat rekening houdt met het idiosyncratisch karakter van consumentenbeslissingsgedrag een zinvolle bijdrage leveren
aan de theorievorming op het gebied van consumentengedrag. Dit betekent echter niet
dat daarmee de belangstelling voor algemene consumentengedragstheorieën uit het oog
wordt verloren. Er wordt niet geopteerd voor een dieptepsychologische benadering
waarbij elk individueel geval apart wordt beschreven, maar het gaat om de vraag of
theorievorming en voorspelling moet plaatsvinden door expliciet rekening te houden
met individuele eigenaardigheden van consumenten en verschillen in omstandigheden
die mogelijk aanleiding geven tot verschillen in gedrag óf dat theorievorming kan
plaatsvinden door deze individuele eigenaardigheden min of ineer als random fluctuaties te zien. De betekenis van de hier geschetste problematiek is niet louter van academische aard; integendeel, zij heeft vergaande consequenties voor het marketingbeleid.
Omdat de bruikbaarheid van bestaande theorieën of technieken om consumentenbehoeften (bijvoorbeeld, conjuncte analyse of het attitudemodel) te meten beperkt is, is
het marktonderzoek dat tot doel heeft behoeften en wensen van consumenten op te sporen doorgaans problematisch, zeker wanneer het gaat om (financiële) diensten (zie bijvoorbeeld paragraaf 3.1). Niet is aangetoond (zie hoofdstuk 3) dat wat consumenten
belangrijk noemen (in tenmen van bijvoorbeeld produkteigenschappen) bepalend is
voor keuzegedrag. Deze constatering betreft vooral onderzoek naar (financiële) dienst-verlening, specifiek het onderzoek naar behoeften van consumenten, de behoefte aan
nieuwe vormen van dienstverlening, het meer strategisch getinte onderzoek en het onderzoek gericht op het achterhalen van de achtergronden van vaak ogenschijnlijk irrationeel consumentengedrag (wanneer bijvoorbeeld het gedrag van de consument slechts
een geringe responsiviteit vertoont op de ingezette marketing instrumenten). Uiteraard
zal voor een groot aantal onderzoeksvragen de hier geschetste problematiek niet of nauwelijks een rol spelen. Te denken valt bijvoorbeeld aan meer registratieve of descriptieve marktonderzoek of het evaluatieve onderzoek dat bedoeld is om meerdere (nieuwe)
produktvarianten uit te testen (in dit laatste geval zal immers al vast staan dat er behoefte is aan een nieuw produkt).
De vraag is op welke wijze consumentenonderaoek van belang kan zijn voor het
marketingbeleid en waarom de traditionele consumentengedragsmodellen niet voldoen.
Voor het beantwoorden van deze vragen zal een schets worden gegeven van enkele ontwikkelingen op het gebied van consumentengedragsonderzoek. Aan de hand van die
ontwikkelingen kan worden toegelicht welke problemen er bestaan bij het vertalen van
consumentengedragsondercoek naar de marketingpraktijk.
Consumentengedragsonderzoek: schets van enkele ontwikkelingen
Op grond van een vergelijking van een aantal reviews zoals Arndt (1986), Burk
(1968), Guest ( l 972), Howard (1965), Perloff (1968), Robertson (1973), Sandell
(1968) en Sheth (1967 en 1974) kan in de ontwikkeling van het consumentengedragsonderzoek een zestal fasen (trends) worden onderscheiden:
. De fase van het stimulus-response model, met het accent op de effecten van
beslissingen inzake marketing mix, distributie en communicatie.
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. De fase van het motivatieonderzoek, met het accent op het achterhalen van werkelijke motieven van consumenten. Favoriet zijn hier de zogenaamde kwalitatieve onderzoekstechnieken (Verhallen en Vogel, 1982).
. De fase van de psychologische constructen (persoonlijkheidstheorieen; zie bijvoorbeeld London en Exner, 1978) met het accent op enkelvoudige psychologische constructen als verklaringsgrond van gedrag (bijvoorbeeld waargenomen
risico, cognitieve dissonantie).
. De fase van de 'grote' alomvattende theorieën die pretenderen het gehele (holistische) keuzeproces te beschrijven. Hiertoe behoren de modellen van Engel,
Kollat en Blackwell (1973), Hansen (1972), Howard en Sheth ( 1969) en
Nicosia (1966).
. De fase van de informatie-theorieën gericht op de vraag, hoe zoeken, interpreteren en gebruiken consumenten informatie. Concepten die tot deze fase behoren
zijn: cognitieve complexiteit, organisatie en functie van het geheugen, involvement, merkcategorisatie-strategieën, evoked set en kodeerprocessen. Representanten van deze fase zijn bijvoorbeeld Bettman (1979) en Fishbein en Ajzen
( I 975).
. De huidige back to basics' fase met grotere aandacht voor conceptuele modelvorming, operativnalisering en meten. Representanten van deze richting zijn
onder andere Churchill (1979), Churchill en Peter ( 1984), Heeler en Ray (1972)
en Peter ( 1981). Parallel aan deze ontwikkeling is een grotere aandacht voor de
invloed van de situatie op het individuele consumentengedrag en voor het idiosyncratische karakter van consumentengedrag zichtbaar. Representanten van de
eerstgenoemde ontwikkeling zijn: Belk (1974, 1975 en 1979), Foxall ( 1984),
Kakkar en Lutz ( 1981) en Miller en Ginter (1979). Representanten van de
tweede richting zijn bijvoorbeeld Batsell en Lodish (1981), Boecker en
Schweikl ( 1988), Chintagunta e.a (1991), Gensch en Javalgi (1987), Olshavsky
en Granbois (1979), Park en Lutz ( 1982), Srivastava (1980) en Wright (1975).
Binnen het veld van marketingonderzoek en dat van de economische wetenschappen als geheel, voorzover die direct raakvlakken hebben met het hier bedoelde consumentengedragsonderzoek, kan een verhoogde belangstelling voor een kwantitatieve,
econometrische benadering gesignaleerd worden.
In de geschetste ontwikkelingen kan een tendens worden waargenomen, startend
bij het gebruik van enkelvoudige concepten (motieven en psychologische constructen)
via de veelomvattende theorieën (de geformaliseerde consumententheorieén) en de evaluatieprocesmodellen (attitude- en conjuncte-analyse-modellen) naar de benaderingen
die rekening houden met de invloed van situatieve factoren en heterogeniteit in consumentengedrag (zie bijvoorbeeld Gensch en Javalgi, 1987).
Door het gebruik van enkelvoudige concepten wordt voorbijgegaan aan de vele
factoren die van invloed zijn op consumentenkeuzegedrag. De voorspellende waarde
van dergelijke modellen is dan ook gering gebleken (zie bijvoorbeeld Leeflang en
Beukenkamp, 1981). De alomvattende theorieën (de geformaliseerde consumententheorieèn) zijn niet toetsbaar gebleken (zie bijvoorbeeld Leeflang en Beukenkamp, 1981;
Van Veldhoven, 1979). Het belangrijkste bezwaar tegen de geformaliseerde consumententheorieën is dat deze modellen weliswaar een groot aantal mogelijke relevante exo-
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gene en endogene causale variabelen van consumentenkeuzegedrag bevatten, maar dat
niet is gespecificeerd onder welke voorwaarden welke variabelen wel of niet van toepassing zijn. Een tweede bezwaar is dat deze modellen overwegend een statisch karakter hebben, dat wil zeggen: gedrag wordt verklaard door middel van een aantal exogene
en endogene toestandsvariabelen, waarbij geen rekening wordt gehouden met het feit
dat verschillende consumenten in verschillende fasen van een keuze- of beslissingsproces kunnen verkeren.
Ook met de attitudemodellen en de conjuncte-analyse-modellen (zie hoofdstuk
3.2) blijkt het niet mogelijk consumentenkeuzegedrag adequaat te voorspellen. De
evaluatieprocesmodellen kennen als voornaamste bezwaar dat de keuzetaak van de respondent wordt teruggebracht tot een min of ineer van de realiteit geïsoleerde laboratoriumsituatie. Dat wil zeggen: het veronderstelde keuzegedrag wordt teruggebracht tot een
cognitieve taak, bestaande uit het evalueren van een beperkt aantal keuzealternatieven
eníof attributen met behulp van vaste evaluatieregels (bijvoorbeeld additief of multiplicatief), die geacht worden voor alle respondenten van toepassing te zijn. Wat aan deze
modellen ontbreekt, is de mogelijkheid om te achterhalen welke stappen een consument
daadwerkelijk zet in het keuzeproces, wat de volgtijdelijkheid is van deze stappen en
hoe deze stappen worden beïnvloed door persoonsgebonden (bijvoorbeeld socio-economische en persoonlijkheidsvariabelen) en situatieve factoren. Tot slot kan nog als bezwaar worden aangevoerd dat de opvattingen van consumenten kunnen veranderen in
dr loop van het keuzeproces waardoor het meetmoment bepalend is voor de validiteit
~.an de antwoorden van individuele respondenten. Ook ten aanzien van overige keuzeheuristieken (niet alleen de attitude- en conjuncte-analyse-modellen) en bijvoorbeeld
benaderingen als protocolanalyse en oogbeweging-analyse kan als bezwaar worden
aangetekend dat het overwegend benaderingen zijn met sterk ad-hoc karakter die het
consumentengedrag geisoleerd, sterk vereenvoudigd en niet in relatie tot tal van mogelijke invloedsfactoren bestuderen.
Kenmerkend voor al de hier besproken modellen is dat uit wordt gegaan van een
overwegend statisch consumentengedrag en dat weinig rekening wordt gehouden met
factoren die ertoe kunnen leiden dat er verschillen bestaan tussen individuele consumenten met betrekking tot de aard van het beslissingsproces (extended problem solving, geen problem solving) de verschillende stappen die zijn gezet, de wijze waarop
keuzealternatieven zijn vergeleken, het aantal keuzealternatieven dat in de beschouwing
wordt betrokken en het feit dat causale factoren op verschillende respondenten een verschillende invloed kunnen hebben.
Het voorgaande impliceert dat een benadering nodig is waarbij er expliciet vanuit
wordt gegaan dat consumentengedrag niet statisch is, dat beslissingen tot stand kunnen
komen met of zonder infonmatiezoek- ert~of informatieverwerkingsgedrag en met of
zonder vergelijking van keuzealtennatieven. Tevens is een benadering gewenst waarbij
er vanuit wordt gegaan dat opvattingen van consumenten met betrekking tot keuzealternatieven in de loop van het keuzeproces kunnen veranderen en dat onder gelijke
omstandigheden consumenten een verschillend gedrag kunnen vertonen. Daarom is een
benadering gericht op het traceren van de volgtijdelijkheid van individuele gedragingen
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van consumenten in keuzeprocessen, en het vinden van de factoren die daarop van invloed zijn, nodig.

3.4 Samenvatting en conclusies
In dit hoofdstuk is de vraag opgeworpen of en zo ja waarom consumentengedragsonderzoek van belang is voor de marketing beleidsvorming. Als marketing, zoals
het geval is met de moderne marketingconceptie, wordt gezien als een oriëntatie waarbij wensen en verlangens van de consument of van een specifieke doelgroep centraal
staan, dan is het nodig die wensen en verlangens te kunnen inventariseren. Het inventariseren van consumentenverlangens of behoeften op een manier die bruikbare gegevens oplevert voor het sturen van het marketingproces blijkt met name in de
(financiële) dienstensector niet eenvoudig te zijn. Voor het beantwoorden van de vraag
waarom die inventarisatie problemen oplevert is een schets gegeven van de ontwikkelingen in het consumentenondetzoeksveld. Aandacht is besteed aan de bekende consumentengedragsmodellen en -theorieën. Er is uitvoerig ingegaan op het populaire attitudemodel van Fishbein en Ajzen (1975), het conjuncte-analyse-model en overige keuzeheuristieken. Geconstateerd moet worden dat ondanks de grote populariteit van de besproken modellen en theorieén een aantal methodologische en inhoudelijke problemen
aan de waarde ervan in het gebruik afbreuk kan doen.
Er is geconstateerd dat het niet is uitgesloten dat attitude- en conjuncte-analysemodellen en andere keuzeregels of heuristieken, waarmee men tracht het consumentenkeuzegedrag te beschrijven of te voorspellen, in bepaalde situaties en voor bepaalde
consumenten van toepassing zijn. Echter, de claim dat met dergelijke modellen een
adequate en uniforme beschrijving zou kunnen worden gegeven van specifiek consumentenkeuzegedrag lijkt op grond van de hier gepresenteerde gegevens niet aannemelijk. Bij de opzet van attitude- en conjuncte-analyse-onderzoek en onderzoek met behulp van andere keuzeheuristieken zal met deze problemen rekening moeten worden
gehouden. Dit zal in het algemeen grondig (voor)onderzoek en een grondige voorbereiding van het onderzoek betekenen. Als gevolg hiervan zal dit onderzoek het standaardkarakter (in verschillende situaties dezelfde onderaoeksopzet) verliezen, meer ontwikkelings- en een langere doorlooptijd vergen. Daardoor zou de populariteit van dergelijke benaderingen kunnen afnemen. Voorgesteld is om meer aandacht te besteden aan het
idiosyncratische karakter van consumentenkeuzegedrag; dat wil zeggen, rekening houden met het feit dat:
. onder gelijke omstandigheden verschillende consumenten verschillende gedragingen kunnen vertonen,
. situatieve en andere factoren van invloed zijn op het keuzeproces, en dat het effect van deze factoren tussen consumenten kan verschillen,
. consumenten hun opvattingen over keuzeobjecten in de loop van het keuzeproces ktuinen wijzigen.
Onderzoek gericht op het idiosyncratische karakter van constunentenkeuzegedrag
zal daarom in moeten gaan op keuzeprocessen zoals die zich afspelen bij individuele
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consumenten. De waarde van de in dit hoofdstuk besproken consumentengedragstheorieën met het oog op de hierna te bepreken scenariobenadering is vooral hierin gelegen
dat deze theorieën dus voornamelijk een functie hebben als:
. referentiekader bij het ontwikkelen van conceptuele (onderzoeks)modellen,
. checklist bij het opzetten van gedragonderzoek,
. kader voor de identificatie van deelproblemen op het gebied van consumentengedragsonderzoek.
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4 DE SCENARIOBENADERING
In de hoofdstukken 2 en 3 is geconstateerd dat de huidige benaderingen van het
consumentenkeuzegedrag slechts partiële kennis opleveren en geen recht doen aan het
effect van individuele omstandigheden en individuele verschillen. In dit hoofdstuk
wordt een nieuwe benadering voorgesteld voor het onderzoek naar consumentenkeuzeen beslissingsgedrag.

4.1 Uitgangspunten en definitie
De scenariobenadering is gebaseerd op de gedachte dat er fundamenteel grote
verschillen zijn in het keuze- en beslissingsgedrag van individuele consumenten. Niet
alleen verschillen consumenten qua behoeften en sociaal-economische en cognitieve
capaciteiten, maar ook zullen de omstandigheden waaronder keuzegedrag tot stand
komt van individu tot individu aanzienlijk kunnen verschillen. Vanuit het perspectief
van de scenariobenadering is het dan ook tamelijk vruchteloos om te trachten het consumentenkeuzegedrag te onderzoeken met als vernekpunt een theorie of theorieën die
er impliciet of expliciet van uitgaan dat consumentengedrag homogeen is. Voorbeelden
van dergelijke theorieën zijn de eerder genoemde attitudetheorie en conjuncte analyse.
Daanmee wordt niet gezegd dat dergelijke theorieën niet van toepassing kunnen zijn op
individueel consumentengedrag maar wel dat het onaannemelijk is, dat dergelijke op
'cognitieve algebra' gebaseerde theorieën álgemeen van toepassing zouden zijn op het
consumentengedrag. De consequentie van deze stellingname is dat per respondent het
individueel doorlopen keuzeproces en de specifieke omstandigheden moeten worden
getraceerd. Dit vereist een onderzoeksbenadering, waarmee het mogelijk is om de verschillen tussen individuen en in individuele omstandigheden, zoals die voor of tijdens
het te onderzoeken keuzeproces van invloed kunnen zijn geweest op het keuzegedrag,
én de verschillen in keuzeprocessen in kaart te brengen. Daartoe komen twee verzamelingen van onderzoek in aanmerking , namelijk:
. kwalitatief onderzoek, dit wil zeggen: gericht op de exploratie van de antwoorden van de respondent (zie bijvoorbeeld Worcester, 1972). Het nadeel hiervan
is dat het relatief duur is en door de bewerkelijkheid van het onderzoek evenals
van de resultaten ook minder geschikt is voor het interviewen van grote aantallen respondenten.
. kwantitatief onderzoek, op voorwaarde dat het mogelijk is een vragenlijst te
ontwecpen met een routestructuur, waarmee de individueel verschillende keuzeprocessen en antecedenten getraceerd kunnen worden.

l

De scenariomethode beoogt het traceren van dergelijke individuele keuzeprocessen. Het vereist dat de verschillende mogelijke gedragsvarianten vooraf bekend zijn en
tevens, dat bekend is welke variabelen van belang zijn voor het bepalen van de routestructuur van de vragenlijst.
Defactoren, die bepalend zijn voor de individuele route van een respondent in de
(scenario)vragenlijst worden scenario's genoemd. De scenariobenadering kan dus omschreven worden als de onderzoeksbenadering, die erop is gericht de idiosyncratische

47

keuzeprocessen van consumenten en de omstandigheden, oorzaken en variabelen
(scenario's) die tot die verschillen in keuzeprocessen aanleiding geven in kaart te brengen.
Om de scenariobenadering met vrucht te kunnen toepassen is een goed inzicht in
de omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het individuéle gedrag van consumenten noodzakelijk. Als voorbereiding op een onderzoek met de scenariobenadering
zal daarom bijna altijd zorgvuldig uitgevoerd vooronderzoek nodig zijn.
"Voor de opzet van een CAI-vragenlijst (Computer Assisted Interview) is het nodig om een
soort systeemanalyse van de vragenlijst te maken." (Sikkel, 1988).

Dit geldt ook ten aanzien van het onderzoeksprobleem. Op zichzelf is dat niet
nieuw, omdat het voor de opzet van kwantitatief onderzoek ook een vereiste is dat het
onderzoeksprobleem en de onderzoeksvragen vooraf (via bijvoorbeeld kwalitatief onderzoek) in kaart zijn gebracht. Toepassing van de scenariobenadering vergt echter een
systeemanalyse van het onderzoeksprobleem én de vragenlijst tegelijkertijd. Volgens
De Leeuw (1989):
"Bovendien vraagt het ontwikkelen van een CAI-vragenlijst, dat vooraf geanticipeerd wordt
op alle mogelijke routes en situaties, die zich kunnen voordcen tijdens de interviewsituatie.
Als zich tijdens een interview problemen voordcen met bijvoorbeeld foute routes of onduidelijke programmastappen ...", en "Hcewel de ontwikkeling van een CAI-vragenlijst in het algemeen meer tijd vergt, staat daar het voordeel tegenover, dat problemen of fouten, die tijdens
het veldwerk of de analyse van eén PAPI-vragenlijst (Paper And Pencil Interview) kunnen optreden, voorkomen worden."

De scenariobenadering vraagt dus een grondige verkenning van het onderzoeksprobleem, de vraagstelling én het ontwerp van de vragenlijst. Het toepassen van de scenariobenadering vraagt derhalve om een goed uitgewerkte theorie van het te onderzoeken keuzegedrag en verschilt daarin dus van het exploratieve onderzoek ( Erickson en
Nosanchuck, 1977).

4.2 Aannames en kenmerken
4.2.1 Idiosyncratisch keuzegedrag
De scenariobenadering is gebaseerd op de aanname dat het keuze- en beslissingsgedrag van consumenten idiosyncratisch is. In hoofdstuk 3 zijn de problemen ten aanzien van het gebruik van de attitude- en conjuncte meetmodellen uiteengezet. De kern
van deze bezwaren heeft betrekking op de aannames, dat:
. Het evaluatieproces met betrekking tot keuzealternatieven is homogeen, dat wil
zeggen, dat de keuze uit meerdere alternatieven bij verschillende consumenten
met behulp van één uniforme combinatieregel en één voor alle consumenten
geldende, beperkte en identieke, verzameling van produkteigenschappen beschreven of verklaard zou kunnen worden.
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. Situatieve invloeden worden, afgezien van de invloed van sociale normen in het
Ajzen en Fishbein-model (1975), niet of niet expliciet in keuze- en evaluatiemodellen betrokken. Conceptueel zou een uitbreiding van het Fishbein-model
in deze richting overigens mogelijk zijn.
. Bij cross-sectioneel beslissingsgedragonderzoek wordt (impliciet) aangenomen,
dat consumenten in gelijke mate geinforrneerd zijn over, en zich georiënteerd
hebben op, het keuzeprobleem en bijvoorbeeld oog hebben (gekregen) voor de
voor- en nadelen van verschillende keuzealternatieven en prijzen. Als gevolg
van deze verschillen in oriëntatie op het keuzeproces zal de (predictieve) validiteit van de antwoorden van individuele respondenten nogal uiteen kunnen lopen. Immers alleen respondenten die een uitgekristalliseerd beeld hebben van
beschikbare keuzealternatieven en bijbehorende voor- en nadelen mogen geacht
worden realistisch te kunnen anticiperen op de uiteindelijke beslissingssituatie.
In het meest extreme geval is de consequentie van het voorgaande dat respondenten pas in een keuzegedragsonderzoek worden betrokken juist vóór het
moment dat een beslissing wordt genomen, de eventuele meet- en uitvoeringsproblemen even tetzijde gelaten.
. Als het door respondenten onderkende aantal keuzealternatieven groter is dan
het aantal alternatieven waaruit uiteindelijk wordt gekozen (de evoked set),
kunnen tussen respondenten grote verschillen bestaan in zowel de aard ván de
evoked set als in het aantal alternatieven ín de evoked sets. Indien dergelijke
verschillen in evoked sets bestaan, zullen verschillen tussen respondenten met
betrekking tot de aard en het aantal evaluatiecriteria toenemen. Bovendien
houdt het negeren van het onderscheid tussen de totale verzameling van mogelijke keuzealternatieven en de (beperkte veraameling van) keuzealternatieven in
de evoked set de aanname in, dat het verwerpen van álle niet gekozen alternatieven op een min of ineer vergelijkbare wijze za] plaatsvinden als de verwerping van alternatieven uit de evoked seti, bijvoorbeeld door per alternatief een
gewogen som van de relevante evaluatiecriteria te bepalen en de alternatieven
met lage somscores of utiliteiten te verwerpen.
De al of niet expliciet beoogde simplificatie van keuzeprocesmodellen die samenhangt met de hiervoor geschetste, vaak onterechte aannames, vormt een bedreiging
voor de validiteit van onderzoek en daarmee ook voor de bruikbaarheid van onderzoek
voor het marketingbeleid.
Hiermee is echter niet gezegd dat de attitude- en conjuncte-analyse-benadering
van generlei waarde zouden zijn. Allereerst moet worden vastgesteld dat juist dit soort
theorieén er voor hebben gezorgd dat het mogelijk werd keuzegedrag op een systematische en kwantitatieve manier te onderzoeken. Vervolgens zijn er goed gestructureerde
onderzoeksproblemen denkbaar, waar deze theorieén met vrucht kunnen worden toegepast. Maar deze theorieén worden ook gekenmerkt door de beperkingen die ten tijde
van de ontwikkeling ervan een rol speelden. Deze beperkingen golden enerzijds de mogelijkheden tot operationalisering en verwerking. Het gebruik van (standaard) pen en
1 Onder evoked set woràt verstaan die deelverzameling van bekende en acceptable alternatieven die
door een consument in een keuzesituatie daadwerkelijk in beschouwing wordt genomen (ook wel
'consideration set' gencemd).
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papier-vragenlijsten (geen draagbare computers) leidde tot een tamelijk uniforme benaen aldering van mogelijk verschillende respondenten. Anderzijds bepalen beschikbaze
van
ondergebruik
gemeen geaccepteerde analysetechnieken en~of inethoden welk
zoeksgegevens gemaakt kan worden. Door de huidige voorzieningen op gebied van
hard- en softwaze behoeft met dergelijke beperkingen geen gencegen meer te worden
genomen.
bij de
In plaats van dergelijke onnodig beperkende aannames te maken, wordt
bepaald
scenariobenadering aangenomen dat het keuzegedrag van consumenten wordt
respectievelijk begrensd door mogelijkheden, persoonsgebonden en situatieve factoren
situatieve
en door andere beperkingen. Met name is hier de vraag van belang welke rol
psychologische
factoren spelen bij individueel consumentengedrag. Op grond van de
literatuur blijken situationele variabelen van belang voor de verklaring van gedrag (zie
bijvoorbeeld Blass, 1984; Magnusson, 1984; Wakenhut, 1978). Begrippen als 'situationele beperkingen' (zie bijvoorbeeld Monson e.a., 1982; Rommetveit, 1981), 'saillantie'
(zie bijvoorbeeld Sarason en Sazason, 1981), 'situationele duidelijkheid' (zie bijvoorbijbeeld Stohols, 1981; Block en Block, 1981) en'situationele normen of regels' (zie
e.a.,
voorbeeld Argyle, 1981; Argyle e.a., 1979) en 'keuzevrijheid' (zie Proshansky
in
het
doorwerken
1970) geven aan hoe situaties indirect (persoon-situatie-interactie)
gedrag. Mischel (1973) stelt in dit verband:
dif"... to the degrce that subjects are exposed to powerfull treatments, the role of individual
inambiguous
or
trivial,
ferences will be minimised. Conversely, when treatments are weak,
dividual differences in person variables should exert significant effects."

Vertaald naaz het domein van het consumentengedrag kunnen mogelijkheden en~of beperkingen in het keuzegedrag van individuele consumenten een gevolg zijn van:
. middelen, zoals inkomen, tijd, fysieke of cognitive capaciteiten (beslisprobleem
is te complex bijvoorbeeld). Als gevolg van deze beperkingen kan de verzameling van mogelijke keuzealternatieven worden ingeperkt of kunnen alternatieven afvallen, zonder dat een alternatief op relevante kenmerken is beoordeeld.
. standaarden, normen, waarden, verschijnselen zoals merkentrouw of instellingstrouw kunnen ertoe leiden, dat de verzameling van keuzealternatieven
wordt ingeperkt op grond van niet intrinsieke kenmerken van produkten of
diensten. Als gevolg waarvan een 'klassiek' multi-attribuut-model niet zal voldcen.
. zelfopgelegde beperkingen, die een gevolg kunnen zijn van factoren als zelfmanagement, het hanteren van bepaalde beslisregels, et cetera.
kennis (bijv. kennis. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen objectieve
hce
kennis
(bijvoorbeeld:
oorbeeld: hce hoog is de rente feitelijk?), subjectieve
hce vind
hoog denk ik, dat de rente is?), en procedurele kennis (bijvoorbeeld:
ik de instelling met de laagste rente?).
attributen ge. attitude. Bijvoorbeeld: wellce rente is acceptabel en hce worden
waazdeerd?
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. situatieve.factoren, die een rol kurmen spelen, zijn:
- niet alle keuzealternatieven zijn (gelijktijdig) voorhanden, waardoor informatie sequentieel verwerkt moet worden door de consument. Het gevolg hiervan
kan zijn, dat eerder afgewezen en vervolgens niet meer beschikbare alternatieven achteraf toch als acceptabel zouden moeten worden herzien.
- het optreden van institutionele en marketingfactoren, zoals het verschijnen
van nieuwe aanbieders, fusies, reclame, mailingacties, speciale aanbiedingen,
et cetera.
- de invloed van het optreden van intermediairs en tussenpersonen (bijvoorbeeld op de hypothekenmarkt).
- veranderingen in de economische of gezinsomstandigheden van een consument.
- overige situatieve beperkingen of factoren, zoals fiscale maatregelen, hypotheekcontracten met bepaalde boeteclausules, conjuncturele ontwikkelingen
-(rentestand, huizenprijzen of economische voor~itzichten, et cetera).
De vraag of deze omstandigheden al of niet voorzienbaar zijn (Bettman, 1969) is
misschien theoretisch interessant maar praktisch tamelijk irrelevant. Het zal per definitie problematisch blijven om door middel van prospectief, cross-sectioneel onderzoek
vast te stellen of, en zo ja, met welk gevolg onvoorziene en andere situatieve factoren
van invloed zullen zijn op het individuele keuzegedrag van consumenten. Het gaat om
het beantwoorden van de marketingvraag waaróm een specifieke aanbieder en zijn produkt in enig stadium van het beslissingsproces wordt afgewezen. Het beantwoorden van
déze vraag vereist dat per aanbieder en per produkt kan worden aangegeven óf afwijzing een gevolg is van factoren, die door middel van marketing te beinvloeden zijn en
zo ja, welke concrete mazketingacties ondernomen kunnen worden om afwijzing te
voorkomen. Omdat met het voorgaande in feite een beroep wordt gedaan op de verklaringskracht van situationele, socio-economische én persoonlijkheidsvariabelen zou het,
zuiver wetenschappelijk gezien, van belang kunnen zijn om de zogenaamde interactionistische gedragsmodellen (zie bijvoorbeeld Magnusson, 1974 en 1984; Endler, 1975)
te betrekken in de scenariobenadering. Ook het onderzoek dat gedaan is naar de invloed
van (de interpretatie van) de situationele contekst op het individuele gedrag (zie bijvoorbeeld Van Heck, 1985) zou in dit verband van belang kunnen zijn. Voor het meer
actie en toepassingsgerichte marketingonderzoek zullen deze theoretische invalshoeken
echter minder directe relevantie hebben, omdat het niet zozeer gaat om de vraag hoe de
consument verschillende situaties interpreteert, of hoe persoonlijkheidsvariabelen en
situatieaspecten interacteren, maar veeleer om de vraag of, en zo ja, welk effect bepaalde situatieve factoren hebben op het consumentengedrag.
Als gevolg van het optreden van een of ineer van de hier genoemde beperkingen,
mogelijkheden of situationele factoren kan zowel de aard van het door individuele consumenten doorlopen keuzeproces, als de aard van en het aantal door consumenten in
beschouwing genomen keuzealtennatieven beinvloed worden, zónder dat in alle gevallen de eigenschappen van de produkten zelf de belangrijkste factor zijn geweest voor
het afwijzen of accepteren van produkten of diensten of de aanbieders ervan.
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De scenariobenadering maakt dus wel gebruik van elementen uit de in hoofdstuk
3 besproken consumentengedragsmodellen (ze.fungeren als een soort checklist voor de
scenarinhenadering) maar x~ijkt daarvan af door niet uit te gaan van een algemene,
uniforme theorie voor de verklaring van (een bepaald) consumentenbeslissingsgedrag.
Bij de scenariobenadering wordt onderkend dat consumentenbeslissingsgedrag idiosvncratisch is als gevolg van persoonsgebonden, situatieve, socio-economische omstandigheden en het onderwerp x~aarop het beslissingsgedrag betrekking heeft.
De eonsequentie van deze zienswijze is dat niet een vast aantal variabelen kan
worden gespecificeerd voor het onderzoek naar consumentenbeslissingsgedrag, maar
dat slechts een globale opsomming van klassen van variabelen (in casu, mogelijkheden,
beperkingen, persoonsgebonden en situatieve factoren) kan worden gegeven, die in elk
onderzoek nader dient te x~orden uitgewerkt door middel van vooronderzoek. De scenariohenadering biedt dus als het ware ingrediënten die in een ~low chart' voor eomputergestuurd onderzoek naarconsumentengedrag dienen te worden verwerkt. De scenuriobenadering is gericht op het in kaart brengen van heslissingsgedragrepertoire van
verschillende consumenten onder invloed van eerder genoemde klassen van variabelen.

4.2.2 De scenariobenadering en het gebruik van CAPI oi CATI
Door de omvang en de complexiteit van de routing van de vragenlijst is de scenariobenadering alleen uitvoerbaar met behulp van een computergestuurde vragenlijst. De
keuze voor CATI of CAPI zal afhangen van de complexiteit van de vragenlijst, het
maximale aantal antwoordcategorieën bij gesloten vragen en de noodzaak van face-toface contact. In het algemeen kunnen de volgende eisen worden gesteld aan het softwarepakket, waarmee de computergestuurde vragenlijst moet worden ontwikkeld:
. open structuur, dat wil zeggen het moet mogelijk zijn om aan verschillende gebruikerswensen te tegemoet te komen. Vergelijk bijvoorbeeld de zeer flexibele
structuur van het statistisch pakket SAS en de sterk menugeoriënteerde opzet
van SYSTAT.
. flexihel met open en gesloten vragen om kunnen gaan. Bij de scenariobenadering wordt regelmatig gebruik gemaakt van open vragen, enerzijds omdat antwoorden op bepaalde vragen zo uiteen kunnen lopen, dat gesloten vragen niet
zinvol of niet mogelijk zijn, anderzijds om antwoorden op gesloten vragen te
valideren (het aantal antwoorden op gesloten vragen kan, bijvoorbeeld, verschillen van dat bij open vragen; zie bijvoorbeeld Van Raaij, 1976).
. heldere routestructuur. Het (complexe) routeontwerp moet goed te volgen zijn
in de ontwerpfase en in de analysefase. Het gaat in wezen dus om de eisen die
qua software engineering moeten worden gesteld. Door de gestructureerde aanpak en het gebruik van grote arrays met dutnmy-variabelen kunnen programma's worden ontworpen die begrijpelijk en geschikt zijn voor gebruik. Daardoor is het mogelijk programma's te ontwerpen die zo goed als zelfdocumenterend zijn.
. snelheid. Het gebruik van lange ketens van voorwaarden (if ... if ... then) constructies mag er niet toe leiden dat het programma traag wordt bij de afname
van het interview.
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. groot aanta! voorwaarden. In het algemeen kan gesteld worden, dat het mogelijk moet zijn om grote aantallen en zeer complexe voorwaardelijke stappen in
een CAPI-vragenlijst in te bouwen.
. de dataset. De dataset kan zeer complex en omvangrijk zijn (met open en gesloten vragen kan in bepaalde gevallen een maximum van 7000 kolommen per record bereikt worden. Van een softwarepakket mag daarom verlangd worden dat
er een goede interface beschikbaar is om de interviewgegevens om te zetten
naar een systeemfile voor het door de gebruiker gehanteerde statistisch pakket.
Een pakket dat aan de belangrijkste van voornoemde eisen voldoet is BLQISE
(Bethlehem e.a. 1989a, 1989b, 1989c).

4.23 Optimale aansluiting tussen onderzoek en beleid
Een belangrijke doelstelling van de scenariobenadering is onderzoeksresultaten
zo goed mogelijk te laten aansluiten op marketingprobleemstellingen. Dit sluit overigens niet uit dat de benadering ook bruikbaar is voor meer theoretisch getint onderzoek. De aandacht is gericht op het verkrijgen van inzicht in de factoren die het consumentenkeuzegedrag sturen. Het keuzegedrag kan mogelijk bepaald worden door produkteigenschappen, service-aspecten, situationele of institutionele factoren (concurrentie), maar wellicht ook door socio-economische factoren en kan voor verschillende
(groepen van) consumenten een ander samenspel van factoren opleveren. De benadering is erop gericht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de factoren die van invloed zijn op individuele keuzeprocessen en welke van die factoren marketing-technisch wel en niet beinvloedbaar zijn. Bijvoorbeeld consumenten kunnen wel zeggen dat
de rente het meest belangrijke keuzecriterium is geweest, maar als blijkt dat de instellingskeuze op grond van andere factoren tot stand komt heeft het (binnen de marges,
die mogelijk zijn) weinig zin om de hypotheekrente te verlagen.

4.2.4 De scenariobenadering is retrospectief
Op grond van bij de Postbank uitgevoerd vooronderzoek is gebleken dat prospectief onderzoek naar het beslissingsgedrag ten aanzien van complexe produkten enlof
beslissingssituaties een aantal problemen oplevert:
. de beslissing bestrijkt een langere tijdsperiode, waarin een consument een zeker
leerproces doormaakt. Dit leerproces omvat ondermeer het vaststellen van de
beschikbare alternatieven (zowel aanbieders als produktvarianten), de relevante
keuzecriteria en voor- en nadelen van beschikbare alternatieven. De antwoorden van respondenten zullen variëren al naar gelang dit leerproces meer of
minder ver gevorderd is. In het algemeen kan gesteld worden dat de validiteit
van de onderzoeksresultaten groter is als een respondent verder gevorderd is
met dit 7eerproces'.

. voorafgaande aan of tijdens een individueel beslissingsproces kunnen zich situaties voordoen die een respondent op het moment van een prospectief onder-.
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zcek niet kan voorzien maar het gedrag wel beïnvloeden, waardoor de predictieve validiteit van het prospectieve onderzcek wordt aangetast. (De mogelijkheid van herhaalde metingen wordt in dit verband als een theoretisch wel aanwezige, maar praktisch niet uitvoerbare oplossing gezien).
Prospectief onderzoek voor keuzegedragsonderzoek lijkt alleen dan zin te hebben
als een consument op het moment van een interview over de informatie beschikt die
nodig en bepalend is voor de te nemen beslissing (zie, bijvoorbeeld, Kuijlen en Verhallen, 1982).
De keuze voor retrospectief onderzcek is echter niet vrij van problemen. Een bezwaar (Hollander, 1967; Moser en Kalton, 1975) tegen retrospectief onderzoek zou
kunnen zijn dat dit de respondent ertoe aanzet de antwoorden consistent te maken met
het gedrag respectievelijk dat vervonning van de antwoorden plaatsvindt (hindsight
bias). Vastgesteld moet worden dat bij de scenariobenadering het onderzoek in sterke
mate een registratief karakter heeft (bijvoorbeeld, welke diensten, bij welke instellingen, waar informatie gehaald, et cetera). Er wordt bijvoorbeeld niet gevraagd welke
aspecten van een produkt of aanbieder respondenten belangrijk vinden, zodat de mogelijkheid van vervonming van dit type antwoorden (hindsight bias) zoveel mogelijk
wordt vermeden. Het vertrekpunt van het onderzcek is niet een situatie die de respondent aanzet tot rechtvaardigingsgedrag bij vragen naar de motivatie voor de verschillende stappen in het keuze- of beslissingsproces (Festinger, 1957), maar daarentegen
een situatie, die gekenmerkt worden door het vragen naar feiten buiten de directe contekst van de uiteindelijke beslissing. Vragen naar redenen voor wel of niet vertoond gedrag worden pas gesteld indien de relevante feiten geregistreerd zijn. Immers, de routescenario's ontstaan juist door de feiten die respondenten tijdens het interview aandragen. Voorts is het nog maar de vraag of de venmeende discrepantie tussen image
(attitudes) en gedrag (dit wil zeggen: het contra-attitudinale gedrag leidt tot een aanpassing van attitude of image achteraf) niet gewoon een meetprobleem is. Als namelijk
images of attitudes kunnen veranderen in de loop van het beslissingsproces dan is het
meetmoment bepalend voor de schijnbare discrepantie tussen image, attitudes en gedrag.
Een tweede tegenwerping zou kunnen zijn dat retrospectief onderzoek tot vergeet-effecten leidt. Dit probleem speelt vooral als ver in de tijd wordt teruggevraagd
(zie Sikkel, 1987) en is daarom voor een groot deel te ondervangen door niet al te ver
in de tijd terug te vragen (bijvoorbeeld, afsluiting hypotheek maximaal twee maanden
geleden!) en voor een deel doordat de verschillende vragenblokken in de CAPI-vragenlijst de functie kunnen vervullen van de geholpen herinnering ('aided recall'). Bovendien moet bedacht worden dat ook eenmalig, prospectief ad hoc onderzoek niet uitsluit
dat vergeet-effecten optreden, hetgeen a fortiori geldt voor zaken waarvan de respondent ten tijde van het interview (nog) niet op de hoogte is.
bij
Op de derde plaats moei rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat
prospectief onderzoek de mening van de consument ten aanzien van het keuzeobject
converandert, gerekend vanaf het moment dat het onderzcek plaatsvond. Dit zou als
sequentie kunnen hebben dat dezelfde onderzceksvraag, prospectief of retrospectief gesteld, tot verschillende antwoorden kan leiden. Waarbij in het geval van retrospectief
oru~echte
onderzcek het van prospectief onderzoek verschillend onderzoekresultaat ten
onderzoeksals rationalisatie van de keuze wordt aangemerkt indien het retrospectieve
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resultaat de meest recente mening van de consument reflecteert. Dat dergelijke veranderingen plaatsvinden en een aantasting vormen van de predictieve validiteit blijkt bijvoorbeeld uit het longitudinale onderzoek van Kuijlen en Verhallen (1982). Uit dit derde punt volgt dat, indien bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van images om het keuzegedrag van consumenten te verklaren, de verklaringskracht van images in prospectief
onderzoek beperkt zal zijn, als zou blijken dat bij consumenten het image over een produkt of aanbieder gedurende het beslissingsproces verandert2, waardoor images van
consumenten niet (zonder meer) te gebruiken zouden zijn als verklarende variabelen.
Het interessante van dit bezwaar is dat, wanneer dit terecht is, dit moet betekenen dat
prospectief onderzoek noodzakelijkerwijs een lage predictieve validiteit bezit. Het
image kan worden bijgesteld als gevolg van specifieke ervaringen of als gevolg van het
informatiezoekproces. Indien consumenten hun mening over instellingen of produkten
op grote schaal zouden wijzigen op grond van informatie die verkregen is over of bij
instellingen en de aangeboden produkten, zou dus eigenlijk de verandering in images
moeten worden gemeten om het effect van een image op de keuze van consumenten te
kunnen nagaan. Daarbij geldt dat niet zozeer de verandering als wel het geheel van verwachtingen of images, zoals dat gold juist voor de keuze bepalend mag worden geacht
voor het keuzegedrag. Indien het eerst genoemde bezwaar (retrospectief onderaoek zet
de consument aan tot rechtvaardiging van de gemaakte keuze) weerlegd zou kunnen
worden dan impliceert het voorgaande dat juist nagegaan zou moeten worden welke de
meningen waren van consumenten nadat een keuze werd gemaakt.
Combineren we de mogelijkheid van wel of niet verandering van images gedurende het keuzeproces van consumenten met de prospectieve en retrospectieve onderzoeksbenadering dan kunnen voor- en nadelen worden weergegeven in schema 1:
Schema 1: Overzicht van voor- en nadelen van prospectieve en retrospectieve
onderzoeksbenaderingen in relatie tot veranderingen in images.

retrospectief
onderzoek

prospectief
onderzoek

wèl verandering in image
tijdens keuzeproces

voordeel

nadeel

géén verandering in image
tijdens keuzeproces

voordeel
noch nadeel

voordeel

2 Onder een image wordt in dit verband verstaan het geheel van verwachtingen van consumenten ten
aanzien van een produkt, dienst of aanbieder op basis van ervaringen, informatie, communicatie,
publiciteit of uitwisseling van ervaringen door consumenten.
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Indien tijdens het keuzeproces de images veranderen dan is de retrospectieve benadering te verkiezen boven de prospectieve benadering omdat alleen de informatie
over de gewijzigde (de meest recente) images predictieve betekenis kan hebben voor de
keuze. De prospectieve onderzoeksbenadering bij consumentenkeuzegedrag lijkt daarom alleen zinvol als aan belangrijke voorwaarden is voldaan:
1. De consument is voldoende geïnformeerd, dit wil zeggen: kent alle relevante
keuzealternatieven en daaraan verbonden voor- en nadelen en de evaluatie
van de keuzealternatieven tijdens de onderzoekssituatie verschilt niet van de
evaluatie die tot de uiteindelijke keuze leidt.
2. Opvattingen (zoals images) van consumenten wijzigen niet gedurende het
keuzeproces.
3. Er doen zich geen feiten of omstandigheden voor die ertoe kunnen leiden dat
de informatie waarop de antwoorden van de consument tijdens het prospectieve onderzoek waren gebaseerd als ontoereikend moet worden gezien.
Omdat er aanwijzingen zijn dat zeker bij complexere produktbeslissingen zoals
hypotheek- en~of woningkeuze niet aan deze voorwaarden is voldaan (zie bijvoorbeeld
Kuijlen en Verhallen, 1982) is de scenariobenadering met behulp van de retrospectieve
onderzoeksmethode te prefereren boven de prospectieve methode.
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5 DE SCENARIOBENADERING EN COMPUTERGESTUURD ENQUETEREN

5.1 lnleiding
De scenariobenadering berust in belangrijke mate op het gebruik van computergestuurd enquêteren. In het computergestuurd enquêteren kan een aantal ontwikkelingen worden gesignaleerd die van belang zijn voor de scenariobenadering. Daarom zal
in dit hoofdstuk een korte schets worden gegeven van de geschiedenis van het computergestuurd enquêteren. Voorts wordt een overzicht gegeven van de verschillende vormen van computergestuurd enquêteren, en worden de voor- en nadelen alsmede nieuwe
mogelijkheden op gebied van computergestuurd enquêteren besproken.

5.2 Geschiedenis van het computergestuurd enquêteren
Er zijn verschillende manieren om gegevens te verzamelen over specifieke onderwerpen bij bepaalde doelgroepen. Zo kan er bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van
al of niet geaggregeerde produktiegegevens (scannerdata, cliëntgegevens) of administratieve gegevens (bevolkingsregisters, ziekteregistratiegegevens) of enquêtes.
Sinds 1970 wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van computers voor het
vastleggen en verzamelen van gegevens. Er is bijvoorbeeld een ontwikkeling om voorraadbeheer en kassaverkopen door middel van produkten, voorzien van een streepjescode, met speciale leesapparatuur te laten plaatsvinden. De hiermee verkregen gegevens
( scannerdata) maken het mogelijk om zeer actuele én precieze gegevens over verkopen,
gesegmenteerd naar bijvoorbeeld produktsoort, prijsklasse, dagdeel en~of periode te
verkrijgen.
Traditionele administratieve bestanden zoals het Bedrijvenregister en PTT-bestanden werden of worden op elektronische informatiedragers opgeslagen en geautomatiseerd. Niet alleen kunnen daardoor veranderingen in de gegevensbestanden sneller en
gemakkelijker worden ingevoerd, ook de uitwisseling en distributie van gegevens, al of
niet bewerkt voor specifieke groepen gebruikers, worden daardoor mogelijk evenals de
integratie van dit soort gegevens in andere databestanden.
Ook bij het enquêteren heeft de computer zijn intrede gedaan. Enquêtes kunnen
op verschillende manieren worden uitgevoerd. De mondelinge enquête is de oudste enquête methode. Omdat deze methode van enquêteren duur is, zijn in de loop van de tijd
alternatieve methoden ontwikkeld zoals de schriftelijke en de telefonische enquête. Bij
de schriftelijke enquête worden de vragenlijsten door de respondenten zelf ingevuld,
terwijl bij de mondelinge en telefonische enquête de antwoorden door de interviewer
worden ingevuld.
Sinds 1971 worden ook computers gebruikt bij het enquêteren toen ATBcT, een
Amerikaans bedrijf, een CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) onderzoek
sponsorde om de dienstverlening per telefoon bij particuliere abonnees te evalueren
(Nichols en Groves, 1986). Tot ongeveer 1980 was men voor het gebruik van een computer bij het enquêteren aangewezen op een mainframe of niet of moeilijk verplaatsbare
minicomputers. Door de stormachtige ontwikkelingen op gebied van personal computers, met name door de ontwikkeling van draagbare, snelle en vooral krachtige pc's kon
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een nieuwe methode van computergestuurd enquêteren, het zogenaamde CAPI
(Computer Assisted Personal Interviewing) ontwikkeld worden. Het eerste officieel bekende CAPI onderzoek werd in 1983 gehouden voor een busbedrijf in Durham (Engeland). Om de aankomst- en vernektijden en andere gegevens te verzamelen werden
draagbare pc's gebruikt. De resultaten van de proef inet CAPI waren bevredigend
(Hamilton, 1985).
In Nederland en Zweden hebben de respectievelijke Centrale Bureau's voor de
Statistiek onderzoek gedaan (en daarover ook gepubliceerd) naar de mogelijkheden en
haalbaarheid van CAPI voor verschillende CBS-enquêtes, door experimenten met Prijsenquêteonderzoek (Danielsson en Maarstad, 1982a) en het Consumenten Conjunctuur
Onderzoek (Bemelmans-Spork en Sikkel, 1985a en 1985b). De resultaten van deze experimenten bleken bevredigend, ook wat betreft de acceptatie van CAPI door interviewers als respondenten. Sinds ongeveer 1984 wordt CAPI ook gebruikt in de marktonderzoekwereld. Een voorbeeld is THIS (The InterviewSystem), CI2 (van Sawtooth) en
INTERV van de Stichting voor Sociometrisch Onderzoek. Een interessante ontwikkeling is Tele-interview ontwikkeld door deze zelfde stichting (Saris en De Pijper, 1986)
en thans in gebruik bij het NIPO als het zogenaamde Telepanel. Bij dit soort systemen,
waartoe ook CAMI (Computer Assisted Mail Interview) en CAPAR (Computer Assisted Panel Research) geTekend kunnen worden, hebben de respondenten of panelleden,
thuis, permanent de beschikking over een personal computer. Via de telefoon worden
CAPI-vragenlijsten en de antwoorden daarop tussen respondenten en een centrale hostcomputer uitgewisseld. Geconstateerd kan worden dat alle traditionele pen en papier
vragenlijsten op dit moment ook computergestuurd kunnen plaatsvinden. De relaties
tussen deze interviewmethoden worden weergegeven in tabel 1(Sikkel, 1986; Saris,
1989).
Tabel 1. Interviewmethoden 3

PAPI ( Paper and Peocil Interviewing)

CAI (Computer Assisted Interviewing)

face-to-face interview

CAPI (Computer Assisted Personal lnterviewin~l

telefonisch interview

CATI (Computer Assisted Telephone Intervie-

schriftelijke vragenlijst

CANII (Computer Assisted Mail Interviewing,
hiertoe behoren CAPAR (Computer Assisted Panel
Research) en Teleinterview)

wing, ook wel aangeduid als COTEL)

3 Ontleend aan Snijkers (1992).
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Voor een uitgebreid overzicht van ontwikkelingen op het gebied van computergestuurd enquêteren en enkele voorbeelden van toepassingen kan worden verwezen naar
Bond (1991).
5.3 Voor- en nadelen van CAI
In het algemeen zijn face-to-face interviews en CAP1 nogal duur als gevolg van
reiskosten en (reis)tijdvergoedingen van de interviewers. Telefonisch enquêteren is
kostenbesparend omdat op reiskosten en reistijdvergoedingen bespaard kan worden.
Daarnaast zijn de gegevens sneller beschikbaar, onder andere als gevolg van de mogelijkheid om een strakkere planning te handhaven (Nichols en Groves, 1986;
Kerssemakers, 1985). Het voordeel van lagere kosten geldt ook voor schriftelijke enquêtes. Een nadeel is echter de veel grotere non-response en de meestal langere doorlooptijd van schriftelijke enquêtes. Voor- en nadelen van de verschillende interviewmethoden hebben echter niet alleen betrekking op de kosten en de snelheid, waarmee gegevens ter beschikking komen, maar ook bijvoorbeeld op de kwaliteit van de gegevens,
de reacties van respondenten en de mogelijkheid van bijzondere en~of complexe vragenlijstconstructies. In de beschikbare literatuur ligt het accent meestal op de vergelijking tussen CATI en PAPI en niet of nauwelijks op de vergelijking tussen CAPI en
CATI of tussen PAPI en CAI. Enkele specifieke voordelen van CATI (bijvoorbeeld
mogelijkheden van geautomatiseerde selectie van respondenten, maken van afspraken
en terugbellen) worden genoemd door De Mast en Remmerswaal (1990), Groves en
Nichols (1986), Kerssemakers (1985), Nichols en Groves (1986) en Sikkel (1988 ). Enkele voor- en nadelen van CATI ten opzichte van PAPI worden onder andere beschreven door Groves en Nichols (1986), House (1985), Nicols en Groves (1986) en Sikkcl
(1988). Een belangrijk verschil tussen CAI en PAPI is de wijze waarop de vragenlijst
gestructureerd wordt. Verschillende auteurs (Bethlehem e.a., 1987; Sikkel, 1988) benadrukken dat het rechtstreeks omzetten van een PAPI-vragenlijst naar een CAi-vragenlijst onverstandig en vaak niet eens mogelijk is, bijvoorbeeld als gevolg van controle en
correctiestructuren, het toesnijden van de vragenlijst op de situatie van de respondent.
et cetera. Voor de opzet van een CAI-vragenlijst is het nodig om een soort 'systeemanalyse' (Sikkel, 1988) van de vragenlijst te maken. Belangrijke voordelen van CAI ten
opzichte van PAPI (zie bijvoorbeeld De Leeuw, 1989; Saris, 1989 en 1990; Sikkel,
1988) zijn:
. complexe routestructuren. Door de mogelijkheid van complexe routings is het
mogelijk om ingenieuze 'doorvraag' technieken in een CAI-vragenlijst in te
bouwen, waardoor bijvoorbeeld het klassieke 'diepte-interview' tot op zekere
hoogte benaderd kan worden.
. expert svsteem. Het is mogelijk om computergestuurde vragenlijsten te ontwerpen waarbij de antwoorden van een respondent worden gekoppeld enlof vergeleken met door in het CAI-programma ingebouwde informatie, zodat de antwoorden van de respondent min of ineer in interactie met het CAI-programma
tot stand komen. Het interviewprogramma fungeert dan als het ware als een
soort expertsysteem. Deze benadering zou bijvoorbeeld van belang kunnen zijn
bij de introductie van nieuwe produkten en diensten. Door de kennis van de respondenten volgens een bepaald experimenteel ontwerp te laten toenemen, kan
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het effect van deze stapsgewijs vergrote kennis op verschillende experimentele
condities worden nagegaan en het verloop van de antwoorden van individuele
respondenten worden geëvalueerd.
koppeling van externe gegevens aan antwoorden van de respondent. Het is mogelijk om externe informatie tijdens of voor het starten van een interview te
koppelen door middel van bepaalde identificatiegegevens zoals bijvoorbeeld
een postcode. Te denken is bijvoorbeeld aan een onderzoek naar de evaluatie
van voorzieningen in de woonomgeving. Door vooraf de gegevens op een bepaald postcode aggregatieniveau in een bestand op te slaan, kunnen de vragen
aan de respondent voorzien worden van de juiste plaats of straatnaamaanduiding enlof kan gecontroleerd worden op fouten of onvolledigheden. Evenzo is
het mogelijk om per respondent aan de bezochte bestemmingen een elektronische kaart te koppelen zodat bestemmingen en frequentie van bezoeken vergeleken kunnen worden met de voor die respondent geldende reistijd naar bepaalde bestemmingen, rekening houdend met de vervoersmodaliteit. Ook is het
denkbaar dat uit eerder onderzoek verkregen gegevens van een respondent worden gekoppeld aan een interview met diezelfde respondent om bijvoorbeeld
veranderingen te registreren. De vraag is echter of de daarvoor benodigde snellere processors en snellere en grotere harde schijven (voorlopig?) niet tot een te
hoge kostprijs voor dergelijk onderzoek zouden leiden.
controles. Een van de nadelen van PAPI-vragenlijsten is dat antwoordfouten
van respondenten die tijdens het interview onopgemerkt zijn gebleven door de
interviewer achteraf vaak moeilijk te verbeteren of te administreren zijn. Bij
CAI is het mogelijk om interne consistentie-controles in te bouwen. Deze controles kunnen gebaseerd worden op een directe vergelijking van afzonderlijke
antwoorden of een combinatie van antwoorden, maar bijvoorbeeld ook op basis
van een verwachte waarde of een verwacht waardegebied (bijvoorbeeld door
een lineaire combinatie van bepaalde antwoorden op basis van uit eerder onderzoek verkregen regressiegewichten).
controle op volgorde-effecten. Met behulp van computergestuurd enquêteren is
het mogelijk de volgorde van vragen (vooral itemlijsten met attitude-uitspraken) te controleren (zie bijvoorbeeld Back en Gergen, 1963).
individueel maatwerk. Door de mogelijkheid van variabele vraagteksten kunnen
vragen worden toegespitst op de specifieke situatie van de respondent of veel
preciezer worden geformuleerd. Dit kan in een aantal gevallen een gunstig effect hebben op de betrouwbaarheid en de validiteit van de antwoorden. Daarnaast is het mogelijk om bijvoorbeeld ( op basis van theoretische inzichten of
beleidsmatige belangen) zeer specifieke routes en zeer specifieke combinaties
van antwoorden per respondent te ontwerpen. Daardoor kan het uitdiepen van
vragen ('doorvragen'), dat doorgaans alleen met behulp van kwalitatieve of
diepte-interviews bereikt kan worden, worden gerealiseerd ( zie bijvoorbeeld
Balasubramanian en Kamakura, 1989).
responseverhogend. In een aantal gevallen zal de aanwezigheid van een interviewer het antwoordgedrag van de respondent kunnen beïnvloeden. Door middel van CAP1 is het mogelijk de respondent zelf bepaalde antwoorden te laten
intoetsen buiten het gezichtsveld van de interviewer. Bij vragen over privacy-
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gevoelige onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de vraag naar het inkomen, kan dit
aanzienlijke reductie van item-nonresponse tot gevolg hebben.
. grotere validiteit. Door de mogelijkheid van ingebouwde consistentie-controles,
meer op de specifieke omstandigheden van de respondent tcegespitste vraagformuleringen en vragen (complexere routes), mogelijkheden om antwoorden te
laten invceren door de respondent zelf (privacygevoelige onderwerpen) zal in
het algemeen de kwaliteit van de antwoorden met CAI beter zijn dan van PAPI.
Of dit in alle gevallcn de meerkosten in vergelijking met een gewone schriftelijke enquête rechtvaardigt, is niet zonder meer met ja of nee te beantwoorden.
Wel bestaat de indruk dat er in het algemeen meer aandacht is voor de zogenaamde representativiteit van de steekproef en in mindere mate voor de consistentie, betrouwbaarheid en validiteit van enquêtegegevens. Uit onderzcek
(Kuijlen, 1992) is bekend, dat de vertekening van de resultaten als gevolg van
afwijkingen in de steekproef ten opzichte van de dcelpopulatie als regel veel
minder groot is, dan vertekening in de resultaten als gevolg van lage(re) datakwaliteit. Een voorzichtige conclusie zou dus kunnen zijn, dat het wellicht aanbeveling verdient om bij een gelijkblijvend onderzceksbudget een kleinere
steekproef te trekken en meer te investeren in de kwaliteit van de te verzamelen
gegevens.
. snelheid. Indien de vragenlijsten, die worden ontwikkeld voor CAI-toepassingen op een gestandaardiseerde en gestructureerde manier worden opgezet (Sikkel, 1988) (en niet volgens de vaak ingewikkelde en onoverzichtelijke structuur, met de (on)voorwaardelijke sprongconstructies, kenmerkend voor bijvoorbeeld FORTRAN), kunnen veranderingen in vragenlijsten snel worden ingevcerd of op betrekkelijk eenvoudige wijze nieuwe vragenlijsten worden ontworpen door 'modules' uit bestaande lijsten samen te vcegen.
. datamanagement. Doordat tach een systeem moet worden ontwikkeld om de
vragenlijst af te nemen is het mogelijk om dergelijke systemen zo te ontwerpen
dat na invoer van de gegevens (door interviewer of respondent) de gegevens op
een bepaalde manier worden opgeslagen en~of uitgeschreven, bij voorkeur naar
een systeemfile naar keuze (SAS, SPSS, SYSTAT, BNIDP, et cetera) zodat de
tijdrovende stap van data-invoer, definitie van 'labels', 'values' en dergelijke kan
worden overgeslagen. De hiermee gepaard gaande tijdwinst én de reductie van
fouten kan aanzienlijk zijn, zeker als het gaat om grote en complexe databestanden.
. magnitude estimation. In Van Doom e.a. (1983) wordt geconcludeerd dat deze
vorm van schaling van antwoorden (in tegenstelling tot klassieke schalingsmethoden, zoals categorieschalen) tot preciezere informatie leidt (Saris e.a., 1980).
Het trekken van lijnen en het variëren van geluidssignalen in reactie op de
waargenomen sterkte van een stimulus behoren nu tot de mogelijkheden van
een standaard computergestuurd interview.
. gespreide metingen. Vragenlijsten kunnen soms erg omvangrijk zijn en een zodanige interviewtijd vergen dat een onderzoek niet meer uitvcerbaar is. Een
voorbeeld is het onderzcek naar consumptieve bestedingen (Kasper, Aldershoff
en Kuijlen, 1986). Door middel van het Tele-interview (CAPAR) kan een lange
vragenlijst, uitgesplitst in een aantal blokken en gespreid over de tijd wél worden uitgevoerd (Verwey e.a. 1989).
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Dankzij het gebruik van computers bij de gegevensverzameling ontstaan er nieuwe technische mogelijkheden (Sikkel, 1988):
. geluid. Door gebruik te maken van de toongenerator kunnen signalen worden
afgegeven aan de interviewer of de respondent om bepaalde acties te ondernemen, fouten te herstellen, et cetera.
. randomised response. Het principe van de randomised response techniek (zie
bijvoorbeeld Fox en Tracy, 1986) komt er op neer, dat afhankelijk van het toeval de respondent een antwoord geeft op een bedreigende vraag (bijvoorbeeld
"Hoe vaak hebt u het afgelopen jaar zwart geld ontvangen?") of een onschuldige vraag ( bijvoorbeeld "Wat is de geboortedatum van Uw moeder?")
. interviewer-variantie. Sudman (1983) gaat er vanuit dat met name door het gebruik van CATI, interviewer-effecten zowel beter in de hand gehouden kunnen
worden als beter gescheiden kunnen worden van andere variantiebronnen.
Sikkel ( 1988) veronderstelt dat door het geprogrammeerde karakter van de
CAI-vragenlijst de interviewer-variantie gereduceerd wordt.
. combineren van onderzoeksvormen en onderzoeken. Lepkowski en Groves
(1986) hebben een model ontwikkeld om de optimale mix van verschillende enquêtemethoden te bepalen, gegeven een bepaald veldwerkbudget. De lengte van
de in te vullen vragenlijsten kan per respondent nogal variëren. In bepaalde gevallen is het mogelijk op zo'n adres extra vragen (bijvoorbeeld van een onderzoek in een pilotfase of vragen van een ander onderLOek) te stellen.
. registratie van interviewer-gedrag. Het gedrag van de interviewer zoals terugbladeren in de vragenlijst en het herstellen van foute antwoorden kan worden
geregistreerd samen met de antwoorden van de respondent. Het aantal correcties, uitgesplitst voor bepaalde vragen, kan inzícht geven in delen van de vragenlijst die multi-interpretabel of moeilijk te begrijpen zíjn. Door deze registratie is het bovendien mogelijk, zij het achteraf en beperkte mate, het gedrag van
de interviewer te monitoren, zodat interviewers die veel fouten of typische
fouten genereren kunnen worden getraceerd ( Van Bastelaer e.a., 1988).
Aan het gebruik van computergestuurd enquêteren zijn ook bepaalde nadelen verbonden :
. langere ontwikkeltijd. Als voor een bepaald onderzoek voor de eerste keer een
CAI-vragenlijst moet worden ontwikkeld, kan dat een lange ontwikkeltijd vergen (De Leeuw, 1989). Het zal dan immers niet mogelijk zijn om modules uit
oudere of andere versies over te nemen. Met name het ontwikkelen van een
CAI-vragenlijst vraagt dat vooraf geanticipeerd wordt op alle mogelijke routes
en situaties die zich kunnen voordoen tijdens de interviewsituatie. Als zich tijdens een interview problemen voordoen, met bijvoorbeeld foute routes of onduidelijke programmastappen, is dat meestal door de interviewer tijdens het
interview niet op te lossen. In tegenstelling tot een PAPI-interview is het (nog)
niet mogelijk dat een interviewer fouten herstelt door extra aantekeningen te
maken op de vragenlijst of over een foute route 'springt'. Eventuele correcties
moeten tijdens het interview eenvoudig aan te brengen zijn en geen ingewikkelde sprongconstructies of ingrepen vergen van de interviewer. Hoewel de
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ontwikkeling van een CAI-vragenlijst in het algemeen meer tijd vergt, staat
daar het voordeel tegenover, dat problemen of fouten, die tijdens het veldwerk
(of de analyse) van een PAPI-vragenlijst kunnen optreden, voorkomen worden.
. interviewer-belasting. Allereerst moet een interviewer in staat zijn om met een
pc om te gaan en de verschillende functietoetsen voor de bediening van de
CAI-vragenlijst kennen. De CAI-vragenlijst beperkt de vrijheid van handelen
van de interviewer omdat foutencorrectieprocedures, routes en de wijze van
data-invoer vooraf zijn vastgelegd. Ingrijpen door de interviewer in de vragenlijst is als regel niet mogelijk. De interviewer dient, ondanks deze rigide structuur, vlot met een CAl-vragenlijst om te kunnen gaan. Als gevolg van complexe routings bestaat de mogelijkheid, dat een interviewer in een onbekend
deel van de vragenlijst terechtkomt. Om dit te voorkomen dienen interviewers
vooraf een vrij uitvoerige instructie over een nieuwe CAI-vragenlijst te krijgen.
De data-invoer vindt niet meer in de veldwerkfase plaats maaz tijdens het interview, waardoor de interviewer ook in staat moet zijn gegevens in te voeren
middels een toetsenbord. Daar staat tegenover dat een aantal enerverende interviewtaken, zoals snel én netjes schrijven, bijhouden van routeinstructies, het
voortdurend bladeren in papieren, kaartenboeken, toonbladen, e.d. wegvallen.
Per saldo zou de interviewer-belasting dus minder kunnen worden.
. afdrukken van de vragenlijst. De complexe routestructuur en de mogelijkheid
van variabele vraagteksten maakt het moeilijk om de CAI-vragenlijst duidelijk
en overzichtelijk op papier te krijgen. Het gevolg kan zijn dat de communicatie
met belanghebbenden over de vragenlijst moeilijker wordt of veel extra toelichting vergt.
. investeringen. Computergestuurd enquêteren vergt een aanschaf en onderhoud
van draagbaze personal computers en in een aantal gevallen een link met of de
aanschaf van een minicomputer of een mainframe enlof bepaald netwerk- of
andere communicatie-voorzieningen. Naast deze hardwaze is er software nodig
voor het ontwerpen of programmeren van CAI-vragenlijsten. Het ontwerpen
van CAI-vragenlijsten vergt enerzijds de beschikbaazheid over een bepaalde
soort deskundigheid en anderzijds een investering in ontwikkeltijd. In een aantal gevallen zal daarom de prijs per afgenomen CAI-vragenlijst hoger uitvallen
dan die van een PAPI-vragenlijst. De vraag is echter of een vergelijking tussen
CAI en PAPI louter op basis van pure (veldwerk)kosten per interview moet
worden gemaakt (zie voordelen CAI, punt 5). Door gebruik te maken van CAPAR blijkt bijvoorbeeld dat een relatief kleine steekproef net zo efficiênt is als
een veel grotere steekproef op basis van een cross-sectieonderzoek (Verwey
e.a., 1989). Voorts zal, gegeven een bepaald veldwerkbudget, ook moeten worden afgewogen of in cross-sectieonderzoek het voordeel van een kleinere standaardfout door een grote steekproef in een combinatie met een goedkopere
PAPI-vragenlijst opweegt tegen het nadeel van een kleinere steekproef in combinatie met duurdere CAPI-interviews, maaz met minder meet-, invul- en codeerfouten. De verschillende voor- en nadelen van CAI zijn samengevat in
tabel2.
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Tabel 2: Voor- en nadelen van CAI ten opzichte van andere interviewmethoden.

Voordelen

Nadelen

mogelijkheid tot:
. complexe routestructuren
. expertsysteem
. koppeling externe gegevens aan
antwoorden respondent
. uitgebreide consistentie-controles
. individueel maatwerk
. responseverhogend
. grotere validiteit
. snelheid

. mogelijk langere ontwikkel tijd
. mogelijk grotere interviewerbelasting
. moeilijk om een 'leesbaré
vragenlijst af te drukken
grotere
investeringen
.
(hard- en softwaze)

. datamanagement
. flexibiliteit in responseformat
(bijvoorbeeld magnitude estimation)
. gespreide metingen
. gebruik geluid en beelden

. gebruik van de 'randomised res-

ponse' techniek
. controle op interviewer-variantie

5.4 Software voor CAI toepassingen
In principe zijn er twee mogelijkheden voor het ontwerpen van een computergestuurde vragenlijst:
1. de vragenlijst direct programmeren ( zonder ontwikkelpakket) in bijvoorbeeld
C, PASCAL OF QUICKBASIC. Dit kan bepaalde voordelen hebben, zeker als
het gaat om hele specifieke constructies, routes of controles. Men kan dan als
het waze maatwerk creéren. Het nadeel is dat elke vragenlijst geheel nieuw ontworpen moet worden, zodat er een tamelijk zwaaz beroep op programmeercapaciteit (met lange ontwikkeltijden) zal moeten worden gedaan. Ook standaardisatie zal in dat geval een probleem kunnen vormen. En vergaande standaazdisatie is nodig om ervoor te zorgen dat enquêtrices een interview snel kunnen
'oppakken'.
2. gebruik maken (of ontwikkelen) van een softwazepakket om computergestuurde vragenlijsten te ontwerpen. Op dit moment is er een aantal gespecialiseerde
pakketten op de markt. Voorbeelden zijn: INTERV (Stichting voor Sociometrisch Onderzoek), CI2 (Sawtooth, distributie door Skim), THIS ( Interview),
BLAISE (CBS) en IT ( Desan Marktonderzoek).
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Het voordeel van een vragenlijstontwerppakket is dat in principe het ontwerpen
van een vragenlijst door inhoudelijk deskundigen, niet-programmeurs, kan geschieden.
Ontwerppakketten of -systemen kunnen verschillen in bedieningsgemak. In het algemeen zal gelden dat een ontwerpsysteem met meer mogelijkheden om aan individuele
gebruikerswensen tegemoet te komen ook moeilijker te bedienen is en een langere inwerktijd vergt. Voorts verschillen vragenlijstontwerpsystemen in de opties en faciliteiten voor datamanagement en het beheer van de vragenbank ('questionnaire base'). In
een wat breder verband bezien zijn er verschillende systemen voor computergestuurde
gegevensverzameling namelijk CATI, CAPI en CADI (voor computergestuurde datainvoer). Door diverse auteurs is benadrukt dat deze systemen op één belangrijk punt
verwantschap vertonen en in principe gecombineerd zouden kunnen worden tot een
systeem (Bemelmans-Spork en Sikkel, 1985b; Danielsson en Maarstad, 1982a en
1982b; Shanks, 1983; Shanks en Tortera, 1985; Sikkel, 1987). Al deze systemen hebben namelijk gemeen (Sikkel, 1987) dat de vragenlijst exact beschreven moet worden
voor gebruik op een computer. Alle variabelen, de routes, de editstructuur en de controlestructuur dienen vooraf te worden vastgelegd. Als deze hoofdstructuur eenmaal is
vastgelegd, is de 'vertaalslag' naar CATI, CAPI, CADI, CAPAR, et cetera of het genereren van zogenaamde 'setups' voor datatransfer naar verschillende statistische pakketten eigenlijk alleen nog maar een operationele kwestie die in principe gemakkelijk geautomatiseerd kan worden. Gezien de huidige stand van kennis en techniek mag van
een goed systeem voor computergestuurde dataverzameling verwacht worden, dat deze
functies geïntegreerd zijn, zodat de hele weg van het ontwerp van een CAI-vragenlijst
of een CAI-data-invoerprogramma tot de aanmaak van een gebruiksklaar databestand
op een efficiënte manier kan plaatsvinden.

5.5 Samenvatting, conclusies en impliceties voor het marktonderzoek
De ontwikkelingen op gebied van computergestuurd enquêteren hebben ertoe geleid dat de traditionele interviewmethoden, mondeling, schriftelijk en telefonisch thans
ook computergestuurd kunnen plaatsvinden. De meest bekende vorm van computergestuurd enquêteren is CATI. De computergestuurde tegenhangers van mondeling (CAPI)
en schriftelijk interviewen (CAPAR, Telepanel) zijn in opkomst, maar de mogelijkheden die deze vormen van enquêteren bieden zijn nog onderbenut. Het CAPI interview
bijvoorbeeld lijkt op dit moment nog teveel een afspiegeling te zijn van het traditionele
PAPI interview. Om deze reden zal een vergelijking tussen PAPI en CAPI vaak in het
nadeel van CAPI uitvallen. Wanneer echter de mogelijkheden van CAPI ten volle worden benut kan deze vergelijking (overige factoren constant veronderstellend) wel in het
voordeel van CAPI uitvallen. Weliswaar zullen gemiddeld genomen de kosten van
CAPI per interview hoger uitvallen, maar de mogelijkheden die deze vorm van enquêteren biedt in termen van grotere precisie van gegevens, nieuwe mogelijkheden tot operationalisering en daardoor betere afstemmíng van te veraamelen informatie op voorliggende probleemstellingen. De baten van deze benadering zullen (mits goed aangewend) tegen de hogere kosten opwegen (door de hiervoor genoemde redenen zal het
bijvoorbeeld ook mogelijk zijn met kleinere steekproeven te werken). Het probleem is
echter dat in de praktijk geen zuivere vergelijkingen tussen PAPI en CAI gemaakt worden. De ervaring is dat bij de introductie van CAPI meteen de eisen worden opge-
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schroefd ( overigens een algemeen verschijnsel bij de intrede van automatisering).
Daardoor verandert de datakwaliteit en is de situatie bij CAPI eigenlijk te afwijkend
om een goede vergelijking tussen beide benaderingen te kunnen maken.
Speciaal het onderzoek naar consumenten(keuze)gedrag zou van de mogelijkheden van CAPI kunnen profiteren. Weliswaar is er een omvangrijke hoeveelheid onderzoeksliteratuur op gebied van consumentengedrag, met een sterk accent op attitude- en
conjuncte-analyse-modellen, maar de praktische betekenis en directe relevantie voor de
marketing van financiële diensten is beperkt omdat marketingprobleemstellingen, gehanteerde theorieën en de operatíonalisering niet goed op elkaar aansluiten. Bijvoorbeeld de vragen naar servicekwaliteit en de vermeende belangstelling voor bestaande of
nieuwe diensten geven wel aan wat consumenten in de interviewsituatie van belang
vinden maar hun feitelijk gedrag blijkt ( op grond van onderzoek bij de Postbank) toch
steeds weer af te wijken van wat in interviews wordt beweerd. Het gevolg is dat resultaten van markt of consumentenonderzoek een vertaalslag vergen, waarbij feeling, ervaring en creativiteit van de onderzoeker vaak belangrijker factoren zijn voor een goed
gebruik van de gegevens dan de kwaliteit van de gegevens zelf. Anders gezegd, de verkregen onderzoeksresultaten zijn vaak meer een aanleiding om de gedachten ten aanzien van een bepaalde marketingvraag aan te scherpen dan een werkelijke ondersteuning in de beantwoording van de vraag zelf. In hoofdzaak zijn hiervoor vier belangrijke
oorzaken aan te geven (zie hoofdstuk 2 en 3):
. Het consumentengedrag is in hoge mate idiosyncratisch en vraagt een benadering die daarmee rekening houdt.
. De bestaande consumentengedragstheorieën gaan te zeer uit van min of ineer
algemeen toepasbare principes (bijvoorbeeld de attitudetheorieën).
. ln de operationalisering laat men zich te zeer leiden door wat haalbaar is, beschikbare technieken. et cetera.
. De bereidheid om te investeren in goed onderzoek ontbreekt. In veel gevallen
wordt marktonderzoek als een 'convenience' produkt beschouwd; dit wil zeggen: voor weinig geld vooral snel en veel gegevens.
Deze constateringen vormen de directe aanleiding tot de uitwerking van de scenariobenadering.
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6 OPERATIONALISERING VAN HET HYPOTHEEKKEUZEPROCES
6.1 Inleiding
De in hoofdstuk 5 geïntroduceerde scenariobenadering zal worden geïllustreerd
met behulp van het hypotheekkeuzegedrag van consumenten die recentelijk en hypotheek hebben afgesloten. In dit hoofdstuk zal een schets worden gegeven van het doel
en de probleemstelling van het hypotheekkeuzeonderLOek. Daarnaast zullen de onderzoeksopzet, de bij dit onderzoek gebruikte software en de routestructuren van de computergestuurde vragenlijst worden toegelicht.

6.2 Hypotheekkeuzeonderzoek: doel en probleemstelling
Omdat de mogelijkheden van CAPI voor markt- en marketingonderzoek, in het
bijzonder de scenariobenadering, het uitgangspunt vormen voor deze studie wordt de
probleemstelling toegesneden op de vraag op welke wijze deze benadering een meerwaarde kan hebben ten opzichte van bestaande benaderingen.
De centrale probleemstelling voor dit onderzoek luidt daarom aldus: Op welke
wijze kunnen door middel van (markt)onderzoek concrete én bruikbare inzichten worden verkregen voor het marketingbeleid ten aanzien van het produkt hypotheken.
De achtergrond voor deze vraagstelling is de eerdere constatering dat het niet
goed mogelijk lijkt om behoeften van consumenten terzake van financiële dienstverlening zodanig in kaart te brengen dat daarmee inzichten worden verkregen die direct te
vertalen zijn naar het marketingbeleid of naar marketingstrategieën. De kern van het
probleem wordt gevormd door de constatering dat er grote discrepanties zijn tussen wat
consumenten zeggen dat belangrijk is (via conjuncte analyse, attitudemodellen of het
inventariseren van waarden; zie ook De Bont, 1992) en het feitelijke keuzegedrag. De
oplossing voor dit probleem wordt gezocht in het traceren van keuzeprocessen zoals die
op individueel niveau plaatsvinden.
Als gevolg van deze overwegingen wordt de centrale vraagstelling van dit onderzoek als volgt geformuleerd:
Op welke wijze kunnen (mogelijk idiosvncratische) hypotheekbeslissingsprocessen van individuele consumenten in kaart worden gebracht.
De belangrijkste hypothesen, die ten grondslag liggen aan het vragenlijstontwerp,
zijn geformuleerd op basis van vooronderzoek en zijn opgenomen in hoofdstuk 8. Om
de idiosyncratische hypotheekbeslissingen van consumenten in kaart te brengen, dient
er een vragenlijst te worden ontwoipen die het gehele beslissingsproces van een individuele consument doorloopt en waarmee alle factoren die van invloed zijn geweest op
individuele beslissingen kunnen worden getraceerd.

6.3 Opzet van het onderzoek
Het veldwerk voor het onderzoek naar hypotheekkeuzen van consumenten heeft
plaatsgevonden in de periode september-oktober 1991.
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Het hypotheekkeuzeonderzoek heeft plaatsgevonden bij een aselecte steekproef
van hypotheekgevers (N-200), die recent (minder dan 3 maanden geleden gerekend
vanaf het interviewtijdstip) een hypotheek hebben afgesloten. De steekproef is getrokken uit het kadaster. De interviews hebben plaatsgevonden met behulp van draagbare
computers bij de respondent thuis.
Een tussentijdse versie van het computergestuurde interview (programma) is opgenomen in bijlage 1(De eindversie, met bedrijfsspecifieke codes en vragen, kan, uit
concurrentie-overwegingen, niet worden getoond.)

6.4 Vragenlijstontwerp: óoofdstructuur van de vragenlijst
Omdat een computergestuurde vragenlijst niet altijd goed leesbaar is, volgt onderstaand een beschrijving van de hoofdstructuur van de vragenlijst. Per onderdeel is
kort aangegeven wat de strekking en de bedoeling is van de vragen. De vragenlijst kent
de volgende hoofdstructuur:
. Administratieve gegevens en de huishoudbox. Dit blok bevat gegevens over met
de respondent gemaakte afspraken, redenen van non-response en de socio-economische kenmerken van het huishouden zoals opleiding, werkzaamheid, beroep, et cetera. Per lid van het huishouden wordt gevraagd naar geslacht, leeftijd en plaats in het huishouden.
. Indeling van financiële instellingen. In dit blok wordt achtereenvolgens gevraagd naar de spontane bekendheid, geholpen bekendheid en de hypotheekbekendheid van financiële instellingen. Per bekende instelling wordt gevraagd of
men deze al kende vóórdat men een hypotheek nodig had, en zo nee, hoe men
dan van die instelling heeft gehoord. Vervolgens wordt gevraagd met welke van
de (bekende) instellingen men op voorhand niets te maken zou willen hebben
(en zo nee, waarom niet of zo ja, waarom wel) en indien niet afgewezen bij
welke van de overblijvende instellingen men geen hypotheek zou willen (en zo
nee waarom niet of zo ja waarom wel). Omdat het onderzoek retrospectief is, is
er in dit blok een aantal vragen opgenomen om na te kunnen gaan of eventuele
afwijzing van instellingen het gevolg is van specifieke ervaringen tijdens het
zoeken naar een hypotheek of het gevolg van al eerder ingenomen standpunten.
Tot slot is in dit blok opgenomen de vragen naar de relaties (diensten) die men
heeft bij verschillende financièle instellingen, inclusief de huidige hypotheek én
de vragen of inen op een of andere manier al een relatie had met de instelling
waar men nu de hypotheek heeft genomen.
Dit gedeelte van het interview is zeer complex en het aantal uitsplitsingen, dat
een respondent kan maken, kan omvangrijk zijn. Dit onderdeel vervult bij de analyse
van de gegevens (hoofdstuk 7) een belangrijke rol. Het opsplitsingsproces kan zeer
compact worden voorgesteld door gebruik te maken van wiskundige symbolen.
In het interviewprogramma worden de betrokken financiële instellingen opgesplitst in een aantal deelverzamelingen. Deze deelverr.amelingen worden vervolgens
gebruikt in de routeinstructies van het interviewprogramma. De onderscheiden deelverzamelingen zijn in de analysefase van belang om het hypotheekbeslissingsproces in een
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aantal fasen uiteen te kunnen leggen. Het opsplitsingsproces kan als volgt worden voorgesteld (~ is het symbool voor 'vereniging', en c het symbool voor 'deelverzameling
van'):
(1) S-B1 vB2v0

waarbij: B1
B2
O
S

(2) Bl~B2-C1vC2

waarbij: Cl
C2

(3) CI ~C2-D1 ~D2

waarbij: Dl
D2

- instelling op voorhand afgewezen
- instelling niet afgewezen

(4) Dl ~ D2 - E1 v E2

waarbij: E1
E2

zeker geen hypotheek bij...
eventueel een hypotheek bij ..

(5) R c B1 v BZ

waarbij: R

- instellingen, waarmee relatie

16) Fl cCl vE2vR

waarbij: FI

- instellingen, waar geinformeerd

(7) (C1 vE2vR)-F1

betekent:

18) T1 c(D1 v E1 ~ E2)

waarbij: T1

-

spontaan bekend
geholpen bekend
onbekend
universum (het gehele aanbod van
instellingen )

bekend vóór afslwten hypotheek
bekend via afsluiten hypotheek

vragen waarom niet geïnformeerd
- instellingen waarover iets te weten
gekomen

. Situatie met betrekking tot het hypotheekobject. De vragen in dit blok hebben
betrekking op de aard van het ondecpand en enkele bijzonderheden van de
(nieuwe) hypotheek en de vraag of inen al eerder een hypotheek heeft gehad.
Voorts wordt de mogelijkheid van de projectfinanciering uitgediept. Als men al
eerder een hypotheek heeft gehad, en de nieuwe hypotheek bij een andere instelling heeft afgesloten, wordt naar de redenen gevraagd.
. Beschrijving gekozen hypotheek. In dit blok worden vragen gesteld over de
'gevolgde weg naar de keuze' door te vragen hoe men bij de huidige instelling
terecht is gekomen en waarover men informatie heeft gevraagd. Voorts wordt
gevraagd naar de gekozen hypotheekvorm, de naam en het hypotheekbedrag.
Overige kenmerken zijn in het zogenaamde afweegblok ondergebracht.
. Informatie bij hypotheekinstellingen. In dit blok wordt nagegaan hóe men ertoe
gekomen is bij bepaalde instellingen informatie te vragen en waaróver men informatie heeft gekregen. Vervolgens wordt ingegaan op deelverzamelingen van
instellingen, die men wel acceptabel vond voor een hypotheek, maar waar géén
inforcnatie is gevraagd.
. Het afweegblok en het voor- en nadelen blok. Dit blok is het meest complexe
deel van de vragenlijst. Voor elke instelling waar men informatie heeft gevraagd in verband met de hypotheekmogelijkheden moet worden allereerst
worden nagegaan waarover men informatie heeft gevraagd en vervolgens wordt
per aspect nagegaan of dit aspect een nadeel of een voordeel was ten opzichte
van de hypotheek, die men heeft bij de huidige instelling. Daarna moet worden
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nagegaan of inen zich nog kan herinneren wat de exacte specificaties waren
voor de hypotheek die men heeft afgewezen en de hypotheek die men uiteindelijk heefr gekozen.

6.5 Routes in het interviewprogramma
Het traceren van individuele hypotheekbeslissingen van consumenten brengt met
zich mee dat de routestructuur van de computergestuurde vragenlijst zeer complex
wordt. Per respondent kunnen verschillende stappen zijn gezet in het beslissingsproces.
Onderstaand wordt de hoofdstructuur geschetst van de verschillende routes zoals die
worden gebruikt bij de scenariobenadering.
In het interviewprogramma kan een zevental soorten routings worden onderscheiden, namelijk:
1. Routings (RI), de logische sprongvragen. Bijvoorbeeld, alleen als men een bestaande woning heeft gekocht, zal dit leiden tot vragen over rente en aflossing.
Bij een huurwoning zal naar huur worden gevraagd. De hier bedoelde routings
hebben een overeenkomstige functie als de traditionele 'sprongvragen' in PAPI
vragenlij sten.
2. Routings (R2), die dienen om de indeling van financiële instellingen te sturen.
Het interviewprogramma is zo opgezet dat eerst infonmatie wordt verzameld
over de bekendheid ( spontaan, geholpen en hypotheekbekendheid) dan over
het al of niet afwijzen, enzovoorts.
3. Routings ( R3),die verband houden met de veronderstelde invloed van situatieve factoren op het hypotheekbeslissingsproces. Als men bijvoorbeeld een aangeboden projectfinanciering (een erkend belangrijke situatieve factor) heeft geaccepteerd bij een instelling waar men nog geen relatie mee had, dan wordt
eerst gecontroleerd of er naast de instelling waar men de projectfinanciering
heeft geaccepteerd nog bij andere instellingen is geïnformeerd en zo nee, dan
wordt als extra controle gevraagd waarom men niet bij de instelling(en) is geweest waar men al een relatie mee had.
4. Routings (R4), die dienen om de informatie en de inzichten die een respondent
al had voordat er behoefte was aan een hypotheek en de informatie die verkregen is door het zoeken naar een hypotheken zo goed mogelijk te scheiden. Deze routings zijn bedoeld om antwoorden die specifiek een gevolg zijn van het
retrospectieve karakter van de scenariobenadering te corrigeren. Bijvoorbeeld
als men zegt een instelling te kennen als hypotheekinstelling, leidt dit tot de
vervolgvraag of inen die instelling al kende voor men een hypotheek nodig
had, of dat men de instelling heeft leren kennen doordat men een hypotheek
nodig had.
5. Routings (RS), bedoeld om de consistentie in de antwoorden van een respondent te bewaken. De vragen en de routings met betrekking tot dit onderdeel
zijn niet specifiek voor de scenariobenadering en zullen verder buiten beschouwing blijven.
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6. Routings (R6), bedoeld om vragen toe te spitsen op specifieke indelingen of
antwoorden van respondenten. Bijvoorbeeld indien respondenten geen informatie hebben gevraagd bij instellingen die men wel acceptabel vond voor een
hypotheek worden deze genegeerde instellingen opgesplitst in specifieke categorieën, zoals instellingen waarmee men een relatie heeft, of instellingen, die
men al kende voor men een hypotheek nodig had, et cetera. De vervolgvragen
worden dan toegespitst op deze per respondent mogelijk verschillende deelverzamelingen.
7. Routings (R7), bedoeld om de vragen met betrekking tot het afwegingsproces
te sturen. Deze routestructuur is de meest ingewikkelde van het gehele interviewprogramma.

6.6 Benodigde programmatuur
In hoofdstuk 5 is gesteld dat het gebruik van de scenariobenadering meestal zeer
complexe routestructuren in de computergestuurde vragenlijst tot gevolg zal hebben.
Dergelijke routestructuren stellen hoge eisen aan de software van het vragenlijstontwerpprogramma en aan de software voor de analyse van gegevens. In deze paragraaf
wordt de sofiware die gebruikt is bij de toepassing van scenariobenadering op het
hypotheekkeuzeproces van consumenten besproken.
Het vragenlijstontwerpprogramma: BLAISE
Voor het ontwerpen van de CAPI-vragenlijst is gekozen voor het door het CBS
ontwikkelde interviewprogramma BLAISE. De taal BLAISE is gebaseerd op de programmeertaal PASCAL. De beroemde Franse wiskundige en theoloog Blaise Pascal
(1623-1662 ) leende zijn achternaam reeds aan de programmeertaal PASCAL De auteurs van Het BLAISE Systeem hebben daarom voor de naam BLAISE gekozen. De
belangrijkste overweging voor de keuze van dit pakket is, dat het voldoet aan de voorwaarden, die genoemd zijn in paragraaf 4.2.2. Het BLAISE Systeem (Bethlehem e.a.,
1989) is:
"...ontwikkeld om het proces van het verzamelen, bewerken en analyseren van enquétegegevens efficiénter te laten verlopen. Uitgangspunt is een fonmele beschrijving van de
gegevens, die in een onderzoek worden verzameld. Deze beschrijving fungeert als een kennisbank, waarmee het systeem in staat is om automatisch allerlei programmatuur te genereren,
die nodig is in het produktieproces. De informatie behceft niet meer voor elke stap in het
proces opnieuw te worden gespecificeerd. Verder integreert het BLAISE Systeem diverse
stappen van het proces van informatieverwerking ..."
"Het idee achter BLAISE is om bij de start van het onderzcek éénmaal een formele beschrijving te maken (in de taal BLAISE) van de vragenlijst (vragen, tcegestane antwoorden,
routéinstructies, en relaties tussen antwoorden); die beschrijving in de computer op te slaan en
vervolgens alle benodigde programmatuur automatisch te laten genereren."

Het Blaise Systeem kan worden gebruikt voor CADI (Computer Assisted Data
Input), CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing en CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing). BLAISE wordt in dit onderzoek gebruikt voor CAPI.
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De elementen van een BLAISE vragenlijst zijn vragen, omschrijvingen van antwoorden, sprongopdrachten naar volgende vragen en aanwijzingen voor de enquëteur.
(Voor een uitputtende behandeling van het Blaise Systeem wordt verwezen naar
Bethlehem e.a. 1987). Ter introductie volgt hierna een kort overzicht van de belangrijkste begrippen van het BLAISE-systeem.
Complexe vragenlijsten worden opgesplitst in blokken, die op zichzelf weer als
aparte vragenlijsten binnen de gehele vragenlijst kunnen worden gezien (modules). Een
vragenlijst votmt een procedure ( analoog aan PASCAL of GAUSS wordt een procedure gestart met een begrinprocedure declaratie 'proc(x)-naam...' en eindprocedure declaratie 'endp'). Daarom begint een vragenlijst met de gereserveerde woorden in
hoofdletters 'VR.AGENLIJST' en eindigt met 'ENDLIJST'. Het belangrijkste bestanddeel van een vragenlijst zijn de vraagdefinities bestaande uit vraagnamen, vraagteksten
en toegestane waardegebieden. De vragen-paragraaf wordt gedeclareerd met het gereserveerde woord'VRAGEN'. Een vraag bestaat uit een vraagnaam bijv. leeftijd en een
~raagtekrtbijv. 'Wat is uw leeftijd?'. Dit ziet er in BLAISE als volgt uit:
VRAGEN
Leeftijd "Wat is Uw Leeftijd?": 0.. 120;

De vragenparagraaf wordt begonnen met 'VRAGEN, dan wordt er een naam gegeven aan de vraag bijvoorbeeld Leeftijd en vervolgens komt er een vraagtekst tussen
aanhalingstekens, zoals die aan de respondent wordt voorgelegd in de enquête. Dan
~~ol~,n er een dubbele punt met het toegestane waardegebied (0 .. 120); de antwoorddefinitie genaamd. Aan het eind van dit complex staat een puntkomma. Deze dient om
.~raagdefinities van elkaar te onderscheiden. Het verschil met traditionele vragenlijsten
~s, onder meer, dat er geen vraagnummers worden gebruikt maar vraagnamen. Deze
vraa~,mamen fungeren bij het omzetten van de enquêteresultaten naar een gewenst systcem databestand als variabelennamen. Het voordeel van vraagnamen is tevens dat bij
w-ijzil,ringen in de vragenlijst niet steeds de hele vraagnummering moet worden aangepast en vergroot de leesbaarheid van de vragenlijst.
De antwoorddefinitie van een vraag geeft aan wat voor antwoord er op een vraag
mag worden gegeven, bijvoorbeeld een getal tussen 0 en 150.000, een antwoord uit een
lijst met mogelijkheden, een open antwoord, et cetera. Bij een open vraag volgt na de
vraagnaam en vraagtekst, en na de dubbele punt de antwoorddefinitie TEKST[t~]. Dus:
VRAGEN
Werk "Geef een korte omschrijving van Uw werk": TEKST[40);

betekent, dat voor de open vraag Werk een tekstblok wordt toegestaan van 40 karakters. Bij een numerieke vraag (zie het voorbeeld Leeftijd) wordt er een toegestane onder- en bovengrens opgegeven. Bij een voorgekodeerde vraag moet een keuze worden
gemaakt uit een vast aantal, vooraf gegeven mogelijkheden. Bijvoorbeeld:
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VRAGEN
Geldmaat " Maakt
(nooit
soms
regelm
ander

U vaak gebruik van de geldautomaat?":
"nooit",
"af en tce",
"regelmatig",
"anders");

Net zoals vragen worden voorzien van een vraagnaam worden antwoordcategorieén voorzien van een antwoordnaam. De mogelijkheid bestaat om ook meerkeuzevragen op te nemen. Dit geschiedt met de instructie 'MEERKEUZE [~] UIT'. Bijvoorbeeld:
VRAGEN
Diensten "Welke financiële diensten heeft u?":
MEERKEUZE [5] UTT
(Betaairek " Betaalrekening of salarisrekening",
Geldomat " Een autorisatie voor gebruik van een geldautomaat",
Lening
" Een continue krediet of persoonlijke lening",
et cetera....
Hypot
" Een hypotheek");

Met het voorgaande zou het in principe mogelijk zijn een deel van een BLAISE
vragenlijst op te zetten. Het zal echter regelmatig voorkomen dat verschillende vragen
gebrtuk maken van dezelfde antwoordmogelijkheden. Om te voorkomen, dat iedere
keer de antwoorddefinitie moet worden herhaald kan gebruik worden gemaakt van de
typedefinitie. Bijvoorbeeld:
TYPE
InfoFi - (Makel "Via de makelaar",
Verzek
"Een verzekeringsagent geraadpleegd",
FamKenn
Buurt
OudHyp
KrantT
Reclame
Ander

"Kennissen of familie gevraagd",
"Een instelling in de buurt bezocht",
"Naar mijn oude hypotheek-instelling gegaan",
"Krant of tijdschriften, et cetera, geraadpleegd",
"Reclamefolders of reclameborden gezien",
"Anders");

VRAGEN
HceWeten "Hce bent u iets te weten gekomen over hypotheekmogelijkheden
van áHypNem[j]": InfoFi;

WegTotKe "ENQ.: TOON KAART 11. llll We gaan nu verder met de hypotheek die
u het laatst bij SHypNem[Keus] hebt afgesloten.lllice bent u aan informatie over
SHypNem[Keus] gekomen?":InfoFi;

Naast vragen en vraagdefinities zijn er routes. Routes zorgen ervoor dat de juiste
vragen in de juiste volgorde worden gesteld. De volgorde van de vragen staat los van
de definities. Door volgordes en definities los te koppelen kunnen routes op een meer
overzichtelijke en flexibele manier worden opgezet. In principe lijken de route-instructies in BLAISE op de routeïnstructies in PASCAL, GAUSS, SAS, et cetera. Er zijn onvoorwaardelijke en voorwaardelijke routes mogelijk. Een voorbeeld van de eerste is:
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ROUTE
RespNum; Geslacht; Leeftijd; Diensten

Dit houdt in: stel eerst vraag RespNum, dan vraag Geslacht, enzovoorts tot en met
vraag Diensten. Een voorbeeld van de tweede categorie is:
ROUTE
RespNum;Gesiacht; Leeftij d; Diensten;
Als Geldomat in Diensten DAN
tenaarn
Als tenaam - resp DAN
Geldmaat;
Ais Geldomat IN[soms, regelmatig] DAN
ervaring;
Ais ander IN Diensten DAN Waarom ENDALS
ENDALS
ENDALS
ENDALS

In woorden staat hier: noteer het respondentnummer, vraag vervolgens naar geslacht
en leeftijd en het soort diensten. Als de respondent een autorisatie heeft voor het gebruik van een geldautomaat, vraag dan op wiens naam de autorisatie staat. Alleen aan
respondenten die zelf gebruik maken van de geldautomaat wordt gevraagd hoe vaak ze
van de geldautomaat gebruik maken. Als de respondent soms of regelmatig van de
geldautomaat gebruik maakt vraag dan naar de ervaringen. Als er nooit van de geldautomaat gebruik wordt gemaakt vraag dan naar de reden.
De keuze van een statistisch pakket: GAUSS
In deze paragraaf wordt toegelicht welke specifieke problemen zich voordoen bij
de analyse van de gegevens die zijn verkregen met behulp van de scenariobenadering.
Aangegeven wordt dat het pakket GAUSS is gekozen omdat het complementair is aan
het BLAISE-systeem.
Het vragenlijstontwerpprogramma BLAISE wordt gekenmerkt door een zeer gestructureerde aanpak van een vragenlijst. Ten behoeve van de intenne sturing en routings wordt gebruik gemaakt van grote arrays van dummy-variabelen. Het veelvuldig
gebruik van route-opdrachten en vooral van complexere route-opdrachten (vele niveaus
diep) leidt ertoe dat er in het databestand veel niet-van-toepassing-antwoorden zullen
ontstaan, die kunnen worden voorgesteld als ontbrekende waarden. Dergelijke bestanden zijn moeilijk te analyseren. Daarom is gezocht naar een statistisch pakket dat als
het ware de hele routestructuur van BLAISE kan overnemen ten behoeve van de bewerking en analyse van de gegevens. Het pakket GAUSS voldoet aan al deze voorwaarden en maakt het mogelijk om met het BLAISE-databestand, inclusief routestructuur, flexibel om te gaan. Omdat het pakket GAUSS niet algemeen bekend is zal het
kort worden beschreven.
GAUSS, van oorsprong een pakket voor econometrische analyses is een matrixprogrammeertaal, specifiek bedoeld voor rekenintensieve taken. In het basispakket
GAUSS (versie 2.2) zijn meer dan 200 statistische routines, functies of procedures op-
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genomen. De eenheid van analyse is steeds een matrix. (Pakketten als SPSS of SAS
(exclusief SAS-IML) zijn georiënteerd op variabelen). Het manipuleren van matrices
geschiedt in een op matrixalgebra georiënteerde commandotaal. In dit opzicht lijkt
GAUSS enigszins op APL. Evenals bij APL is interactieve verwerking van opdrachten
mogelijk.
Als in GAUSS een ASCII-databestand moet worden ingelezen met 3000 rijen en
100 kolommen, dan is de opdracht ~load X[3000,IOOJ-ascii,flename~ voldoende om
de datamatrix in het werkgeheugen van GAUSS te zetten onder de naam 'X'. Manipulatie van zo'n datamatrix geschiedt door X[r:n, c:kJ aan te roepen. Bijvoorbeeld een regressieanalyse van kolom 1 op kolom 2 tot en met 10 geschiedt als volgt:

beta - inv(x~.z:loJ'~~,2:IO~~;z~.2:~oJ'~~,~J
Het pakket is zeer geschikt om routines en functies voor specifiek gebruik te programmeren en op te slaan in een toolbox. Evenals PASCAL leent GAUSS zich voor
gestructureerd programmeren. Een van de nadelen van GAUSS voor gebruikers, die
gewend zijn aan pakketten met 'voorgekookte' procedures en bedieningsmenu's, is de
grote mate van zelfwerkzaamheid die gevraagd wordt omdat alle gangbare statistische
procedures en toetsen, aanwezig in de standaardpakketten, door de gebruiker zelf geprogrammeerd moeten worden. Het grote voordeel is echter dat ook zeer complexe programma's op een relatief eenvoudige manier ontworpen kunnen worden en dat gebruik
kan worden gemaakt van de NAG-library met FORTRAN routines of andere externe libraries met bijvoorbeeld C-routines. Een ander belangrijk voordeel van het gebruik van
GAUSS is de mogelijkheid om datamatrices te laden in het RAM-geheugen en de gegevens direct te manipuleren in het werkgeheugen. (Op voorwaarde natuurlijk, dat er voldoende 'extended memory' aanwezig is). Hiermee wordt de relatief trage 'communicatie' met de harde schijf voorkomen en verlopen datasteps aanzienlijk sneller dan bij
SAS of SPSS. (De ervaring heeft geleerd, dat indien datamatrices geheel in het RAMgeheugen kunnen worden gemanipuleerd, de responsetijden op een 386 of 486 MSDOS machine voor bijvoorbeeld een correlatiematrix met 100 variabelen minder dan
een minuut is).
Het pakket GAUSS beschikt zowel over een interpreter als een compiler en kan
daardoor in commando modus (interactief) en in ontwerp modus (editor) worden gebruikt. In de ontwerp modus kunnen programma's worden ontworpen en gecompileerd.
Eenmaal (zelf) ontworpen en gecompileerde programma's kunnen vervolgens in de
commando modus, analoog aan de aanroep van SPSS- of SAS-procedures, worden aangeroepen (of 'stand alone', analoog aan de aanroep van .EXE- of .COM-files in DOS
worden aangeroepen).
Hoewel GAUSS in de standaardversie zeer snel is (vergelijkbaar met TURBO
PASCAL), is de zogenaamde protected mode versie (GAUSS-386) ongeveer nog 20 tot
30"~o sneller. De 'protected mode' versie biedt bovendien de mogelijkheid om grote
werkgeheugens aan te spreken. (Bij de nieuwere 486 DOS machines is het RAM-geheugen bijvoorbeeld uitbreidbaar tot 128 megabyte en hoger). Door de snelheid van het
pakket, de mogelijkheid om een groot werkgeheugen te alloceren, de mogelijkheid om
datamatrices direct in het RAM-geheugen op te slaan en te manipuleren en het feit dat
GAUSS een matrix-georiënteerde taal is, blijkt dit pakket grote voordelen te bieden
boven de gangbare statistische pakketten. Het belangrijkste voordeel met het oog op het
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complexe databestand, als gevolg van de scenariobenadering, is echter de mogelijkheid
om geformateerde datamatrices op te slaan en deze aan te roepen en te manipuleren
alsof het enkelvoudige variabelen zijn.
De verwerking van 'scenariodatabestanden' kan desnoods ook met de eerdergenoemde algemene statistische pakketten zoals SAS, SPSS, SYSTAT e.d. plaatsvinden.
De ervaring heeft echter geleerd dat deze op variabelen georiënteerde pakketten aanleiding zullen geven tot veel (en relatief complexe) programmeeractiviteiten.

6.7 Verklaring van de variabelen in de BLAISE vragenlijst
In paragraaf 6.6 is gesteld, dat in BLAISE vragen geen nummers hebben maar
namen. Deze vraagnamen ook als variabele namen, nadat het interview heeft plaatsgevonden. Deze vraagnamen en de vraagteksten zijn opgenomen in de computergestuurde
vragenlijst in bijlage 1. Zoals al eerder opgemerkt is een computergestuurd(e) vragenlijst(programma) niet makkelijk leesbaar. Daarom volgen onderstaand de vraagnamen
en vraagteksten per onderdeel (hoofdstructuur) van de vragenlijst.
. Indeling van financiële instellingen4
SponIns
Kenlns
WeetHyp
KenVoor
Kenlnst
HoorInst
Nietlnst
Neglnst
PosInst
Aanmerk
WaarNiet
WaarWel

spontaan bekende instelling
geholpen bekende instelling.
is (geholpen bekende) insteT~ing- ook een hypotheekinstelling
kende u instellingj al voor u de )iypotheek nodig had
waardoor kende u een instelling al
waardoor heeft u instelling leren kennen
met welke instelling wilt u bij voorbaat niets te maken hebben
waarom wilt u bij voorbaat niets met instellingj te maken hebben
waarom wijst u instellingj niet bij voorbaat af
bij welke instellingj wil u wel klant zijn, maar niet voor een hypotheek
waarom wilt u geen hypotheek bij instellingj
waarom komt instellingj in aanmerking voor een hypotheek

TeWeten

bent u nog iets te weten gekomen over de hypotheekmogelijkheden bij
instelling;
hce bent u iets te weten gekomen over instellingj
wat bent u te weten gekomen over instellingj
bij welke instelling is uw laatste hypotheek afgesloten
bij welke instelling bent ulis uw partner klant
U bent nu bij instei~gj, was u daar ook al klant voor u een hypotheek
afsloot
welke financiële diensten had u daar al voor u de hypotheek afsloot

HceWeten
WatWeten
HypRela
Relatie
EerdInst
WellcEerd

. Situatie met betrekking tot het hypotheekobject.
HypObj
ProjFín
InsPrFin
AccPrFin

waarop rust uw laatste hypotheek
werd u een projectfinanciering aangeboden
welke instelling bood u de project5nanciering aan
hebt u deze projectfinanciering geaccepteerd

4 De notatie j geeft aan, dat de vraag per instelling wordt gesteld of dat op een vraag multiple responses mogelijk zijn.
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WaarNacc

waarom hebt u deze financiering niet geaccepteerd

WoondeAl

woonde u al in uw nieuwe woning voordat de projectfinanciering werd
afgesloten
welke van de volgende hypotheek-situaties is op u van tcepassing
wat was de naam van de voorlaatste hypotheekinstelling

We1keA1
NaamOud

WaaNoud
AlEerd

waarom hebt u de hypotheek niet afgesloten bij de instelling waar u al een
hypotheek had
had u al eerder een hypotheek voordat u de laatste hypotheek afsloot

. Informatie bij hypotheekinstellingen
WelkInfo
Manier
WaarOver
WaarNl

bij welke instellingen hebt u géinformeerd naar hypotheekmogelijkheden
hce bent u ertce gekomen informatie over instellingj te vragen
waarover hebt u informatie gevraagd bij instellingj
bij instellingj bent u cliënt; waarom daar niet geinformeerd naar een
hvpotheek

WaarN2
WaarN3

instelling; kende u al; waarom niet géinformeerd naar een hypotheek
instelling; sloot u niet bij voorbaat uit; waarom niet géinformeerd naar
een hypotheek

. Beschrijving gekozen hypotheek.
WegTotK
Keuslnfo
AflosKeu
WeetKeus
HypNaam
KenHoog
KenHoger

hce bent u aan infotmatie over instellingj gekomen
waarover heeft u informatie bij instellingj gevraagd
hce is de aflossing van de hypotheek geregeld
weet de naam van de laatste afgesloten hypotheek
wat is de naam van de laatst afgesloten hypotheek
wat is de hoogte van deze hypotheek
had u liever een hypotheek voor een hoger bedrag afgesloten

. Afweging voor- en nadelen
Voordeel

in welke opzichten was instellingj voordeliger of beter ten opzichte van
de hypotheek, die u bij instellingj hebt afgesloten

Voordeett

zijn er nog meer opzichten waarm instellingj voordeliger of beter was
dan Instellingj

Nadeel

in welke opzichten was instellingj nadeliger of slechter ten opzichte van
de hypotheek, die u bij instelling~ hebt afgesloten

Nadeett

zijn er nog meer opzichten waann instellingj nadeliger of slechter was
dan instelling~

VeraK

wellce mogelt~kheden tot verandering waren er bij instellingj, (de door
respectievelijk gekozen instelling!)

VeraV

welke mogelijkheden tot verandering waren er bij instellingj,
(overwogen, niet gekozen instellingj

VeraN

welke mogelijkheden tot verandering waren er bij instellingj,
(overwogen, niet gekozen instellingj
weet u nog hce lang het regelen van een hypotheek bij instellingj duurde
hcelang duurde het regelen van de hypotheek bij instellingj
weet u nog hce lang regelen van een hypotheek bij instellingj zou duren
hcelang zou het regelen van de hypotheek bij instellingj duren
weet u nog hce lang regelen van een hypotheek bij instellingj zou duren
hcelang zou het regelen van de hypotheek bij instellingj duren

WeetLanK
HceLanK
WeetLanV
HceLanV
WeetLanN
HceLanN
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WeetRPeK
HceRPerK
WeetRPeV
HceRPerV
WeetRPeN
HceRPerN
WeetRenK
HceRentK
WeetRenV
HoeRentV
WeetRenN
HceRentN
WeetVerK
HceVerLK
WeetVerV
HceVerLV
WeetHooK
HceHooK
WeetHooV
HceHooV
WeetHooN

weet u nog wat de rentevaste periode is bij instellingj
voor hcelang is de rente vastgelegd bij instellingj
weet u nog wat de rentevaste periode was bij instellingj
voor hcelang zou de rente zijn vastgelegd bij instellingj
weet u nog wat de rentevaste periode was bij instellingj
voor hcelang zou de rente vastgelegd zijn bij instellingj
weet u hce hoog de rente is bij instellingj
6ce hoog is de rente bij instellingj
weet u hce hoog de rente zou zijn bij instellingj
hce hoog zou de rente zijn bij instellingj
weet u hce hoog de rente zou zijn bij instellingj
hce hoog zou de rente zijn bij instellingj
kent u de verlengingsvoorwaarden bij instellingj
welke van volgende uitspraken heeft betrekking op instellingj
kent u nog de verlengingsvoorwaarden bij instellingj
welke van volgende uitspraken heeft betrekking op mstellingweet u hce de mogelijkheid tot verhoging van de hypotheek ~ij
instelling; is geregeld
welke vaá de volgende mogelijkheden is van tcepassing op instellingj
weet u hce de mogelijkheid tot verhoging van de hypotheek bij
instelling; was geregeld
welke vaá de volgende mogelijkheden was van tcepassing op instellingj
weet u hce de mogelijkheid tot verhoging van de hypotheek bij
instelling; was geregeld

HceHooN
WeetVriK

welke van de volgende mogelijkheden was van tcepassing op instelling
weet u hce bij instellingj de mogelijk is geregeld om vervrcegd bcetevn~
de schuld af te lossen

SomVrijK
WeetVriK

welk bedrag (in o~o) kan bij instelling- jaarlijks bcetevrij afgelost worden
weet u hce bij instellingj de mogelij)s was geregeld om vervrcegd bcete
vrij de schuld af te lossen
welk bedrag (in o~o) kan bij instellingj jaarlijks bcetevrij afgelost worden
welk van de volgende mogelijkheden is van tcepassing op instellingj
weet u hce bij instellingj de mogelijk was geregeld om vervrcegd

SomVrijK
HceVrijK
WeetVriK

SomVrijK
HceVrijK
WeetVriV

bcetevrij de schuld af te lossen
welk bedrag (in o~o) kan bij instelling- jaarlijks bcetevrij afgelost worden
welke van volgende mogelijkheden lieeft betrekking op instellingweet u hce bij instellingj de mogelijk was geregeld om vervrceg~
bcetevrij de schuld af te lossen

SomVrijV

welk bedrag (in o~o) zou bij instellingj jaarlijks bcetevrij afgelost ktuinen
worden

HceVrij V
WeetVriN

welk van de volgende mogelijkheden is van tcepassing op instellingj
weet u hce bij instellingj de mogelijk was geregeld om vervrcegd
bcetevrij de schuld af te lossen
welk bedrag (in o~o) zou bij instellingj jaarlijks boetevrij afgelost kunnen
worden

SomVrijN
HceVrijN
WeetMeeK

welke van volgende mogelijkheden is van toepassing op instellingj
weet u hce bij instellingj de mogelijkheden omtrent het meenemen van
de hypotheek bij verhuizing zijn

HceMeeK
WeetMeeV

wellce van de volgende mogelijkheden is op instellingj van tcepassing
weet u hce bij instellingj de mogelijkheden omtrent het meenemen van
de hypotheek bij verhuizing waren
welke van de volgende mogelijkheden is op instellingj van tcepassing
weet u hce bij instellingj de mogelijkheden omtrent het meenemen van
de hypotheek bij verhuizing waren
wellce van de volgende mogelijkheden is op instellingj van tcepassing

HceMeeV
WeetMeeN
HceMeeN
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WeetProK
HceProvK
WeetProV
HceProvV
WeetProN
HceProvN
WeetTaxK
HceTaxK
WeetTaxV
HceTaxV
WeetTaxN
HceTaxN

weet u nog hce hoog de afsluitprovisie was bij instellingj
hce hoog was de afsluitprovisie bij instellingj
weet u nog hce hoog de afsluitprovisie was bij instellingj
hce hoog was de afsluitprovisie bij instellingj
weet u nog hce hoog de afsluitprovisie was bij instellingj
hce hoog was de afsluitprovisie bij instelling.
weet u nog hce hoog de ta~catiekosten waren~bij instellingj
hce hoog wazen de taxatiekosten bij instellingj
weet u nog hce hoog de taxatiekosten waren bij instellingj
hce hoog wazen de taxatiekosten bij instellingj
weet u nog hce hoog de taxatiekosten wazen bij instellingj
hce hoog wazen de taxatiekosten bij instellingj

WeetDooK

weet u hce hoog de overlijdensrisico- enlof opstalverzekering zijn bij
instelling;

HceDooK
WeetDooV

hce hoog is de overlijdensrisico- eNof opstalverzeketing bij instellingj
weet u hce hoog de overlijdensrisico- enlof opstalverzekering zou zijn bij
instelling;

HceDooV
WeetDooN

hce hoog was de overlijdensrisico- enlof opstalverzekering bij instelling~
weet u hce hoog de overlijdensrisico- enlof opstalverzekering zou zijn bij
instelling;
hce hoogwas de overlijdensrisico- enlof opstalverzekering bij instellingj
weet u nog wat bij instellingj de extra kosten wazen tijdens de bouw
wat voor extra kosten hebt u tijdens de bouw gemaakt bij instellingj
weet u nog wat de extra kosten waren tijdens de bouw
wat zouden bij instelling~ de extra kosten zijn tijdens de bouw
weet u nog wat bij instel~gj de extra kosten zouden zijn tijdens de bouw
wat zouden bij instelling de extra kosten zijn tijdens de bouw
wat gaf uiteindelijk de doorslag om uw hypotheek bij instellingj af te
sluiten

HceDooN
WeetBouK
HceBouwK
WeetBouV
HceBouwV
WeetBouN
HceBouwN
DoorSlag

6.8 Samenvatting
In dit hoofdstuk is de programmatuur besproken die is gebruikt bij de toepassing
van de scenariobenadering op het hypotheekkeuzeondercoek. Er is een keuze gemaakt
voor het vragenlijst ontwerppakket BLAISE en het statistisch pakket GAUSS. Geconstateerd is dat het BLAISE-systeem tegemoet komt aan de belangrijkste eisen die aan
een vragenlijstontwerppakket zijn gesteld (zie hoofdstuk 4). De keuze voor het statistisch pakket GAUSS is gebaseerd op een viertal overwegingen; GAUSS is complementair aan BLAISE voor wat betreft de aansluiting op de complexe routestructuur,
GAUSS is een krachtige programmeertaal, waarmee snel en efficiënt specifieke datamanipulaties of analyseproblemen kunnen worden opgelost. GAUSS is een op matrixalgebra georiënteerde commandotaal en tenslotte zijn GAUSS-procedures zeer snel.
In dit hoofdstuk is eveneens een schets gegeven van de opzet van het hypotheekkeuzeonderzoek, de hoofdstructuur van de vragenlijst en de verschillende routings die
in de computergestuurde hypotheekkeuzevragenlijst zijn ingebouwd.
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7 DE DATA-ANALYSE

7.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zullen enkele resultaten van het onderzoek naar hypotheekkeuzen met behulp van de scenariobenadering worden gepresenteerd. De functie van dit
hoofdstuk is het illustreren van:
. specifieke analyseproblemen (en mogelijke oplossingen) als gevolg van het gebruik van de scenariobenadering;
. specifieke bevindingen, de gedetailleerdheid en precisie van de gegevens verkregen met behulp van de scenariobenadering;
. de mogelijkheden voor descriptieve analyses en modelmatige benaderingen van
de gegevens;
. de wijze waarop op individueel niveau gemeten, idiosyncratische gegevens met
betrekking tot hypotheekkeuzen kunnen worden gebruikt voor het onderbouwen van marketingbeleid.
Uitgangspunt is derhalve niet een specifiek marketing probleem, noch een specifiek vraagstuk op gebied van consumentengedrag of van (een) consumentengedragstheorie(én). Dit hoofdstuk bevat een selectie van uitkomsten en analyses die het meest
aan de hierboven genoemde functie beantwoorden:
. in paragraaf 7.2 wordt kort ingegaan op de voorbereidende data-analyse, waaronder het creéren van basisbestanden en werkbestanden en het verrichten van
voorbereidende data-analyses, zoals het aanmaken van nieuwe variabelen en het
hercoderen van variabelen.
. in paragraaf 7.3 worden de verschillende fasen van het hypotheekbeslissingsproces beschreven en worden de gegevens die betrekking hebben op het hypotheekbeslissingsproces, de imagevragen en de betekenis van bemiddelaarsr adviseurs met behulp van grafische technieken gepresenteerd,
. in paragraaf 7.4 wordt een modelmatige representatie van het hypotheekbeslissingsproces voorgesteld en wordt op de mogelijkheid van survival-modellen ingegaan.
De in dit onderzoek betrokken financiéle instellingen zijn, mede als gevolg van
de beperkte steekproef, teruggebracht tot 7 klassen, namelijk: ABN Amro, NMB, Postbank, Rabobank, de spaarbanken (omvattende de spaarbanken - in het vervolg ook wel
aangeduid als SB - behorende tot de VSB~AMEV Groep, de SNS Groep, de Reaal
Groep, de Nutsspaarbanken, alsmede enkele kleine (nog) zelfstandige spaarbanken),
verzekeringsmaatschappijen en de hypotheekbanken.
Een respondent wordt aan een uit meer elementen bestaande categorie, zoals verzekeringsmaatschappijen, spaar- Of hypotheekbanken toegewezen als één of ineer elementen uit zo'n meervoudige categorie voor de verschillende fasen van het hypotheekbeslissingsproces voor die respondent een rol hebben gespeeld. Als bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappij X voor respondent i bekend is, scoort de categorie verzekerings-
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maatschappijen als geheel een 1 voor respondent i. Als respondent j de maatschappijen
X, Y en Z kent, scoort de categorie verzekeringsmaatschappijen ook een 1 voor respondent j. Deze handelwijze is erop gericht na te gaan wat de positie is van verzekeringsmaatschappijen en hypotheekbanken als gehéél. Uiteraard is het mogelijk om bepaalde
combinaties van verzekeringsmaatschappijen of hypotheek- of spaarbanken te onderscheiden, of een soort gemiddelde of gewogen codering toe te passen. In het navolgende zal echter de hiervoor besproken codering worden gehanteerd.

7.2 Voorbereidende data-analyse
Het gebruik van de scenariobenadering leidt, zoals eerder opgemerkt, tot een
complex en omvangrijk gegevensbestand. De lengte van de individuele 'records', in het
van het BLAISE CAPI-programma afgeleide basisbestand, bedraagt 6400 kolommen
per respondent. Elk record bestaat voor een deel uit tekstblokken (antwoorden op open
vragen), voor een deel uit numerieke informatie en voor een deel uít niet-van-toepassing codes als gevolg van de per respondent specifieke routings. Een voorbeeld van de
recordopbouw in het basisgegevensbestand is in bijlage 2 opgenomen.
De grote omvang van het databestand is voor een deel het gevolg van het feit dat
over 20 verschillende financiéle instellingen voor verschillende fasen van het beslissingsproces vragen zijn gesteld. In het basisbestand zijn de gegevens zo efficiént mogelijk opgeslagen. Om de gegevens geschikt te maken voor analysedoeleinden, dient elke kolom van een matrix een vaste betekenis te hebben. Bijvoorbeeld de vraag naar de
reden(en) dat een bepaalde instelling aanvaardbaar is, levert in het basisbestand bij 18
categorieën, 5 antwoordmogelijkheden en 20 financiéle instellingen 1800 posities op.
De gegevens kunnen ook worden opgeslagen door per instelling 18 posities of variabelen (namelijk één per antwoordcategorie) te creéren met een vaste kolompositie per
antwoordcategorie. Per kolom kan bijvoorbeeld de code 0 worden toegekend, indien
het desbetreffende antwoord niet werd gegeven, of een code 1, indien het antwoord wel
werd gegeven. Het omzetten van al deze variabelen naar een volledige Oll matrix zou
echter 20 ~` 18 - 360 posities vergen. In de vragenlijst is een groot aantal van dit soort
instellingen bij antwoordmogelijkheden bij multiple responses opgenomen.
Gegevens die zijn opgeslagen volgens het laatste formaat vormen een zogenaamde boolean matrix, bestaande uit nullen en enen. Dergelijke matrices zijn in GAUSS
gemakkelijk en snel te manipuleren. Daarom is een aantal gegevens uit het basisbestand
omgezet in nuUeen matrices met een GAUSS-formaat. Elke matrix bestaat uit 20 kolommen ( een per hypotheekinstelling) of uit net zoveel kolommen als er antwoordcategorieen zijn bij een bepaalde vraag. In plaats van het omvangrijke basisbestand met
zeer veel variabelen werd zo een beperkt 'bestand' met datamatrices verkregen. Met behulp van het NORTON UTILITIES programma FILEINFO.EXE zijn deze datamatrices van een omschrijving voorzien ( analoog aan een variabelelabel in SPSS of SAS).
De resultaten van deze eerste analysestap zijn weergegeven in tabel 3. Het permanent
opslaan van gegevens op de hiervoor beschreven manier is alleen maar zinvol als deze
gegevens ook regelmatig nodig zijn. Indien het gaat om incidenteel benodigde gegevens, is het efficiénter om deze te creéren op het moment dat ze nodig zijn. Het programma, waarmee verschillende soorten matrices gecreèerd kunnen worden (o.a. multiple response kruistabellen, boolean matrices) is opgenomen in bijlage 3. Het voordeel
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van dit programma (in vergelijking met gangbare herkoderingsprocedures in statistische pakketten) is dat, indien eenmaal de dataset in het geheugen is geladen, deelbestanden betrekkelijk eenvoudig en snel gecreëerd kunnen worden.
Tabel 3: Overzicht van de permanent opgeslagen boolean matrices.
ANYINFO.FMT
OFFERTE.FMT
HYPBEKEN.FMT
DOORSLAG.FMT
SPONINS.FMT
TOTBEKEN.FMT
NIETINS.FMT
AANMERKFMT
WELKINFO.FMT
HYPREL.FMT
TEWETEN.FMT
KENINS.FMT
WEETHY.FMT
AFVALLERFMT
ACCEPTBL.FMT
EERDINST.FNfT
RELATIE.FMT
KENDOOR.FMT
KENVOORFMT
TEWETHOE.FMT
OUDRELA.FMT
DECPROC.FNfT
ACCONLY.FMT
KEUHOOGT.FNfT
SRTHYP.FMT

instellingen waarnaar~waarbij men heeft gèinformeerd
bij welke instellingen géinfonmeerdlofferte gevraagd
totale hypotheekbekendheid
wat gaf de doorslag bij keuze huidige instelling (per instelling)
de spontane bekendheid
de totale (spontaantgeholpen) bekendheid
aantal op voorhand afgewezen instellingen
aantal instellingen wel acceptabel als insteliing, maar niet voor hypotheek
bij welke instellingen info gehad
waar hebt u uw huidige hypotheek
instellingen waarover men iets te weten is gekomen
de geholpen bekendheid
bij geholpen bekendheid: verstrekt instelling ook hypotheken
totaal aantal instellingen, dat is afgewezen
insteliingen die niet werden afgewezen
was u al eerder klant(voor u hypotheek had) bij hypotheekinsteilingljj
met welke instellingen heeft men een relatie
hypotheekinstelling was al bekend voor hypotheek nodig was
kende instelling niet voor een hypotheek nodig was
hce iets te weten gekomen over instellingr,.
had men al relatie met instellingUl voor u~ypotheek nam
code voor de beslissingshiërarcWe per instelling
hulpmatrix
hulpmatrix
hulpmatrix

Deze in standaard GAUSS-fomiaat opgeslagen datamatrices kunnen op een simpele manier direct worden ingelezen. Met het hierna volgende voorbeeld kan worden
gellustreerd hoe een analyse kan worden uitgevoerd op drie datamatrices van elk 20
variabelen. Als we bijvoorbeeld de totale bekendheid per instelling willen berekenen
dan zijn daarvoor drie matrices nodig namelijk: SPOI~TINS (matrix, die per respondent
aangeeft welke instellingen spontaan werden genoemd), KENINS (de matrix met
'geholpen bekende' instellingen) en WEETHY (de matrix met geholpen bekende instellingen, die als hypotheekinstelling worden herkend). In GAUSS zijn de volgende
commando's nodig om de totale bekendheid per instelling te berekenen:
load SPONINS:Ioad KENINS:Ioad WEETIíY:
TOTBEKND - SPOMNS t (KENINS'WEETIí}):
sumc(TOTBEKND);

of nog korter.
sumc(SPONINS t (KENINS'WEETHY));
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Met behulp van de functie 'sumc' worden in bovenstaand voorbeeld de kolomtotalen van de matrix TOTBEKND berekend. De opslag van gegevens in boolean matrices maakt het ook mogelijk om specifieke CAPI-routes in de vorm van testcondities
met enen en nullen op te slaan. Het combineren van gegevens, afkomstig van
(complexe en~of samengestelde) CAPI-routes, wordt op deze manier vereenvoudigd tot
het berekenen van Hadamards produkten enlof rij- of kolomsommaties. In feite kan de
hele routestructuur die gebruikt is in het CAPI-programma BLAISE in de vorm van
boolean matrices worden opgeslagen, zowel worden aangeroepen voor specifieke analyses als bijvoorbeeld om 'dendrogrammen' van door respondenten gevolgde specifieke
routes te printen, analoog aan dendrogrammen in AID (Automatic Interaction Detection; zie bijvoorbeeld Sonyuist e.a., 1971) of in hiërarchische clusteranalyse (zie bijvoorbeeld Everitt, 1974). Met behulp van deze dendrogrammen is het mogelijk respondenten op basis van de doorlopen route in de vragenlijst overzichtelijk uit te splitsen in
subgroepen. In bijlage 4 is een GAUSS-programma opgenomen waarmee routes kunnen worden geanalyseerd en desgewenst weergegeven in de vorm van dendrogrammen.
Het grote voordeel van de hierboven geschetste handelwijze is enerzijds de overzichtelijkheid (zeer veel variabelen uit het basisbestand zijn teruggebracht tot enkele
GAUSS-'variabelen' (lees: datamatrices met een vaste betekenis per kolom per datamatrix) en anderzijds de niet te onderschatten snelheidswinst en flexibiliteit. De snelheidswinst wordt, zoals eerder opgemerkt, vooral gerealiseerd doordat datamatrices direct in het werkgeheugen kunnen worden geladen en doordat de omslachtige datastap
procedures, zoals die in SAS en SPSS gebruikelijk zijn, achterwege kunnen blijven.
GAUSS maakt het bovendien mogelijk om transformaties van variabelen (bijvoorbeeld
hercoderingen) zonder een aparte datastap uit te voeren. Daartoe worden de te transformeren variabelen via een soort filter (een GAUSS-procedure) geleid en als getransformeerde variabele in de analysestap opgenomen.

7.3 Een beschrijving van enkele resultaten
In deze paragraaf zal een beeld worden gegeven van de resultaten, die verkregen
zijn met behulp van de scenariobenadering. Het doel hiervan is tweeledig. Enerzijds
wordt een beeld verkregen van de grote hoeveelheid zeer specifieke informatie die deze
benadering oplevert. Andercijds kan deze descriptieve fase dienen om tenminste op
basis van 'face validity' de plausibiliteit van de verkregen resultaten te beoordelen.
Aandacht zal worden besteed aan de meerwaarde van de scenariobenadering boven de 'klassieke' benadering van keuzegedragsonderaoek. Door het hypotheekbeslissingsproces op te splitsen in een aantal fasen en per fase specifieke vragen te stellen,
zal blijken dat voor verschillende consumenten verschillende factoren een rol kunnen
spelen in verschillende fasen van het keuzeproces. Het probleem van de vaak niet-dis- criminerende image-uitspraken respectievelijk aan hypotheekinstellingen of hypotheekvormen verbonden niet-discriminerende voor- of nadelen wordt aldus voorkomen.
5 De naam Hadamard produkt is aflcomstig van de Franse wiskundige Jacques Salomon
Hadarnard (1865-1963). Het Hadamard produkt komt neer op het elementsgewijze vermenigvuldigen van (in termen van rijen en kolommen) overeenkomstige elementen van twee of ineer
datamatrices van gelijke orde (gelijk aantal rij- en kolom-elementen).
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7.3.1 Het hypotheekbeslissingsproces
Het gehele beslissingsproces met betrekking tot hypotheken omvat een aantal
stadia, zoals uiteengezet in paragraaf 6.4. Om een hypotheek bij een bepaalde instelling
Gete kunnen afsluiten, dient een consument een of ineer van deze stadia te doorlopen.
financiëconstateerd moet worden dat door het grote aantal mogelijke combinaties van
le instellingen, zonder de mogelijkheden van CAPI, het traceren van dit beslissingsprohypotheekbeces per respondent niet mogelijk zou zijn. De verschillende stadia in dit
slissingsproces zijn:
.
.
.
.
.
.

bekendheid van de instelling als zodanig (TOTBEKEN).
bekendheid van de instelling als hypotheekinstelling (HYPBEKEN).
aanvaardbaarheid van een hypotheekinstelling (ACCEPTABEL).
instelling is (in)direct in de besluitvorming betrokken (INFORMATIE).
bij instelling is direct geïnformeerd inclusief offerte (OFFERTE).
bij een instelling is een hypotheek afgesloten (HYPOTHEEK).

Daardoor kunnen instellingen worden ingedeeld naar:

1. bekendheid,
2. hypotheekbekendheid,
3. aanvaardbaarheid,
4. indirect of direct iets te weten gekomen,
5. informatie ingewonnen over hypotheekmogelijkheden,
6. hypotheekafname,
en alle daaruit volgende combinaties van 1 tot en met 6, die hiérarchisch geordend zijn. Dit houdt in dat bijvoorbeeld de combinatie van niet-1 met wel-5 niét kan
voorkomen; de combinatie van wel-1 met niet-5 is daarentegen wél mogelijk.
Het zij nogmaals benadrukt dat met het voorgaande niet bedoeld wordt dat voorafgaande aan het hypotheekbeslissingsproces een hypotheekinstelling bekend of acceptabel zou moeten zijn. Het is goed mogelijk dat gedurende het hypotheekoriëntatieprohet
ces een instelling pas bekend of aanvaardbaar wordt, bijvoorbeeld als gevolg van
optreden van intermediairs zoals makelaars, Vereniging Eigen Huis, De Hypotheker, en
dergelijke.
Per instelling en per beslissingsstadium kan, met de in paragraaf 7.2. geschetste
GAUSS-procedure, het percentage consumenten worden berekend. Deze resultaten geven aan, per categorie van instellingen, hoe groot de kans is dat een consument van de
analogie
ene fase van dit hypotheekbeslissingsproces overgaat naar een volgende. Naar
zullen deze
van zg. 'survivalmodellen', waarop in paragraaf 7.4 wordt teruggekomen,
kansen worden aangeduid met 'overlevingskansen'.
Door het hypotheekkeuzeproces op te vatten als een survivalproces kunnen de individuele gegevens op een voor het marketingbeleid zinvolle manier worden geaggregeven een
geerd. De overlevingskansen per instelling (of categorie van instellingen)
indicatie van de mogelijkheden om de effectiviteit van verschillende marketinginstrumenten enlof distributie-kanalen te verbeteren, wanneer niet alleen de overlevingskan-
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sen sèc, maar ook de factoren die deze overgangskansen beïnvloeden in de analyse
worden betrokken (zoals in paragraaf 7.4. zal worden aangetoond). Maar met behulp
van deze overlevingskansen kunnen ook de sterktes en zwaktes van hypotheekaanbieders worden geanalyseerd. Een analyseaanpak is bekend voor de detailhandel. Van der
Kind (1992) hanteert hiervoor de volgende formule:

Omzet - MA ~` MO - VG ~` OI ~` C~` BB
waarbij:
MA
MO
VG
OI
C
BB

marktaandeel (de positie, die op een produktmarkt wordt ingenomen)
marktomvang (de omzetpotentie van de markt, de totale vraag)
verzorgingsgebied (het gebied, dat wordt `bediend')
opkomstindex (het percentage uit het verzorgingsgebied, dat een
winkel bezoekt)
- conversie (het percentage bezoekers van een winkel, dat een aankoop
doet)
- het bestede bonbedrag' per bezoeker - omzet per klant.
-

Het eerste deel van de rechterterm van bovenstaande formule (VG ~` OI):
"... representeert alles wat te maken heeft met de externe trekkracht of dominantie van een
winkel in zijn marktgebied. Het is een maat voor de overtuigingskracht van het concept "
(Van der Kind, 1992).

Het tweede deel van de rechterterm (C ~ BB):
"... heeft daarentegen te maken met de inteme overtuigingskracht in de winkel. De term ~eefi
aan in welke mate men in staat is de externe trekkracht om te zetten in daadwerke I i ~ he
omzet." (Van der Kind, 1992).

Naar analogie van de hiervoor besproken formule kan het hypotheekbeslissingsproces
worden onderverdeeld in twee categorieën:

l. externe dominantie, waaronder:
- totale instellingsbekendheid,
- hypotheekbekendheid,
- aanvaardbaarheid van een instelling als hypotheekverstrekker,
2. interne dominantie, waaronder:
- informatie bij instelling.
- aanvraag offerte,
- afname van een hypotheek,
- hoogte van een hypotheek,
- eventueel aanvullende diensten, zoals verrekeningen et cetera.
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Op basis van de eerder onderscheiden fasen in het hypotheekbeslissingsproces
kan per hypotheekaanbieder een proFiel van overlevingskansen worden bepaald. Op basis van dit profiel kunnen hypotheekaanbieders onderling worden vergeleken en kunnen marketingdoelstellingen worden geëvalueerd of bijgesteld. In figuur 1 worden deze
profielen, in termen van de eerder genoemde overlevingskansen, voor de zeven categorieën van hypotheekaanbieders weergegeven.
Figuur 1: Overlevingskansen gehele steekproef.

Figuur 1 laat zien dat behalve bij de specifieke hypotheekbanken de instellingsbekendheid in het algemeen groot is. De hypotheekbekendheid ligt voor een aantal instellingen lager dan de instellingsbekendheid. Verder kan uit figuur 1 worden opgemaakt dat er aanzienlijke verschillen zijn in de mate waarin een instelling aanvaardbaar
wordt gevonden als verstrekker van hypothecaire leningen. (Kortheidshalve zullen instellingen die hypothecaire leningen verstrekken voortaan hypotheekinstellingen of hypotheekverstrekkers worden genoemd).
Ook voor de overige fasen van het beslissingsproces zijn er grote verschillen tussen de verschillende hypotheekverstrekkers. Opmerkelijk is dat een groot deel van de
consumenten een bepaalde instelling wel aanvaardbaar vindt, maar dat een groot deel
van deze 'aanvaardbare' instellingen niet in de verdere overwegingen wordt betrokken.
Deze instellingen zullen verder worden aangeduid met de term 'grijze muiaen' (zie bijlage 5). De invloed van het marktaandeel op het percentage'grijze muizen' blijkt uit figuur 2.
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Figuur 2: Overlevingskansen indien cliënt~.

Cliënt wil zeggen, dat een consument één of ineer diensten heeft van een bepaalde instelling of categorie van instellingen, ongeacht de aard van die dienst(en). Omdat
cliénten van een bepaalde instelling de eigen instelling altijd kennen, geeft de procentuele instellingsbekendheid (TOTBEKEN) in figuur 2 het marktaandeel weer. Figuur 2
laat zien dat, in tegenstelling tot de vorige grafiek, het percentage 'grijze muizen' bij eigen cliënten aanzienlijk gereduceerd is, en soms zelfs nul is. Kennelijk oriënteren potentiële hypotheekcliënten zich vooral bij de instelling waar ze al een relatie mee hebben. Voor niet-clienten van financiële instellingen zijn de overlevingskansen weergegeven in figuur 3.

6 Overlevingskansen zijn hier weergegeven als fractie van de gehele steekproef. Dit wil zeggen:
de resultaten van figuur 2 en 3 leveren samen de resultaten van figuur 1 op. Anders gezegd:
figuur 2 en 3 hebben beide als percenteringsbasis de gehele steekprcef.
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Figuur 3: Overlevingskansen indien geen cliënt'.

Uit figuur 3 kan worden opgemaakt dat de NMB, ondanks het relatief lage marktaandeel in particuliere relaties, een zeer hoge instellings- en hypotheekbekendheid
heeft. Bij de spaarbanken (SB), de verzekeringsmaatschappijen en de hypotheekbanken
ligt de hypotheekbekendheid steeds lager dan de instellingsbekendheid. In figuur 3 is
duidelijk te zien dat het aandeel 'grijze muizen' het grootst is bij niet-clienten van financiële instellingen. Als de overlevingskansen voor verschillende financiële instellingen in de figuren 1 tot en met 3 worden vergeleken, blijkt bovendien dat er aanzienlijke
verschillen zijn in de overlevingskansen correspondeTend met de laatste fasen van het
beslissingsproces. Bij de Rabobank bijvoorbeeld nemen relatief veel klanten die informatie of een offerte komen vragen ook een hypotheek, echter vooral de eigen klanten.
In de figuren 1, 2 en 3 zijn de resultaten weergeven in termen van overlevingskansen. Hierbij ligt de nadruk op de vraag tot welke fase van het hypotheekbeslissingsproces de instelling 'in de race' blijft. Een andere en vaak inzichtelijker benadering is
die waarin het proces wordt beschreven in termen van overgangskansen; dit zijn de
kansen dat een consument die al in fase t is aangekomen ook in fase tf l terecht komt.
De overgangskansen zijn weergegeven in de figuren 4, 5 en 6(waarbij zij aangetekend
dat bij de berekening van de overgangskansen fase t steeds op l00 wordt gesteld).

~ Overlevingskansen zijn hier weergegeven als fractie van de gehele steekproef. Dit wil zeggen:
de resultaten van figuur 2 en 3leveren samen de resultaten van figuur 1 op. Anders gezegd:
figuur 2 en 3 hebben beide als percenteringsbasis de gehele steekprcef.
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Figuur 4: Overgangskansen gehele steekproef

Een vergelijking van de figuren 5 en 6 laat zien dat, ongeacht de vraag of het
cliënten betreft die wel of niet reeds een relatie hadden, de hypotheekbanken en de verzekeringsmaatschappijen er zeer goed in slagen om bij consumenten die daar om informatie vragen ook daadwerkelijk een hypotheek af te sluiten. Het resultaat krijgt nog
meer reliëf als bedacht wordt dat de hypotheekbekendheid voor een deel (resp. 190~o en
270~o toename) ontstaan is tijdens of als gevolg van het zoeken naar een geschikte hypotheek. Deze relatief grote toename in instellingsbekendheid bij verzekeringsmaatschappijen wordt mede verootzaakt door het feit dat bij het afsluiten van een hypotheek ook
vaak een of ineer extra verzekeringen worden afgesloten. Uiteraard is hieraan het kanaal (makelaar enlof verzekeringstussenpersoon) debet. Gezien het feit dat wel de instellingsbekendheid, maar in veel mindere mate de bekendheid als hypotheekverstrekker is toegenomen, kan worden afgeleid dat de toegenomen bekendheid vooral in verband moeten worden gebracht met de noodzaak om bij het afsluiten van een hypotheek
enlof het betrekken van een andere woning ook de nodige vetzekeringen af te sluiten
(opstal, inboedel, et cetera.). Niettemin blijkt hieruit dat hypotheken in belangrijke
mate 'verkocht' en niet 'gekocht' worden. (Of het gebruik van dit kanaal ook winstgevend(er) is in vergelijking met direct-marketing benaderingen of'netwerkbanking' staat
hier niet ter discussie).
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Figuw 5: Overgangskansen indien cliënt

Figuur 6: Overgangskansen indien geen cliënt

73.2 Images van fmanciéle instellingen
Een van de uitgangspunten van de scenariobenadering is om de vragen zoveel
mogelijk toe te spitsen op voor de respondent herkenbare of relevante situaties. Dit
houdt bijvoorbeeld in, als het gaat om het meten van images, dat niet zoals gebruikelijk
per instelling wordt gevraagd of een uitspraak wel of niet (meer of minder) van toepassing is. Eerst wordt nagegaan hoe de verschillende instellingen door de respondent
worden ingedeeld in termen van bekendheid, ervaring en aanvaardbaarheid. Per instel-
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ling wordt nagegaan, na vaststelling van de spontane en geholpen bekendheid (en bekendheid als hypotheekverstrekker), welke instellingen acceptabel zijn, bij welke instellingen of over welke instellingen men iets te weten is gekomen, respectievelijk bij
welke instellingen men heeft geïnformeerd naar de hypotheekmogelijkheden en tenslotte bij welke instelling men de hypotheek heeft afgesloten.
Door deze benadering wordt bijvoorbeeld bewerkstelligd dat instellingen, waarover men geen gefundeerd oordeel heeft niet worden beoordeeld, respectievelijk, dat
image-uitspraken expliciet worden gericht op aanvaardbare en niet-aanvaardbare instellingen. Maar vooral is van belang dat door de selecties op basis van de beslissingsfasen, financiële instellingen kunnen worden ingedeeld in, voor de respondent, zinvolle
groepen (dit wil zeggen: homogeen met betrekking tot de image-uitspraken die bij een
bepaalde indeling passen).
Er kan dus gericht worden gevraagd naar redenen (image-uitspraken) om een instelling als zodanig of als hypotheekverstrekker af te wijzen of te accepteren. Bovendien kan per instelling een onderscheid worden gemaakt tussen instellingsspecifieke en
produktspecifieke redenen voor afwijzing of acceptatie. Aldus wordt het nadeel van de
gangbare manier van imageonderLOek, namelijk de onduidelijkheid van de betekenis
die een uitspraak ('image-statement') voor het beslissingsgedrag van de consument
heeft, ondervangen. Door image-uitspraken te relateren aan afwijzing of acceptatie van
instellingen kan de relatie tussen image-uitspraken en beslissingsgedrag wel gelegd
worden.
In de figuren 7 tot en met 10 worden de images van de hypotheekverstrekkers, teruggebracht tot 7 categorieén, voor verschillende fasen van het hypotheekbeslissingsproces met elkaar vergeleken. Daartoe is gebruik gemaakt van correspondentieanalyse
met het in GAUSS geschreven programma CORRESP, (zie bijvoorbeeld Greenacre
1984; Lebart e.a. 1984). De resultaten in de figuren 7 tot 12 zijn gebaseerd op de vragen NegInst, PosInst, WaarNiet, WaarWel en Terecht (zie vragenlijst, bijlage 1). Voor
een toelichting op de interpretatie van de resultaten van correspondentie-analyse, met
name de figuren 7 tot en met 14, wordt verwezen naar bijlage 6.
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Figuw 7: Resultaten correspondentie analyse op de redenen voor de afwijzing van
financiële instellingen.
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Figuw 7 bevat een afbeelding op de eerste twee dimensies. Op de eerste twee dimensies blijken de Rabobank, de hypotheekbanken en de ABN Amro gesepareerd te
worden. De ABN Amro wordt in negatieve zin met 'duw' geassocieerd, terwijl de hypotheekbanken voornamelijk als 'onbekend' worden gezien. Van de groep spaarbanken,
(SB) wordt als nadeel gezien dat ze'te klein' zijn (dit wil zeggen: elk van de spaarbanken apart!). De Rabobank wordt geassocieerd met enkele nadelen die kennelijk berusten op specifieke negatieve ervaringen. Op de derde en vierde dimensie (die verder niet
worden weergegeven) worden respectievelijk NMB en Postbank tegenover elkaar gezet
en worden de verzekeringsmaatschappijen apart gelegd. De Postbank blijkt vooral te
worden geassocieerd met 'onpersoonlijk', de NMB met 'bank voor zakenmensen', 'duur'
en 'onvriendelijk'. De conclusie kan worden getrokken dat door het gebruik van de scenariobenadering en het uitsplitsen van het hypotheekbeslissingsproces in een aantal fasen blijkt dat de redenen voor afwijzing van financiële instellingen per instelling geheel
verschillend zijn.
Deze bevindingen vormen overigens één van de opvallende resultaten van de scenariobenadering. Dat wil zeggen dat het gebruik van de scenariobenadering er toe leidt
dat door het koppelen van de image-uitspraken aan een voor de respondent specifieke
'mentale kaart' van instellingen (de indeling in de hiervoor beschreven stappen 1 tot en
met 6), zelfs bij kleine aantallen waarnemingen, goed interpreteerbare resultaten worden verkregen. Op basis van vergelijkend onderaoek bij de Postbank is gebleken dat bij
meer gangbare onderzoeksbenaderingen grote steekproeven nodig zouden zijn om verschillen te kunnen vaststellen. De belangrijkste verklaring voor deze bevinding is dat
de ruis (meetfouten), die nomialiter gepaard gaat met dit soort gegevens, voor een deel
wordt onderdrukt. De respondent wordt namelijk geconfronteerd met instellingen waarover redelijkerwijs een oordeel kan worden gevráágd en bovendien kan het oordeel
over financiële instellingen worden verbijzonderd naar de (verschillende) fase(n) van
het hypotheekbeslissingsproces die een instelling heeft overleefd. Hoe meer fasen van
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het beslissingsproces een instelling overleeft, hoe minder zo'n instelling een 'grijze
muis' is en hoe duidelijker het beeld is dat een respondent van zo'n instellíng zal hebben. In figuur 8 worden de redenen voor de afwijzing van een instelling als hypotheekverstrekker weergegeven voor de eerder genoemde zeven categorieën van financiële
instellingen.
Figuur 8: Resultaten correspondentieanalyse op de redenen voor de afwijzing van een
instelling als hypotheekverstrekker.
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Uit figuur 8 valt af te leiden, dat de diegenen, die de Postbank afwijzen als hypotheckverstrekker dit vooral doen omdat het 'te lang duurt voordat de zaken zijn afgeW~kkeld', de'adviezen niet voldoen' en men van mening is dat er'te weinig aandacht is
voor de klant'. Voor de verzekeringsmaatschappijen geldt dat men er eigenlijk 'te weinig' van af weet of dat men ze niet 'deskundig' acht op gebied van hypotheken. NMB en
ABN Amro worden als 'te duur' gezien. Dit laatste geldt tot op zekere hoogte ook voor
de Rabobank die echter vooral op de derde dimensie (niet weergegeven! ) wordt onderscheiden. De conclusie is gerechtvaardigd dat de redenen waarom een instelling op
voorhand wordt afgewezen verschillen van de redenen waarom een hypotheek van een
instelling wordt afgewezen. Ook hier blijkt weer het voordeel van de scenariobenadering. In de figuren 9 en 10 zijn de correspondentie analyseresultaten weergegeven voor
de instellingen waar men wel klant zou willen zijn respectievelijk waar men wel een
hypotheek zou willen hebben.
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Figuur 9: Resultaten correspondentie analyse op de redenen waarom men klant zou
willen zijn bij een instelling
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Op grond van figuur 9 kan worden geconcludeerd dat degenen die eventueel bij
de Rabobank klant zouden willen zijn, dit vooral zeggen omdat deze bank 'dichtbij' is
en men er 'zo goed mogelijk wordt geholpen', maar ook omdat ze er 'aandacht hebben
voor je als klant' en omdat ~et personeel er vriendelijk is'. Voor de groep spaarbanken,
de NMB en de hypotheekbanken geldt dat, ook al is men er niet negatief over, er eigenlijk weinig meer over te zeggen valt, dan dat men er 'niets slechts over kan zeggen'
of 'geen bijzondere redenen' heeft om positief te zijn; kortom het beeld van de 'grijze
muis'.

De Postbank blijkt te worden gezien als een instelling waar men je 'niet zal
trachten te benadelen', als 'snel en efficiënt' en als 'niet duur'. De verzekeringsmaatschappijen, tot slot, worden gemiddeld genomen iets vaker als 'deskundig' gezien. In
deze contekst heeft deze uitspraak vooral betrekking op de kwaliteit als verzekeraar en
niet zozeer op de kwaliteit als aanbieder van hypotheken. Uitspraken als 7cen deze instelling uit verhalen van anderen', 'goed bekend', betrouwbaar' et cetera. blijken niet te
discrimineren tussen de betrokken categorieën van instellingen.
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Figuur 10: Resultaten correspondentie analyse op de redenen waarom een instelling
acceptabel is als hypotheekverstrekker.
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Figuur 10 laat zien dat diegenen die eventueel wel een hypotheek zouden willen
hebben van een bepaalde instelling van mening zijn dat de Rabobank en de Postbank
voor 'iedere beurs een geschikte hypotheek hebben', en dat deze instellingen goed bekend staan. Voor de Rabobank geldt specifiek dat die zich 7can aanpassen aan de wensen van de klant', en zowel 'goede adviezen geeft' als 'deskundig' is op het gebied van
hypotheken. De Postbank blijkt ook als aanbieder van hypotheken als 'niet duur' te worden gezien. De hypotheekbanken, de groep spaarbanken en de verzekeringsmaatschappijen worden gekenmerkt door het feit dat men er eigenlijk geen goed beeld van heeft
('anderen zijn er positief over', 'geen bijzondere reden', et cetera.). Hoewel ook de derde
en vierde dimensie nodig zijn om de verschillen tussen de hypotheekverstrekkers uitputtend te beschrijven, zal daar niet verder op worden ingegaan.
Samengevat: in de figuren 7 tot en met 10 zijn de resultaten weergegeven van de
redenen waarom men al of niet klant wil zijn bij een bepaalde instelling respectievelijk.
waarom men al dan niet een hypotheek zou willen hebben van een bepaalde instelling.
In feite wordt dus beschreven welke relaties consumenten leggen tussen instellingen en
eigenschappen van instellingen in de eerste twee fasen van het eerder geschetste hypotheekbeslissingsproces. Ook voor de andere fasen van het beslissingsproces kan
(desgewenst) worden nagegaan welke relaties er zijn tussen instellingen en eigenschappen. Zo kan bijvoorbeeld ook worden nagegaan welke de imageverschillen zijn tussen
instellingen, waar men informatie of een offerte heeft aangevraagd, waar men uiteindelijk de hypotheek heeft afgesloten of tussen de instelling(en), waarmee men reeds
een relatie had. De resultaten van de verschillende conespondentie-analyses, weergegeven in de figuren 7 tot en met 10, laten de conclusie toe dat voor verschillende fasen
van het hypotheekbeslissingsproces voor verschillende instelingen verschillende facto-

96

ren een rol spelen bij het al of niet afwijzen van financiële instellingen en hypotheekverstrekkers.
Om te illustreren wat het resultaat zou kunnen zijn van een `klassieke' marktonderLOekbenadering op hypotheekkeuzen van consumenten zijn alle kenmerken, die in
de figuren 7 tot en met 10 aan de orde zijn geweest, in één analyse opgenomen. De resultaten daarvan zijn weergeven in figuur 1 l.
Figuur 11: Resultaten correspondentieanalyse op de redenen waarom men klant zou
willen zijn bij een instelling indien men er reeds een relatie mee heeft.
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In figuur 11 is weergegeven wat de relatie is tussen de verschillende financiële
mstellingen en de gehele veraameling kenmerken, die in de figuren 7 tot en met 10
rceds ter sprake zijn geweest, voor respondenten die al cliënt warem bij een instelling
voor ze een hypotheek nodig hadden. Bij figuur 11 valt op, dat gemiddeld genomen, de
mccste uitspraken weinig of niet discrimineren. Met name uitspraken als' hypotheek is
er goedkoop', 'dichtbij', 'goede adviezen', 'snel en efficiënt', 'vriendelijk' en 'aandacht
voor de klant' blijken op de meeste instellingen wel van toepassing. Het lijkt er dus op
dat cliënten van hypotheekverstrekkende instellingen (of banken) om dezelfde reden~en) bij verschillende instellingen zitten. Geconcludeerd kan worden dat het 7classieke'
gebruik van image-uitspraken weinig houvast biedt voor de marketing.
733 De rol van informatiebronnen in het hypotóeekbeslissingsproces
Indien respondenten een financiële instelling zeggen te kennen, deze al of niet
aanvaardbaar vinden, er informatie hebben opgevraagd of er een hypotheek hebben afgesloten, dan wordt gevraagd hoe of waardoor men een instelling kent, en via welke
bron men bij één of ineer instellingen is terecht gekomen (HoeWeten, WegTotKe,
Manier; zie bijlage 1). Indien men bij één of ineer bronnen (makelaar, De Hypotheker,
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et cetera.) of instellingen informatie heeft gevraagd over hypotheekmogelijkheden levert de combinatie van informatiebron bij instelling(en) bij aard van de verkregen informatie een drie modale matrix op die zich leent voor analyse met behulp van driemodale analysetechnieken (zie bijvoorbeeld Kroonenberg, 1983; Law en Snyder,
1979). De beperkte omvang van de steekproef zou echter een groot aantal lege cellen
tot gevolg hebben, als gevolg van het grote aantal mogelijke combinaties, dat hierdoor
ontstaat. Daarom zullen bij de bespreking van de resultaten combinaties van twee-modale datamatrices gehanteerd worden.
In figuur 12 is bijvoorbeeld door middel van correspondentieanalyse weergegeven via welke bron of welk kanaal consumenten bij de instelling zijn terechtgekomen
waar men nu een hypotheek heeft. De resultaten in de figuren 12 tot en met I S zijn gebaseerd op de vragen WegTotKe, Keusinfo, Manier, WaarOver (zie vragenlijst, bijlage
1).
Figuur 12: Resultaten correspondentie-analyse voor de gekozen hypotheekinstelling en
het kanaal.

U,5 T
. POSI
0,3

~ VERZAGNT
0,1~

LAAR

~ Algem

-0, 8

-0,4

~ Leven
h~d. N~~~
~ Vertek
H~~

m
- Ve~~

der ~ AfsKost
ente

0,4

~ EIGHUIS

0,8

~ Ta~dCost

~ Verand

-0, 3
~

NNISSEN

. V~AnDie

-0, 5 1-

Voor zover een verzekeringsagent een bemiddelende rol vervult, is die (zoals
verwacht) vooral gericht op verwijzing naar een verzekeringsmaatschappij. De NMB
en de verzekeringsmaatschappijen maken gemiddeld genomen iets meer gebruik van de
makelaar als tussenpersoon dan de overige instellingen. Bij de Rabobank en de Postbank blijkt men vaker op eigen initiatief (vooral eigen klanten) terecht te komen. In
veel mindere mate geldt dit ook voor de groep spaarbanken. Als verwijzing via bekenden en kennissen plaatsvindt, dan geldt dat vooral voor de hypotheekbanken en in geringe mate ook voor de Postbank. De Vereniging Eigen Huis blijkt volgens de respondenten relatief vaak naar een hypotheekbank te verwijzen.
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In figuur 13 is weergegeven via welk kanaal of via welke verwijzing men terecht
is gekomen bij de instellingen, waar men heeft geïnformeerd naar de hypotheekmogelijkheden. Van deze analyse zijn diegenen die een hypotheek hebben afgesloten bij de
desbetreffende instelling uitgesloten (zie figuur 12), omdat deze laatste categorie een
andere route heeft gevolgd in de vragenlijst.
Figuur 13:Resultaten correspondentie-analyse voor de hypotheekinstelling, waar men
geïnformeerd heeft en het kanaal (informatie- en offertefase).
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Ook voor figuur 13 geldt dat er meer dan twee dimensies nodig zijn om de resultaten uitputtend te beschrijven. Evenals in figuur 12 blijkt verwijzing naar de verzekeringsmaatschappij vooral door de veraekeringstussenpersoon te geschieden. (Dit resultaat is weliswaar geheel confonm de verwachtingen, maar als zodanig nuttig om de
plausibiliteit van de uitkomsten te beoordelen). De Postbank blijkt relatief veel 'informatiezoekers' te krijgen via de reclame, terwijl voor ABN Amro kranten en kranteadvertenties consumenten aanzetten om daar informatie in te winnen. Bij de Rabobank
(derde dimensie; niet weergegeven!) blijken relatief veel eigen klanten informatie te
vragen, ( die dan overigens elders een hypotheek afsluiten).
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Figuw 14: Resultaten correspondentie-analyse voor de relatie tussen verkregen
inforntatie en de manier waarop informatie gevraagd is.

~~6

T

L Vertek L MAl~LAAR
L KENNISSE~ 3
~ NaDien?
L Verhoog

L Va~
L

emeen
~ L~ L KRANTI ADV
URTINSTELL
L Schuld

L ~ioogte

s os

-1,2

-0,8

LAN

-0,4
L FnBouw

L

L RECLAME-0,3

j2S

0,8

1,2

L NeemMee
ost L Verieng
L Leven

L EIGHUIS
OUD-INSTELL
VERZAGENT

L Ve~nSd ~ Snelheid

In figuw 14 worden op de eerste twee dimensies Vereniging Eigen Huis, de makclaar, de krant en een 'instelling-in-de-buurt' als aparte categorieën onderscheiden.
~'oorzover men informatie heeft gehad over 'financie~ringsregeling tijdens de bouw' of
dc 'financiële positie' van de instelling (eigenlijk dus de aanbeveling om met een bepaalde instelling in zee te gaan), blijkt die vooral via de makelaar verstrekt te worden.
~'oor de mogelijkheid tot'verhoging' van de hypotheek of het'gemak' waarmee een hypotheek kan worden gewijzigd, blijkt men voora] kranten of tijdschriften te hebben ~:eraadpleegd. Mensen die een 'instelling-in-de-buurt' hebben bezocht, claimen informatie
over de woonlasten te hebben gekregen of algemeen advies te hebben gehad. Vereniging Eigen Huis blijkt meer dan gemiddeld de 'verlengingsvoorwaarden van de rente'
of de mogelijkheid van een 'meeneem-hypotheek' en de hoogte van de taxatiekosten te
benadrukken. Op de derde dimensie (die verder niet wordt weergegeven) blijkt dat de
verzekeringsagent de 'noodzaak tot een levensverzekering' en mogelijkheden voor een
overlijdensrisico of een opstalverzekering benadrukt.
De mate waarin intermediairs en financiële adviseurs een rol spelen bij de verw~jzing naar een hypotheekinstelling blijkt uit figuw 15. De meerderheid van de consumenten zegt zelf rechtstreeks te hebben geïnformeerd bij een hypotheekverstrekker. Dit
blijkt echter vooral het geval te zijn voor diegenen die reeds een relatie hebben met een
instelling. Indien men echter terecht is gekomen bij een instelling waarmee men geen
relatie heeft, blijkt het aandeel van diegenen die zelf infortnatie zaeken te zijn gehalveerd en het aandeel van de makelaar~verzekeringsagent en Vereniging Eigen Huis te
zijn verdubbeld. De resultaten in figuw 15 zijn gebaseerd op de vragen HoeWeten en
WatWeten (zie vragenlijst, bijlage 1).
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hypotheekFiguur l5: Rol van intermediairs en adviseurs bij verwijzing naar
verstrekkers, indien er wellgeen cliëntrelatie is.

i
makelaarlverz.
agent

zelf

Vereniging
Eigen Huis

~ geen relatie 0 wel relatie

Op basis van figuur 15 kan worden geconstateerd dat consumenten, die beweren
zelf contact te hebben opgenomen met een hypotheekverstrekker, veel vaker reeds een
relatie hebben met de desbetreffende instelling. Degenen die via derden (makelaar,
vaker
Vereniging Eigen Huis, et cetera) bij een instelling zíjn terechtgekomen, blijken
consuwoorden:
géén relatie met de desbetreffende instelling te hebben. Met andere
admenten raadplegen andere instellingen, waarmee men geen relatie heeft, vooral op
vies van derden!

7.3.4 Samenvatting
van
In paragraaf 7.3 zijn enkele descriptieve analyses uitgevoerd op de gegevens
analysetechnische
het hypotheekkeuzeonderaoek. Er is ingegaan op enkele specifieke
van
problemen, zoals het manipuleren van complexe databestanden met behulp
BLA1SE-dataGAUSS en het gebruik van boolean matrices om routestructuren van het
bestand in de analyses te kunnen betrekken.
aantal faIn paragraaf 7.3.1 is het hypotheekbeslissingsproces, opgesplitst in een
met behulp van de
sen, voorgesteld als een mogelijkheid om de gegevens, verkregen
scenariobenadering, te gebruiken voor marketingbeslissingen.
onderscheiIn de paragrafen 7.3.1 zijn ook de profielen van de in dit onderzoek
hypotheekbeslissingsden hypotheekverstrekkers voor de verschillende fasen van het
van finanproces weergegeven. In paragraaf 7.3.2 zijn enkele voorbeelden van images
ten toneciéle instellingen, gekoppeld aan de fasen van het hypotheekbeslissingsproces,
le gevoerd.
in het
In paragraaf 7.3.3 tenslotte is ingegaan op de rol van informatiebronnen
op
geillustreerd
hypotheekbeslissingsproces. Met behulp van paragraaf 7.3 is afdoende
kunnen
welke wijze de gegevens, verkregen met behulp van de scenariobenadering,
worden gebruikt voor descriptieve doeleinden.
voor
Geconcludeerd kan worden dat door het gebruik van de scenariobenadering
hypofasen
van
het
het hypotheekkeuzeonderzoek gebleken is dat in verschillende
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theekbeslissingsproces verschillende argumenten en redenen een rol spelen bij het al of
niet accepteren van financiële instellingen en~of aanbieders van hypotheken. Het negeren van deze verschillen zal er in het algemeen toe leiden dat er ten onrechte geen of
kleine verschillen lijken te bestaan tussen financiële instellingen zoals geillustreerd in
de figwen 7 tot en met 11. Als gevolg hiervan zal dergelijk onderzoek geen of slechts
zeer beperkte waarde hebben voor de marketing.

7.4 Modelmatige benadering van het keuzeproces.
In paragraaf 7.3 zijn de overlevingskansen voor de verschillende fasen van het
hypotheekkeuzeproces gepresenteerd samen met de opvattingen, die consumenten hebben over financiële instellingen. In deze paragraaf zal het keuzeproces op een meer formele, modelmatige manier benaderd worden. Onder meer zal worden aangegeven hoe
verschillen in overgangskansen tussen instellingen onderzocht kunnen worden, of en in
welke mate de overgangskansen beïnvloed worden door situationele factoren enlof consumentenkenmerken en zal worden nagegaan wat het effect is van de opvattingen en
oordelen (images) van consumenten op de overlevingskansen en het keuzegedrag van
consumenten. Met behulp van deze modelmatige benadering kan een antwoord worden
verkregen op de vraag welke factoren van invloed zijn op de overlevingskansen van financiële instellingen in de verschillende fasen van het hypotheekbeslissingsproces.

7.4.1 Overgangskansen: de survivorfunctie
Zoals besproken in paragraaf 7.3 kan door aggregatie van de individuele gegevens per financiële instelling per onderscheiden fase in het hypotheekbeslissingsproces
de kans worden berekend dat een financiële instelling in een bepaalde fase afvalt. Deze
kansen, eerder overlevingskansen genoemd, vertonen een gelijkenis met de overlevingskansen in zogenaamde survivalmodellen (zie bijvoorbeeld Allison 1982, 1984;
Cox en Oakes, 1984). Indien namelijk het hypotheekbeslissingsproces wordt voorgesteld als strikt hiërarchisch zal de 'survivorcurve' over de verschillende fasen van dit
hypotheekbeslissingsproces een monotoon dalend verloop te zien geven. Survivalanalyse heeft betrekking op toestanden die voortduren tot een zeker tijdstip. Het klassieke
voorbeeld is het onderzoek naar het aantal overleden patiënten met een bepaalde aandoening als functie van de tijd. De geanalyseerde toestand is in dit geval het in leven
zijn. De financiële instellingen spelen hier dus de rol van 'patiënt'. Ze doen mee in het
beslissingsproces tot ze afvallen.
Hoewel de verschillende fasen in het hypotheekbeslissingsproces gekenmerkt
worden door volgtijdelijkheid kan zeker niet worden gesteld dat aan de fasen van dit
proces vaste tijdsintervallen ten grondslag liggen. In feite kan de start van het keuzeproces per respondent verschillen en in extreme gevallen zouden de verschillende fasen
geheel kunnen samenvallen op één moment in de tijd. Deze laatste situatie zou zich in
theorie kunnen voordoen wanneer een bemiddelaar (makelaar) aan een consument een
hypotheek aanbiedt van een instelling, waarvan de consument nog niet eerder gehoord
heeft en besluit om deze te accepteren.
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Door gebruik te maken van de verschillende controlevragen (KenVoor, HoorInst,
fase
WaarN3 en TeWeten, bijlage 1) is het echter mogelijk om vast te stellen in welke
van het hypotheekbeslissingsproces een respondent afvalt voor een bepaalde instelling.
tijd,
Omdat in afwijking van de klassieke survivalmodellen, niet het modelleren van de
staat,
maar het modelleren van de fasen van het hypotheekbeslissingsproces centraal
zijn de hiervoor genoemde bezwaren derhalve niet van belang.
voor
Aan het begin van het hypotheekbeslissingsproces is de kans op 'overleven'
van
een hypotheekverstrekker naar analogie met survivalonderzoek 1000~0. In de loop
het proces valt de hypotheekverstrekker bij steeds meer consumenten af, bijvoorbeeld
door onbekendheid met de instelling of doordat de instelling niet aanvaardbaar is. Als
het keuzeproces op deze manier wordt voorgesteld geeft de swvivorfunctie het aantal
een
stappen in het beslissingsmodel weer voordat een hypotheekverstrekker afvalt voor
consument. Door het hypotheekbeslissingsproces op te vatten als een 'discreet' survivalproces (de tijd is namelijk niet continu, maar in klassen verdeeld) en afgezien wordt
van de aanname van vaste tijdsintervallen, kan met behulp van zogenaamde discrete
survivalanalyse worden nagegaan:
. de kans, dat een financiéle instelling afvalt voor een consument in een bepaalde
fase van het beslissingsproces,
. het effect van onafhankelijke variabelen op de survivorfunctie,
. verschillen in de survivorfunctie tussen financiéle instellingen.

7.4.2 Berekeningswijze hazard rates hypotheekbeslissingsproces
In de figuren 1 tot en met 3 en 4 tot en met 6 in paragraaf 7.3 zijn respectievelijk
de overlevingskansen en de overgangskansen voor de verschillende fasen van het hypotheekbeslissingsproces per instelling weergegeven. Als in een bepaalde fase van het beslissingsproces bij een bepaalde instelling relatief veel consumenten afvallen dan zal de
survivorcwve een sterke daling vertonen. Men zou de aandacht kunnen richten op die
fasen waar relatief grote aantallen consumenten afvallen, dus waar het risico op verlies
van potentieel marktaandeel het grootst is. Deze informatie is van belang voor de marketing omdat daarmee de specifieke redenen waarom financiéle instellingen of hypokunnen
theken afvallen in een bepaald stadium van het hypotheekbeslissingsproces
worden opgespoord. Een betere manier om risico te beschrijven (Allison, 1982) is de
verwante hazard rate (letterlijk: risicoratio), waarmee veranderingen in de (log) survisurvivalvorcwve in beeld kunnen worden gebracht. De hazard rate wordt gebruikt in
waaranalyses. Bij survivalanalyse zal in het algemeen sprake zijn van gecensweerde
observanemingen. Onder censwering wordt verstaan, dat aan het einde van de laatste
dus een
tieperiode niet voor alle waarnemingen een bepaalde gebewtenis is opgetreden,
waarneming is wel geobserveerd op t; maar niet op t;}1.

Uitgaande van een discrete survivorfunctie kan de hazard rate worden berekend ls:
P;,-Pr[T;-t~T~~t~~;~j

(1)

waarbij:
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. T een discrete random variabele is, die het niet gecensureerde tijdstip van een
gebeurtenis aangeeft. Als zodanig is vergelijking (1) het discrete tijd analogon
van de continue tijd hazard rate (Tuma e.a., 1979; Kalbfleisch en Prentice,
1980).
. T is ook de conditionele kans, dat een gebeurtenis optreedt op tijdstip t, gegeven, dat die gebeurtenis nog niet eerder was opgetreden.
. t- 1,2.....k; overeenkomstig het maximale aantal (k) discrete tijdsintervallen.
. i- 1,2,....n; het totale aantal onafhankelijke individuele waarnemingen.
. x;, is een K~` l vector met verklarende variabelen.
Conditionering van de hazard rates op deze onafhankelijke variabelen kan achterwege
blijven indien er geen verschillen zijn tussen observaties.

7.4.3 Annlysemogelijkheden
In principe is er een aantal manieren om een survivalanalyse uit te voeren. Zo
zou bijvoorbeeld gebruik gemaakt kunnen worden van dummy-regressieanalyse. Het
gebruik van regressieanalyse is echter in dit geval minder adequaat (McCullagh en
Nelder, 1983) omdat:
. de criteriumvariabele is tweewaardig en niet nonmaal verdeeld,
. de criteriumvariabele vertoont geen constante variantie ( homoscedasticiteit)
binnen de categorieën van de predictorvariabelen,
. de predicties van het model zouden buiten de range 0-1 kunnen vallen.
Evenzo zou er gebruik kunnen worden gemaakt van ANOVA of AID. Voor
ANOVA gelden echter dezelfde beperkingen als voor dummy regressie terwijl het nadeel van AID is, dat er geen overall significantietest beschikbaar is en relatief grote
aantallen respondenten vereist zijn (zeker bij scheef verdeelde variabelen).
Rekening houdend met de bovengenoemde bezwaren wordt daarom gebruik gemaakt van het logitmodel (zie bijvoorbeeld Pindyck en Rubinfeld, 1981). In paragraaf
7.4.4 zullen respectievelijk logistische regressie en het maximale aannemelijkheidslogitmodel worden besproken als mogelijkheden om de relatie tussen een tweewaardige
afhankelijke variabele en een aantal achtergrondvariabelen te onderzoeken.
In paragraaf 7.4.5, 7.5.3 en 7.5.4 zullen respectievelijk het survival logitmodel,
het geordende logitmodel en het sequentiële logit beslissingsmodel (alle gebaseerd op
het maximale aannemelijkheidslogitmodel) worden besproken als mogelijkheden om
rekening te houden met het feit dat het hypotheekkeuzegedrag wordt opgevat als een
hiërarchisch keuzeproces.
Het survival logitmodel heeft als belangrijkste voordeel dat zowel statische als
dynarnische variabelen in de analyse kunnen worden betrokken en dat de analyse expliciet is gericht op het verklaren van de overgangskansen in het hypotheekbeslissingsproces. Als voorbeeld van een dynamische variabele kan in dit geval gelden de moge-
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fasen
lijkheid dat een bepaalde image-uitspraak voor een consument in verschillende
van het beslissingsproces verschillende waarden kan krijgen.
Het geordende logitmodel laat in tegenstelling tot het vorige model niet toe om
ook dynamische variabelen in de analyse te betrekken. In dit model wordt veronderstelt
dat de afhankelijke meerwaardige variabele bestaat uit een aantal geordende klassen
een
(bijvoorbeeld dat bekendheid van een instelling voorafgaat aan de acceptatie van
teinstelling). Het belangrijkste voordeel van het geordende logitmodel is dat het, in
genstelling tot het multinomiale logitmodel, expliciet rekening houdt met de beslissingshiérarchie en dat dit model in het gebruik eenvoudiger is dan het eerder besproken
survival logit model.
Het seguentiéle logit beslissingsmodel heeft als voordeel dat indien de fasen van
het hypotheekkeuzeproces kunnen worden opgevat als discreet én opeenvolgend
(hiérarchisch) de analyse kan worden vereenvoudigd tot het uitvoeren van een aantal
logitanalyses met een tweewaardige variabele. Daartoe dient de steekproef te worden
opgesplitst in een aantal niet-overlappende groepen, overeenkomend met de verschillende fasen van het hypotheekkeuzeproces.
Het geordende logitmodel en het sequentiéle logit beslissingsmodel worden in dit
verband voorgesteld als alternatieven voor het veel bewerkelijker survival logitmodel,
indien de daarmee gepaard gaande beperkingen niet als een bezwaar worden gezien.

7.4.4 Het logit model
Een van de belangrijke voordelen van het logit model is, dat het probleem van
het voorspellen van kansen binnen het interval (0,1) getransformeerd wordt naar het
voorspellen van verhoudingen van gebeurtenissen voor het gehéle spectnun van mogelijkheden.
De algemene gedaante van het logit model (zie bijvoorbeeld Cramer, 1991;
McCullagh en Nelder, 1983; Pindyck en Rubinfeld, 1981), gebaseerd op de cumulatieve logistische kansfunctie, is van de vorm:

(2)

1
n~ - F(at~X;1-'}e-laf~X;}'

besliswaarbij n; de kans is, dat een respondent een bepaald stadium van het
X;,
een
informatie
in
singsproces zal bereiken voor een bepaalde instelling, gegeven de
parameters (en
vector met verklarende variabelen. De constanten a en ~i zijn te schatten
e is de natuurlijke logaritme).
Logistische regressie
Bij logistische regressie vormen niet de individuen de eenheid van analyse, maar
variabelen met de afde cellen van de (meerdimensionale) kruistabel van verklarende
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hankelijke variabele. Bij deze benadering worden binnen de combinaties van cellen, op
basis van de predictorvariabelen, de verhoudingen tussen de twee toestanden (0,1) in de
afhankelijke variabele bepaald. Een gewogen kleinste kwadraten model is in 1955 geformuleerd door Berkson en toegepast op marketingdata door Green e.a. (1977).
Het model van Berkson veronderstelt de relatie:
(3a)

nj-1l[ l ~e'aX~'E~J,
waarbij :

tt~ - de proportie van het aantal waarnemingen waarvoor de afhankelijke
variabele één is in cel j;
j- 1,2 ... J, het totale aantal cellen in een kruistabel. De index j geeft aan of
een observatie in een bepaalde cel van de kruistabel valt;
sj - de storingstenm.
Indien O~nj~l zou opgaan voor iedere cel dan is (3a) equivalent met:
log[~~~(1-nj)J - RXj f sj.

(3b)

Lineaire regressietechnieken kunnen worden toegepast op (3b). Maar om efficiënte schattingen van (3 te berekenen dient de verdeling van s~ bekend te zijn. Er geldt
(Green e.a., 1977):
(4)

Ej ~ N (0, nj7Cj(1-1[j)),
waarbij:

n~ - aantal observaties in cel j.
De onbekende kansen (n.) kunnen worden geschat met behulp van de geobserveerde positieve responses in e~ke cel op basis van de steekproef designmatrix en door
gebruik te maken van een gewogen kleinste kwadraten (GKK) benadering voor het
schatten van (3. Het nadeel van een GKK-logitmodel is echter, dat er meer dan een observatie per cel nodig is. Bij voorkeur zijn er niet alleen meerdere, maar vele observaties per cel aanwezig, want de betrouwbaarheid hangt af van accurate schattingen van
de celfrequenties (nj). Bovendien kunnen er problemen ontstaan indien in bepaalde
cellen ~j gelijk is aan 0 of 1. Weliswaar kunnen dergelijke cellen uit de analyse verwijderd worden, maar het bezwaar blijft, dat bij kleine steekproeven, (waar dit probleem
bovendien eerder zal optreden) de toevalskapitalisatie bij het schatten van de parameters groot zal zijn.
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Maximale aannemelijkheid logit
In plaats van het groe~peren van observaties in bepaalde combinaties van onafhankelijke variabelen (cellen) is het ook mogelijk een response functie per respondent te
bepalen, conform de relatie bij (2). Deze relatie wordt vervolgens gebruikt om een aannemelijkheidsfunctie (L) te bepalen voor de observaties L(y,,.....yo;x,,......xo):

(5)

L - II F(otf~'X;)~~[1-F(af~'X;)]"-ro
;-~
waarbij :
[3' - de getransponeerde vector met parameterschattingen;
y; - 0,1 voor de response variabele;

x; - vector met observaties voor de predictor variabelen.
7.4.5 Een survival logitmodel

Het blijkt mogelijk (zie bijvoorbeeld Byar en Mantel, 1975; Cox, 1972;
Thompson, 1975) om ook de hazard rate te specificeren als een functie van een aantal
verklarende variabelen met behulp van een logit model:
(6)

n;t 1I[ 1 fe-Ia~~'~'1],
in logit-vorm:

(7)

log(n~c~(1-n;~ - acc f [i'~~,
waarbij o~ een verrameling constanten is, o~ (t-1,2...k).
Voor (6) kan de aannemelijkheid L geformuleerd worden als:

(8)

L - II [Pr(T~-t,)j~' [Pr(T~~t~)]~'-s;i~
~-~

waarbij S; een dummy variabele is, die 1 is als een waarneming niet gecensureerd is, en
0 indien deze wel gecensureerd is.
Elk van de kansen in (8) kan worden geschreven als een functie van de hazard
rate ( 1) met behulp van de conditionele waarschijnlijkheden:
~-~
P~(T~-t)-nail(1-~),

(9)

F~

1~7

(10)

P~(Ti~t)-n(1-n~;)F~

Door substitutie van (9) en (10) in (8) en door de logaritmen te nemen wordt de
log aannemelijkheidsfunctie ( l 1) verkregen. Vergelijking (11) is slechts opgenomen
voor de volledigheid omdat het uiteindelijk gaat om (12).
0
0~
LogL -~, S~ log[tc;~~ I(1- niL )J t~~ log(1- ~;; ).
i-i

~-i Fi

Op dit punt aangekomen kan voor ~it vergelijking (6) worden ingevuld en vervolgens zou log L kunnen worden gemaximaliseerd voor a en (3. Maar door een dummy-variabele y;t te definiëren, die gelijk is aan 1 als observatie i op tijdstip t afvalt,
kan vergelijking I 1 worden geschreven als:

o

L

~

~

LogL -~~ Yir log[n;; I(1- ni;)~ f~, ~ log(1- ns; ).
i-1 Fl

(12)

~-1 F~

Volgens Cox (1970) is vergelijking (12) gelijk aan de log aannemelijkheid van de
regressieanalyse met een dichotome afhankelijke variabele. Op basis van dit resultaat
kunnen discrete tíjd-hazard-rate-modellen worden geanalyseerd met behulp van programma's en methoden voor dichotome afhankelijke variabelen :
"That the estimation procedure proposed here ... under weak regularity conditions. the
estimates possess the well known properties of being consistent, asymptotically ef~iciënt and
asymptotically normally distributed ... It appears then that the possibility of dependence
among the time tutits confers no special disadvantage on discrete time estimators ..." IAllison,
19821.

7.4.6 De dataset
Om een survivalanalyse te kunnen uitvoeren op de gegevens van het hypotheekbeslissingsproces, opgevat als een quasi survivalproces, dient er een speciale dataset te
worden geconstrueerd. In plaats van de één-respondent-één-record dataset dient er op
grond van vergelijking (12) een één-persoon-méér-fasen dataset te worden gecreëerd.
Per instelling en per persoon dienen er dus net zoveel records verticaal te worden geconcateneerd als er stappen in het beslissingsproces zijn gezet. De listing van het
GAUSS-programma HZRD-DST, waarmee een hazard rate- of survivaldataset kan
worden gecreëerd is opgenomen in bijlage 7.
Ter illustratie zullen enkele voorbeelden worden uitgewerkt. Om het rekenwerk
te beperken is het hypotheekbeslissingsproces teruggebracht tot vier stappen namelijk:

. hypotheekbekendheid (HYPBEKEN),

. aanvaardbaarheid van een instelling (ACCEPTBL),
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. informatie gevraagd (inclusief offerte) bij een instelling (INFO),
. hypotheek genomen bij een instelling (HYPREL).
Met behulp van het programma HZRD-DST kan echter het aantal stappen desgewenst worden uítgebreid.

7.4.7 Schaarse records
Een van de grote voordelen van het hier beschreven maximale aannemelijkheidslogit-model (MLM) is dat geen grote aantallen observaties per cel vereist zijn. Wat bijvoorbeeld voor GKK als een kleine steekproef zou worden aangemerkt kan toereikend
zijn voor MLM. Naarmate de steekproefaantallen groter worden zullen de verschillen
tussen GKK en MLM kleiner worden, zoals aangetoond door Green e.a. (1977).
Weliswaar is het niet mogelijk om in algemene zin exact te bepalen wat de eigenschappen van maximale aannemelijkheidsschatters zijn bij kleine steekproeven (namelijk: niet gebiased, efficiënt en normaliteit), maar aangetoond kan worden (Cox, 1970)
dat deze eigenschappen bij benadering gelden als de omvang van de steekproef toeneemt. De maximale aannemelijkheidsschattingsprocedures blijken derhalve asymptotisch (bij grote steekproeven) de eigenschappen van zuiverheid (ongebiased), efficiëntie
en normaliteit te bezitten.
Omdat de scenariobenadering gericht is op het traceren van individuele heslissingsroutes zal zeker bij kleine steekproeven de kans op zg. schaarse records groot
zijn. Het analyseren van routes die specifiek zijn voor kleine aantallen respondenten
zou daarom óf niet mogelijk zijn óf grote steekproeven vergen óf vereisen dat aggregatie plaatsvindt naar een minder specifiek niveau (algemenere routes). Zo bezien lijkt
dus het MLM een zeer geschikte methode voor de analyse van scenario-data.
Het gebruik van MLM biedt bovendien belangrijke voordelen voor marketingonderzoek, omdat afgezien van de voorbereidingstijd, de veldwerkkosten relatief beperkt
kunnen blijven door het gebruik van beperkte steekproeven (n-200 tot 500). Door de
hier voorgestelde benadering kan een redelijk gedetailleerd inzicht worden verkregen in
de vraag 'Waarom vallen bepaalde instellingen en~of hypotheken af voor bepaalde
(groepen van) consumenten in bepaalde fasen van het hypotheekbeslissingsproces?'
Antwoorden op deze vraag zijn direct bruikbaar voor het marketingbeleid.

7.5 Resultaten survivalanalyse
7.5.1 Hazard rates voor het hypotheekbeslissingsproces per instelling
In de tabellen l, 2 en 3 zijn de hazard rates voor de gehele steekproef en respondenten met en zonder een relatie met een hypotheekverstrekkerg weergegeven.

g Als het gaat om een relatie met een hypotheekverstrekker worden de hypotheekinstellingen
bedceld waar men de hypotheek enlof andere financiële diensten heeft. In het andere geval
worden instellingen bedceld waarmee men geen enkele relatie heeft.
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Tabel 4: Hazard rates per instelling voor de totale steekproef
(Hazard rate - kans op afvallen - 1- overgangskans)
ABN9 NMB Rabo SB Verz.

overgang t-~ t~-1
aanbod ~ bekendheid totaal
bekendheid totaal --~ hypotheek bekendheid
hypotheek bekendheid ~ aanvaardbaarheid inst.
aanvaardbaarheid inst. -~ informatie over inst.
informatie over inst. -~ offerte bij instelling
offerte bij inst. -~ hypotheek bij inst.

.00
.02
.15
.42
.23
.52

.03
. 06
.29
.79
.21
.58

.O1
.00
.00
.28
.13
.39

.04
.17
.27
.74
.30
.53

.00
.26
.13
.56
.18
.24

Hyp.
.25
.l 1
.20
.67
.34
.38

Tabel 5: Hazard rates per instelling voor respondenten met een relatie.
ABN NMB Rabo SB Vetz.

overgang t-~ tt 1
~
aanbod ~ bekendheid totaal -bekendheid totaal -~ hypotheek bekendheid
hypotheek bekendheid -~ aanvaardbaarheid inst.
aanvaardbaarheid inst. -~ informatie over inst.
informatie over inst. -~ offerte bij instelling
offerte bij inst. ~ hypotheek bij inst.

.00
.00
.07
.20
.11
.49

.00
.00
.17
.50
.17
.40

.00
.00
.17
.08
.00
.35

.00
.00
.07
.25
.27
.33

.00
.Ob
.21
.25
.27
.33

Hyp.
-lo
--

Tabel 6: Hazard rates per instelling voor respondenten zonder relatie.
ABN NMB Rabo SB Verz. Hyp.

overgang t~ tt 1
aanbod -~ bekendheid totaal
bekendheid totaal -~ hypotheek bekendheid
hypotheek bekendheid ~ aanvaardbaarheid inst.
aanvaardbaarheid inst. -~ informatie over inst.
informatie over inst. ~ offerte bij instelling
offerte bij inst. -~ hypotheek bij inst.

.00
.02
.21
.56
.33
.46

.04
.06
.30
.83
.22
.64

.00
.00
.29
.68
.29
.67

.OS
.19
.30
.83
.33
.78

.00
.22
.21
.64
.16
.23

.26
.11
.21
.69
.38
.44

Op grond van tabel 4 kan worden geconcludeerd dat bij vercekeringsmaatschappijen en hypotheekbanken de meeste consumenten op voorhand al afvallen op grond
van onbekendheid (totale bekendheid en hypotheekbekendheid). De NMB, Rabobank
en spaarbanken (SB) verliezen relatief veel potentiële consumenten, gegeven dat men
deze instellingen kent, omdat men ze niet aanvaardbaar vindt. De NMB en de spaarbanken verliezen in vergelijking met de ABN Amro en de verzekeringsmaatschappijen,
vooral ten opzichte van de Rabobank, veel potentiële klanten doordat men die instellin9 In tabel4, 5 en 6 staat ABN voor ABN Amro.

~~ De aantallen voor hypotheekbanken zijn te klein om een zinvolle berekening te kunnen
maken.
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instelgen op geen enkele wijze (direct of indirect) in de overwegingen betrekt. Deze
lingen zijn om zo te zeggen vaak een 'grijze muis'. Wanneer er serieus geïnformeerd
wordt bij een instelling (inclusief aanvraag offerte) dan blijken vooral de Rabobank en
ook de verzekeringsmaatschappijen relatief weinig potentiële klanten te verliezen, gegeven dat die nog niet eerder waren afgevallen. Kijkend naar het onderscheid tussen
wel en niet relaties van hypotheekverstrekkers blijken de hazard rates bij relaties over
de hele linie lager uit te vallen. Wel blijkt uit tabel 5 dat de NMB relatief vaak ook bij
eigen klanten als hypotheekverstrekker een 'grijze muis' is. Zowel voor ABN Amro als
de NMB geldt, dat relatief veel eigen klanten, die wel geïnformeerd hebben naar een
hypotheek (inclusief aanvraag offerte) uiteindelijk toch een hypotheek nemen bij een
andere instelling. Uitgaande van tabel 6(niet relaties) blijkt gemiddeld genomen de onbekendheid vaker de oorzaak te zijn dat potentiële klanten afvallen. Het meest speelt dit
voor verzekeringsbanken en hypotheekmaatschappijen. De ABN Amro, de verzekeringsmaatschappijen en de hypotheekbanken blijken door niet-relaties vaker acceptabel
te worden gevonden als hypotheekverstrekker en ook vaker in de afweging te worden
betrokken. Als een consument zich eenmaal richt tot een verzekeringsmaatschappij of
hypotheekbank dan blijkt de kans, dat een potentiële klant afvalt aanzienlijk lager te
zijn dan bij de overige instellingen.

7.5.2 Survivalanalyse, enkele voorbeelden
Met behulp van het survival logitmodel kunnen verschillende modellen worden
gefonmuleerd. Het meest algemene model is van de gedaante:
(131

logit (n;~) - oc~~~3'~X;k
waarbij:
i- 1, 2, ... N; het totale aantal onafhankelijke individuele waarnemingen,
t- 1, 2, ... T; het maximaal aantal fasen in het hypotheekbeslissingsproces,
k- 1, 2, ... K; het totale aantal verschillende financiële instellingen.

De matrix X(observaties tegen variabelen) bevat zowel variabelen die betrekking
hebben op individuen (bijvoorbeeld: leeftijd en inkomen) als variabelen die betrekking
hebben op financiële instellingen (bijvoorbeeld: images en voor- en nadelen). Het is
natuurlijk mogelijk de variabelen die betrekking hebben op individuen en de variabelen
te
die betrekking hebben op financiële instellingen apart in het algemene model (13 ) op
nemen. De indruk bestaat dat dit de uitwerking van het algemene model nogal zou
compliceren. Daarom is de keuze gemaakt de twee soorten variabelen niet apart op te
nemen.
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Door het opleggen van restricties kan een groot aantal modellen worden geformuleerd:
model

1:

~tk-a, F'tk-0

dt.k

model

2:

atk~t~ Rtk-O

dt,k

model

3:

atk~~ Rtk-R

d t,k

model 4:

atk-at~ Rttc-R

b~t,k

model

5:

atk~t~ Rtk-Rt

dt,k

model 6:

atk~k~ Rtk-O

dt,k

model 7:

atk~tk~ ptk-0

dt,k

model

~-ak, Rtk-R

dt,k

model 9:

atk~tk~ Rtk-R

dt,k

model 10:

atk~k, ptk-Rt

dt,k

model I1:

atk~tlc~ Rtk-Rt

dt,k

model 12:

atk~, Rtk-Rk

dt,k

model 13:

atk~t~ Rtk-Rk

dt.k

model 14:

atk~k, Rtk-Rk

dt,k

model 15:

atk~tk~ Rtk-Rk

bt,k

8:

model 16:

~k-~, Rtk-atk

dt,k

model 17:

atk~k~ Rtk-Rtk

d t,k

model 18:

atk~k~ Rtk-Rtk

dt.k

model 19:

atk~tk~ Rtk-Rtk

dt,k

De modellen 1 tot en met 19 bevatten een opsomming van theoretisch mogelijke
modellen die echter in het geval van het hypotheekbeslissingsproces niet alle even
waarschijnlijk zijn. Wel is het zo dat indien een bepaald model van toepassing is, kan
worden aangegeven wat de implicaties zijn voor de marketing.
Model l, bijvoorbeeld, zou betekenen dat de hazard rates constant zijn voor de
verschillende fasen van het hypotheekbeslissingsproces, en verder niet verschillen tussen financiële instellingen en of variëren met persoonskenmerken. Dit hoogst onwaarschijnlijke model, indien van toepassing, zou inhouden dat marketingfactoren elkaar
precies in evenwicht houden, respectievelijk, niet van invloed zijn, evenals persoonskenmerken, en dat de kans op overleven in elk stadium van het beslissingsproces voor
alle instellingen even groot is. Een dergelijk resultaat zou verkregen kunnen worden als
een consument financiële instellingen laat afvallen door het werpen met dobbelstenen.
Model 2 impliceert dat de overgangskansen voor de verschillende fasen van het
hypotheekbeslissingsproces verschillen (toenemen of afnemen) maar niet verschillen
tussen financiële instellingen en niet samenhangen met persoonskenmerken. Weliswaar
is dit model meer plausibel dan model 1, maar even goed niet waarschijnlijk omdat de
overgangskansen per financiële instelling voor de verschillende fasen van het hypotheekbeslissingsproces niet zouden verschillen, hetgeen, evenals bij model 1, zou inhouden dat marketinginspanningen van verschillende financiële instellingen elkaar precies in evenwicht houden, respectievelijk dat instellingen er niet in zouden slagen in
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behalen,
enig stadium van het hypotheekbeslissingsproces een concurrentievoordeel te
de resongeacht distributiekanaal, marktaandeel of produktvoorwaarden. Het feit dat
afvalrace
de
pondentkenmerken niet van invloed zijn zou inhouden dat per respondent
van financiële instellingen, qua overgangskansen, identiek is.
Mode13 gaat, evenals model 1, uit van uniforme overgangskansen, maar laat toe
financiële indat er niveauverschillen zijn voor persoonskenmerken of kenmerken van
overgangskanstellingen. Om bij model 1 genoemde redenen is een model met gelijke
sen voor de verschillen fasen van het hypotheekbeslissingsproces niet waarschijnlijk.
releMode14 zou, van de tot dusver besproken modellen, ook enige praktische
fasen
vantie kunnen hebben. Immers, de hazard rates verschillen voor de verschillende
van
met
kenmerken
van het hypotheekbeslissingsproces en hangen bovendien samen
vorm
respondenten enlof financiële instellingen. De implicatie van dit model is dat de
het
nigelijk
is,
maar
van de hazard rates onder invloed van exogene (X;) variabelen
onderscheiden.
veau kan verschillen. In model 4 kan een aantal submodellen worden
van
gegevens
van één
Zo kan model 4, bijvoorbeeld, worden gebruikt voor de analyse
instelling. In dit geval kunnen de hazard rates uiteraard niet variéren per instelling en
zal a~ gelijk zijn aan a of at. Vervolgens is het mogelijk dat wel de respondentkenkenmermerken van invloed zijn op de overgangskans van een instelling, maar niet de
veren
vice
ken (voor- of nadelen) van de instelling of van concurrerende instellingen
sa. Tot slot is het mogelijk dat de interactie van respondentkenmerken én kenmerken
instelvan financiële instellingen van invloed is op de overgangskansen van financiële
lingen in het hypotheekbeslissingsproces.
Model S kan, evenals model 4, als een iets meer plausibel model worden beschouwd voor het modelleren van de gegevens van het hypotheekbeslissingenonderzoek. In tegenstelling tot mode141aat model 5 toe dat, onder invloed van exogene facnitoren ( respondentkenmerken, kenmerken van financiële instellingen) niet alleen het
veau, maar ook de vorm van de hazard rates kan verschillen. Deze situatie zou bijvoorde
beeld kunnen ontstaan wanneer de hazard rates van hogere inkomens verschillen van
finanlagere inkomens en een verschillend effect hebben op de overgangskansen van
ciële instellingen in het hypotheekbeslissingsproces.
Kenmerkend voor de modellen 1 tot en met 5 is dat er vanuit wordt gegaan dat de
nogal behazard rates van financiële instellingen niet zouden verschillen. Dit lijkt een
bepaalde
perkende restrictie gezien de marketinginspanningen, al dan niet gericht op
consument
doelgroepen, die financiële instellingen zich getroosten om de gunst van de
nemen dat de
te winnen. Op grond van deze overweging lijkt het redelijk om aan te
deelverzaklasse van modellen waarbij a~-oc~ de meest waarschijnlijke en relevante
Onder
meling is van modellen die van toepassing is op het hypotheekbeslissingsproces.
fasen van
dit regime van a~ wordt toegelaten dat de hazard rates voor de verschillende
financiële
verschillen
tussen
het hypotheekbeslissingsproces verschillen en bovendien
rates
instellingen. Afhankelijk van de restricties op R kan dit betekenen dat de hazard
niveau
verschilvoor verschillende financiéle instellingen qua vorm gelijk zijn, maar in
lan (~-~, ~3~-0) of per instelling ook nog van vorm verschillen (a~-a.~, R~-~i~.
het hypoDe interpretatie van de constanten a,, voor de verschillende fasen van
Voor
de
tabellen 2
16
en
17.
theekbeslissingsproces, wordt geillustreerd met de figuren
geldt dat de
en 3, met hazard rates, kunnen de log-hazards berekend worden. Daarbij
grote
waarde en
in
een
logaritme van een hoge hazard rate (groot risico) zal resulteren
van deze logde logaritme van een lage hazard rate in een kleine waarde. De curve's
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hazard rates kunnen grafsch worden afgebeeld voor verschillende groepen respondenten. Als er geen verband is met respondentkenmerken of verklarende variabelen zullen
deze log-hazardcurve's voor verschillende kenmerken van respondenten steeds nagenoeg gelijk zijn (model 2). Als er wel een verband is met achterliggende respondentkenmerken bestaat de mogelijkheid dat de vorm van de log-hazardcurve in zo'n plot
voor verschillende respondentkenmerken wel gelijk is, maar dat er niveauverschillen
zijn (model 4). Deze mogelijkheid is weergegeven in figuur 16. Het is echter ook mogelijk dat niet alleen het niveau van de log-hazardcurve, maar ook de vorm van deze
curve's voor verschillende (niveau's van meerwaardige) verklarende variabelen anders
is (model 5).
Figuw 16: Voorbeeld van log-hazardcurve's met een tweewaardige verklarende
variabele (model 3).
0
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~ -1,5
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L
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6

beslissi ngsproces

In figuw 16 is te zien, dat de vorm van de twee curve's voor respondenten, die
wel en geen relatie hadden met de instelling, waar ze de hypotheek hebben afgesloten
in essentie gelijk is, maar dat de niveau's verschillen. De 'dip' in de bovenste curve
heeft in dit geval geen specifeke betekenis (is niet significant) en wordt dus kennelijl.
veroorzaakt door steekproeffluctuaties. Volgens figuw 16 is het risico dat een respondent afvalt bij een instelling voor de groep die geen relatie heeft met een instelling voor
alle fasen van het beslissingsproces groter. Voorts is te zien dat de risico's in de eerste
fasen van het beslissingsproces relatief klein zijn en in de 'informatiefase' maximaal
worden (de totale bekendheid geldt in figuur 16 en 17 als referentiecategorie).
Door het introduceren van verklarende variabelen worden de cwve's zoals weergegeven in de figuren 16 en 17 dus opwaarts of neerwaarts verschoven langs de verticale as van de log-hazard rate plots.
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Figuur 17: Voorbeeld van log-hazardcurve's met een tweewaardige verklarende
variabele (model 4).

-~ geen relatie
~- wel relatie

-3

beslissingsproces

In figuur 17 is te zien dat de log-hazardcurve's voor de eerder onderscheiden
twee categorieën respondenten niet alleen qua niveau maar ook van vorm verschillen.
In de eerste fasen van het beslissingsproces zijn de risico's dat een consument uit de
categorie 'geen relatie' afvalt bij een bepaalde instelling aanzienlijk veel groter dan in
de laatste fasen van het beslissingsproces, waar de risico's voor consumenten met en
zonder een relatie nauwelijks meer verschillen (gegeven, dat men niet eerder was afgevallen in het beslissingsproces!).
In de tabellen 7 en 8a, 8b en 8c zijn de resultaten voor enkele survivalmodellen
weergegeven. De resultaten zijn verkregen met het in GAUSS geschreven programma
'G-LOGIT' (een algemeen progratnma voor logit-analyses). Het doel van deze analyses
is om de waarde van een dergelijke benadering te illusteren en is niet zozeer gericht op
een inhoudelijke uitdieping van de resultaten. Voorts zij er op gewezen dat de laatste
fase in het hypotheekbeslissingsproces niet in de analyse wordt opgenomen. Degenen,
die een hypotheek hebben genomen bij een instelling worden als gecensureerde waarnemingen beschouwd. Om te voorkomen dat de constanten een lineaire combinatie
vo~en, wordt de constante voor de hypotheekbekendheid uit de analyse weggelaten.
De coëfficiënten voor de constanten in de tabellen 8a tot en met 8c geven daarom het
verschil weer in de logaritmen van de verhoudingen van consumenten, die afvallen in
een bepaalde fase in het beslissingsproces en de logaritmen van de verhoudingen van
consumenten, die afvallen als gevolg van onbekendheid met een hypotheekverstrekkende instelling.
In tabel 7 worden de resultaten van een hazard rate model voor een willekeurige
instelling (X) weergegeven. De bijdrage van de verschillende variabelen en constanten
aan de kans dat een consument afvalt in een bepaald stadium van het beslissingsproces,
gegeven, dat die nog niet eerder was afgevallen, is te berekenen met behulp van een
produktregel. Bijvoorbeeld de 'vermenigvuldigingsfactor' voor de categorie, die de instelling X aanvaardbaar vindt en reeds een relatie heeft met X ( OudRela) is 2.42. Door
deze factor te vermenigvuldigen met de factor voor de fasen 'acceptabel' en 'informatie'
worden deze beide constanten respectievelijk . 075 en .032 met een factor 2.42 groter:
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-fase acceptabel:
e(-.31489 - 2.27849) ~ e(.88474) - e(-2.59338) ~ e(.88474) - 0.075 ~` 2.42 -.181 l
-fase informatie gevraagd:
e(-.31489 - 3.11476) ~ e(.88474) - e(-3.42965) ~ e(.88474) - 0.032 ~` 2.42 -.0785

Dit betekent dat voor deze categorie de kans, dat men de instelling X acceptabel
vindt met een factor 2.42 groter wordt als men wel een relatie heeft met instelling X ten
opzichte van degenen, die geen relatie hebben. Dit geldt dan zowel voor de fase
'acceptabel' als de fase 'informatie'. De coëfficiënten of schalingsfactoren kunnen ook
gezien worden als procentuele verschillen in risico (hazards). Het procentuele verschil
in risico per eenheid verschil in een verklarende variabele is 100(ea-1) (zie bijvoorbeeld Tuma en Hannan, 1984). Voor de bovenstaande berekening houdt dit dus in:
100(e~-88474)-1) - 100(2.42 - 1) - 142.22 oro
toename in de kans dat men instelling X acceptabel zal vinden,(voor elke fase van het
beslissingsproces) indien men reeds een relatie heeft met instelling X.
Tabel 7: Hazardmodel, instelling X(0 - gecensureerde waarneming).
Variabele

Logit
Schattingen

- 0.31489
CONSTANT
- 2.27849
ACCEPT
- 3.11476
INFO
0.91975
WAAR03 (gcede indruk)
0.23698
OPLEIDINGi 1
- 0.58977
MAKELAAR
- 0.88369
ALEERD
0.85194
WatWet04 ( rente)
0.72726
WatWet05 (renteperiode)
- 0.94231
WatWet08 (meeneeml
0.88474
OUDRELA

Std.
Fout

t-waarde

p~~t~

0.4223
0.30b4
0.4557
0.3946
0.0794
0.3028
0.3853
0.3065
0.3528
0.3354
0.2851

- 0.75
-7.44
- 6.83
2.33
2.99
- 1.95
- 2.29
2.78
2.06
-2.81
3.10

0.456
0.000
0.000
0.020
0.003
0.051
0.022
0.005
0.039
0.005
0.002

Waar03 staat voor'goede indruk'. WatWet04, OS en 08 hebben betrekking op wat
een respondent te weten is gekomen over hypotheekmogelijkheden ongeacht de instelling (WatWeten, zie bijlage 1). Het geeft dus aan naar welk soort informatie een respondent op zoek is geweest. De betekenis van WatWet04, OS en 08 is respectievelijk
~~ Hcewel opleiding strikt genomen een ordinale variabele is, bleek het verloop van de coëfficiënten, indien opleiding als k-1 dummies in de analyse wordt opgenomen, een lineaire
restrictie te rechtvaardigen. Opleiding wordt derhalve opgevat als een interval variabele.
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'Hoogte van de rente', 'Verlengingsvoorwaarden van de rente of de rentevaste periode'
en'Mogelijkheid van een meeneem-hypotheek' (in feite een hypotheek op basis van een
levensverzekering).
Met behulp van de inverse functie uit vergelijking (2) kunnen de geschatte kansen op een gecensureerde waarneming (in casu, dat men in een bepaald fase van het
beslissingsproces bij instelling X afvalt) worden berekend. De geschatte kans dat iemand bij Instelling X afvalt, indien alle verklarende tweewaardige variabelen 0 zijn en
het opleidingsniveau gelijk is aan 1, is voor de fase'acceptabel':
ll(1}e-1-~31489 - 2.27849 } .23698 ~ 1)) - ,09

(a)

De kans wanneer alle tweewaardige variabelen met een positieve coëfficiënt 1 zijn en
opleiding de waarde 1 heeft, is:
l l(1 fe-1-.31489 - 2.27849 f 3.38369 }.23698 ~ 1)) -.74

(b)

De kans wanneer alle tweewaardige variabelen met een positieve coëfficiënt 1 zijn en
opleiding de waarde 8 heeft, is:
l l( l fe-1'.31489 - 2.27849 f 3.38369 ~- .23698 ' 8)) -,94

(c)

Als aan deze laatste vergelijking (c) ook de variabelen met een negatieve coëfficiént
worden toegevoegd (makelaar, WatWet08, Aleerd) dan wordt de kans dat een respondent een gecensureerde waarneming is:
l l(1}e-1-~31489 - 2.27849 t 3.38369 - 2.4160 t.23698 s8)) -,57

(d)

Bedacht moet worden dat van de vele kandidaatvariabelen die in deze analyse
betrokken zijn alleen de variabelen met een significante bijdrage zijn opgenomen. De
werkelijke verschillen in voorwaarden tussen instellingen (zoals hypotheekrente) blijken dus minder belangrijk te zijn dan de perceptie van de consument. Daarmee is dus
niet gezegd dat bijvoorbeeld de rentestand géén rol zou spelen, maar wel dat de conclusie, die doorgaans op grond van een 7tlassieke' marktonderzoekbenadering wordt
getrokken, namelijk: de hypotheekrente is bepalend voor de hypotheekinstellingskeuze,
geen ondersteuning krijgt. Zoals later zal worden aangetoond blijkt de rol van de hypotheekrente en daarmee van de woonlasten eerder als een drempelfactor te functioneren.
Anders gezegd het gaat niet om de laagste rente, maar vooral om de vraag hoe
hoog de maandelijkse lasten zullen uitvallen en of deze passen binnen het budget. Hogere rentelasten gespreid over een langere periode (en daardoor lagere maandlasten)
zijn daarom vaker acceptabel dan lagere rentelasten gespreid over een kortere contractuele periode. Het feit dat rentelasten als drempelfactor fungeren vormt ook een verklaring voor het feit dat relatief veel consumenten zich slechts bij één instelling oriënteren, namelijk de instelling waarmee men al een relatie heeft.
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Tabel 8a: Hazardmodel voor Rabobank, NMB en Postbank.

Variabele
CONSTANT
ACCEPT
INFO

Logit

Std.

Schattingen

Fout

1.16153
-1.84382
-0.91569

0.0923
0.1391
0.1943

t-waarde

p~~t~

12.58
-13.25
~1.71

0.000
0.000
0.000

Tabel 8b: Hazardmodel voor Rabobank, NMB en Postbank.

Variabele
CONSTANT
ACCEPT
INFO
POSTBANK
RABOBANK

Logit
Schattingen
0.67620
- 1.91401
- 1.17691
0.50091
1.12716

Std.
Fout
0.1207
O.1442
0.2038
0.1632
0.1618

t-waarde

p~~t~

5.60
-13.27
-5.77
3.07
6.96

0.000
0.000
0.000
0.002
0.000

Tabel 8c: Hazardmodel voor Rabobank, NMB en Postbank.

Variabele
CONSTANT
NMB 11z
NMB 2
NMB 3
PB 2PB 3
RABO 2
RABO 3

Logit
Schattingen
1.36870
-0.55125
-3.21453
- 1.27339
-1.93148
-1.96341
- 1.22137
- 0.52792

Std.
Fout

t-waarde

p~~t~

0.1208
0.1892
0.2641
0.4533
0.2224
0.3340
0.2101
0.2822

11.33
- 2.91
-12.17
- 2.81
- 8.68
- 5.88
-5.81
- 1.87

0.000
0.004
0.000
0.005
0.000
0.000
0.000
0.061

In de tabellen 8a tot en met 8c zijn de resultaten voor een hazardmodel waarin
betrokken zijn de ABN Amro, de NMB, de Rabobank en de Postbank weergegeven.
Tabel 8a komt overeen met het eerder besproken model 2 voor meerdere instellingen
tegelijk. Voor de vergelijking van verschillende modellen kan gebruik worden gemaakt
van La~a, dus de maximale aannemelijkheid van L wanneer die gemaximaliseerd
wordt met betrekking tot alle parameters in a en ~i (Haberman, 1978}. De Chi-kwadraat
12 NMB-1, 2 of 3, PB-2 of 3 en RABO-2 of 3 betekent fase l, 2 of 3 van het hypotheek
beslissingsproces voor respectievelijk NMB, Postbank en Rabobank. De dummies voor
ABN Amro zijn niet significant en ontbreken derhalve.
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aannemelijkheidsratio kan worden berekend als -21og(La~i,a~~) respectievelijk de aannemelijkheidsfunctie, die gemaximaliseerd wordt met betrekking tot alleen een overall
constante a, en de aannemelijkheidsfunctie die gemaximaliseerd wordt met betrekking
tot a én de vector j3 met alle relevante verklarende variabelen. Vergelijking met tabel
8b, de uitwerking van het eerder besproken mode151aat zien dat -21og aannemelijkheid
(La}~) voor het gespecificeerde model (1351.13) kleiner is dan -21og aannemelijkheid
(La}a) voor het gespecificeerde model in tabel Sa (1428.61).
Er geldt (Haberman, 1978), indien een model een speciaal geval is van een ander
model (hiërarchie), dat de aanpassing van beide modellen vergeleken kan worden door
het verschil in de aannemelijkheidsratio's te berekenen. Onder de aanname van geen
verschil is het verschil tussen de aannemelijkheidsratio's Chi-kwadraat verdeeld. De
bijbehorende vrijheidsgraden zijn te berekenen als het verschil in vrijheidsgraden tussen de te vergelijken modellen. Het verschil in aannemelijkheidsratio's voor tabel 8a en
8b is:
Lat~model4 - La}~model5 - 1428.6028 - 1377.56138 - 51.0469
Het verschil in vrijheidsgraden is :

df model5 - df model4 - 4- 2- 2
De Chi-kwadraat van 51.0469 bij 2 vrijheidsgraden is significant, p ~.0001. Modcl 4 moet dus verwotpen worden ten gunste van model 5. Op analoge wijze kan zo
model 6 met model 5 vergeleken worden. De Chi-kwadraat voor het verschil tussen
mc~del 6 en model 5 is 1377.5613 - 1351.1308 - 26.4305. Bij drie vrijheidsgraden is de
o~crschrijdingskans voor dit verschil kleiner dan .001.
Wanneer dit resultaat terugvertaald wordt naar de tabellen 4, 5 en 6 kan worden
geconcludeerd dat de hazard rates voor de verschillende instellingen per fase van het
hypotheekbeslissingsproces verschillend zijn. Met behulp van de hier geschetste strategic is het dus mogelijk om na te gaan welke variabelen een rol spelen bij het hypothcckbeslissingsproces voor meerdere instellingen tegelijk. Tevens kan worden nagegaan of en in welke mate:
. de hazard rates verschillen tussen de verschillende fasen van het hypotheekbeslissingsproces en~of tussen hypotheekverstrekkers,
. welke verklarende variabelen van invloed zijn op de kans, dat potentiële klanten afvallen bij een hypotheekverstrekker,
. of voor potentiële klanten het effect van de onafhankelijke variabelen op de
kans, dat men afvalt varieert met de verschillende constanten per instelling
(model8).
7.5.3 Alternatieve logit-modellen, het geordende logitmodel
De, in de vorm van een beslissingshiërarchie beschikbare, hypotheekkeuzegegevens kunnen, naast het survival logitmodel, ook met andere techníeken worden geana-
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lyseerd. In principe is het mogelijk het hypotheekbeslissingsproces te analyseren met
behulp van een multinomiaal logitmodel f MNLM). Dit komt neer op het simultaan
schatten van k-1 parametervectoren namelijk één voor elke onderscheiden fase in het
hypotheekbeslissingsproces minus 1. Gezien de veronderstelde hiërarchische structuur
van dit beslissingsproces zou het formuleren van een multinomiaal logit model inhouden dat de verschillende stappen in het beslissingsproces als nevenschikkend worden
gezien. Daarom zal aan het MNLM model geen verdere aandacht worden geschonken.
(Om dezelfde reden is overigens ook multiple discriminant analyse een minder geschikte techniek).
Voorts zou het mogelijk zijn om de fasen van het hypotheekbeslissingsproces op
te vatten als geordende beslissingsstappen. In dat geval is het mogelijk om voor de analyse van het hypotheekbeslissingsproces gebruik te maken van een geordend probit- of
logitmodel (zie Maddala, ]983).
Zij y; de i-de niet-geobserveerde, afhankelijke variabele en xit tot x;~ de k onafhankelijke variabelen, waarbij i de index is voor het record van de i-de observatie. Stel
voorts dat:
(14)

Yi - Í~~xi } ui

Voor het geordende probit-model wordt aangenomen dat ui normaal verdeeld is
met gemiddelde 0 en dat de variantie 1 is. Voor het geordende logitmodel wordt verondersteld dat ui een logistische verdeling heeft met een gemiddelde van nul en dat de
variantie ongeveer 1.8 is.
Zij z; de geobserveerde, geordende afhankelijke variabele met s mogelijke uitkomsten, s-(1,2...S), overeenkomend met de onderscheiden fasen in het beslissingsproces. Dan is er een relatie tussen zi en yi door middel van een aantal constanten of
drempels:
a~--ao~al....~a~l ~as-oo
en wel zo dat:
yi - 1 als ap ~ zi ~ al
Yi-2 alsal ~zi ~ a2
Yi - 3 als a2 ~ zi ~ a3

y;-S alsa~t~z; ~ as

Dit model impliceert (Maddala, 1983), dat:
P(Yï s) - F(as-~xi) - F(as-l-Rxi) voor s- 1, 2, ... S,

(15)

waarbij F ofwel de cumulatieve normaalverdeling is voor het geordende probitmodel ofwel de cumulatieve logistische functie is voor het geordende logit-model.
Voor het schalen van de constanten worden in verschillende programma's verschillende
norrnalisatieprocedures gehanteerd. Voor de berekening van de constanten in tabel 6
worden de fixaties ap --~ en a.s -~ gehanteerd en wordt geen intercept opgenomen.
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(Sommige programma's zetten al op 0 en nemen wel een intercept op). De resultaten
in tabel 6 zijn verkregen met behulp van het in GAUSS geschreven programma
'ORDERED'. Uitgaande van dit model geeft een schaalconstante voor de geordende fasen van het hypotheekbeslissingsproces13 weer wat de kans is dat een consument in een
bepaalde fase van het beslissingsproces 'overleeft'. Met behulp van het geordende logitof probitmodel kunnen weer verschillende modellen worden gespecificeerd naar analogie van de in paragraaf 7.5.2 besproken modellen 1 tot en met 19. De resultaten zijn
gebaseerd op de in Tabel 9 vermelde, willekeurig gekozen, instelling (X)
Tabel 9: Resultaten geordende logit-analyse voor een willekeurige instelling (X).
Std.

Logit
Schattingen

Variabele

Alpha-1
Alpha-2
Alpha-3

0.80531
3.90004
5.95340

0.5685
0.6829
0.7849

t-waarde

0.6661
0.1103
0.3740
0.5029
0.3807
0.4634
0.4341
0.3512
0.6143
0.6475

W AAR03 (gcede indruk) 1.62713
0.35386
OPLEIDING
-0.70677
MAKELAAR
-1.35396
ALEERD
0.77609
WatWet04 (rente)
WatWet05 (renteperiode) 1.03370
-1.53243
WatWet08 (meeneemj
0.97449
OUDRELA
2.18843
WAAR06 (gcedkoop)
1.93292
W AAR02 (gced advies)
Constante Schatting Std. Fout

Fout

2.44
3.21
-1.89
-2.69
2.04
2.23
-3.53
2.77
3.56
2.99

p~~t~

0.016
0.002
0.061
0.008
0.043
0.027
0.000
0.006
0.000
0.003

t-waarde p~~t~
1.42
5.71
7.59

0.159
0.000
0.000

Op grond van de geordende logit-analyse in tabel 9 kunnen nagenoeg dezelfde
conclusies worden getrokken als ten aanzien van tabel 4. Dezelfde factoren spelen een
1' Enigzins gesimplificeerd kan het geordende logitmodel als volgt worden voorgesteld: Laat
S1, S2, S3, S4 en S5 de vijf fasen zijn van het hypotheekbeslissingsproces. Er kunnen nu vier
dummy-variabelen worden gecreëerd die de vier mogelijke aíbreekpunten of drempels voor de
hiërarchische (geordende) fasen van het hypotheekbeslissingsproces representeren, namelijk:
dummy-1 - S1 versus S2 tot en met S5;
dummy-2 - S 1 en S2 versus S3 tot en met S5;
dummy-3 - S1 tot en met S3 versus S4 en S5;
dtunmy 4- S 1 tot en met S4 versus SS
Door deze dummy-variabelen op te nemen in het logitmodel (vergelijking (2)) worden vier
constanten geschat, overeenkomend met de geschetste afbreekpunten. Naar analogie met
vergelijking (13) kunnen nu meerdere modellen worden opgesteld. Nagegaan kan worden of
de plot van log(~l(1-ni)) voor deze vier constanten onder invlced van verklarende variabelen
qua niveauverschil (bijvoorbeeld doordat de geplotte punten voor verschillende instellingen
een verschillend niveau hebben maar een gelijk verloop (parallel) vertonen of voor
verschillende instellingen een verschillend niveau hebben en een verschillend verloop
vertonen). Zie ter vergelijking de figuren 16 en 17.
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rol, zij het dat twee imagefactoren {Waar02 en Waar06) respectievelijk 'ze geven goede
adviezen' en 'de hypotheken niet overdreven duur' in deze analyse een rol spelen.

7.5.4 Alternatieve logit-modellen, het sequentiële logit-beslissingsmodel
Een derde mogelijkheid voor de analyse van de hypotheekbeslissingshiërarchie,
naast het eerder besproken survival logitmodel en het geordende logitmodel, is het sequentiële logit beslissingsmodel.
In het sequentiële beslissingsmodel worden de onderscheiden beslissingsfasen
opgevat als een verzameling discrete, opeenvolgende stappen. Gegeven, dat de kans op
een bepaalde beslissing in iedere fase onafhankelijk wordt gemaakt van de beslissing in
eerdere fasen, kunnen de parameters (a en R) voor de onafliankelijke variabelen geschat worden door de steekproef te splitsen in een aantal niet overlappende, tweewaardige groepen, overeenkomend met de onderscheiden fasen van het beslissingsproces
( Maddala, 1983; Amemiya, 1975). De parameters voor dit model kunnen worden geschat met behulp van het eerder besproken logitmodel uit vergelijking (2).
Uitgaande van de eerder beschreven vier fasen van het hypotheekbeslissingsproccs, Inamelijk: HYPBEKEN (b}, ACCEPTABEL (a), INFORMATIE (o) en HYPREL
1 h)1, kunnen de kansen voor elk van de vier fasen worden geschreven als:
(16)
(17)

Pb - F(Rb x)
Pa -[ 1-F(Rti x)~ F(Ráx)
Po- [l-F(Rbx)~ [1-F(Ráx)~ F(Róx)
Ph - [1-F(Rbx)~ [1-F(Ráx)~ [1-F(Róx))

(18)
(19)

Ik rrsultaten voor dit model zijn weergegeven in tabel 10.
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Tabel ] 0: Sequentieel beslissingsmodel, alléén Postbank.
Logit14

Variabele
CONSTANT
OPLEIDING
ALEERD
CONSTANT
OUDRELA
POS 10 ( snel en precies)
OPLEIDING
WatWet08 (meeneem)
M,4I{ELAAR
SOMWFO
CONSTANT
POS01 (niet duur)
WAAR08 (betrouwbaar)
SOMINFO

Schatting
Stapl

Logit

Logit

Schatting
Stap2

Schatting
Stap3

-0.28979
-0.25807
1.04189
3.54419
-1.77274
-3.46814
-0.33113
2.16832
2.14383
-0.97915
0.15979
-1.66957
-2.47385
1.13665

t-waarde p~~t~
-0.63
-2.31
2.26
3.80
-3.03
-3.28
-1.97
2.79
3.01
-3.99
0.19
1.78
-2.27
2.11

0.534
0.025
0.024
0.000
0.002
0.001
0.049
0.005
0.003
0.000
0.847
0.075
0.023
0.035

Op grond van tabe] 10 kan globaal worden geconcludeerd dat voor een deel de
variabelen, die in de tabellen 7 tot en met 9 van belang waren, ook in deze analyse een
rol spelen. Uitgaande van de onderscheiden stappen in tabel 10 blijkt het volgende:

Stap 1
De kans dat een consument de Postbank wel kent, maar de Postbank niet acceptabel vindt als hypotheekverstrekker is een functie van OPLEIDING en de vraag ( ALEERD) ofinen al eerder een hypotheek heeft gehad (ongeacht waar!). Naarmate de opleiding hoger is, neemt de kans toe dat men de Postbank acceptabel vindt. Alle overige
factoren constant veronderstellend blijkt de geschatte kans dat de Postbank niet acceptabel(na) wordt gevonden als hypotheekverstrekker bij consumenten met het laagste (1)
en met het hoogste opleidingsniveau (8) te zijn:
P(na I opleid. - 1) - l l[ 1}e-(-0.28979-0.25807' 1)j - 0.37
P(na I opleid. - 8) - ll[1}e-(-0.28979-0.25807~8)j - 0.09
Gegeven, dat opleiding als een intervalvariabele kan worden beschouwd, blijkt de
kans dat men de Postbank een niet-acceptabele hypotheekverstrekker vindt bij de
hoogste opleidingscategorie slechts 90~o is. Terwijl bij de laagste opleidingscategorie de
kans 370~o is.

la Stapl
Stap2
Stap3

: Hypotheekbekendheid versus de overige fasen (2f3}4)
: Acceptabel (fase 2) versus fase 3t4
: Informatie~offerte (fase 3) versus hypotheekkeuze (fase 4)

123

Stap 2
Voor zover de Postbank acceptabel is als hypotheekverstrekker, blijkt de kans dat
men bij de Postbank ook informatie (óók offerte) opvraagt groter te worden indien:
. er sprake is van een hogere opleiding (OPLEIDING),
. men reeds een relatie heeft met de Postbank (OUDRELA),
. men bij meerdere instellingen heeft geïnformeerd naar een hypotheek
(SOMINFO),
. men van mening is, dat de Postbank'snel en precies' werkt (POS10).
De kans op het voortzetten van het beslissingsproces bij de Postbank wordt echter kleiner indien:
. men specifiek heeft geïnformeerd naar een levenhypotheek (LEVENHYP),
. men met makelaars of verzekeringsagenten heeft gesproken over hypotheekmogelijkheden (MAKELAAR).
Stap 3
Indien men bij de Postbank heeft geïnformeerd naar de hypotheekmogelijkheden,
dan blijkt de kans dat men er ook een hypotheek neemt groter te zijn als:
. men de Postbank een betrouwbare' instelling vindt (POS08),
. men de Postbank 'niet duur' vindt (POSO 1).
De kans, dat men er een hypotheek neemt, wordt daarentegen kleiner als men bij meer
instellingen heeft geïnformeerd (SOMINFO). Opmerkelijk is dat imagefactoren kennelijk van belang zijn in het hypotheekbeslissingsproces. Met name het feit dat het 'prijsimage' van de Postbank (dus niet specifiek het prijsimage van hypotheken) in het laatste stadium van het beslissingsproces van belang is, mag opvallend genoemd worden.
Zoals eerder ook al opgemerkt spelen in dit onderzoek werkelijke verschillen in tarieven nauwelijks een rol voor de verklaring van instellingskeuze. Consumenten baseren blijkbaar hun beslissingen meer op algemene ervaringen en indrukken.

7.6 Informatiezoekgedrag en het volgen van de uitstroom in het sequentieel
beslissingsproces.
Hoewel het min of ineer vanzelfsprekend is dat degenen die zich bij meer instellingen oriënteren zowel een grotere kans hebben om ook bij de Postbank te komen voor
informatie als een grotere kans, indien ze er informatie vragen, er geen hypotheek te
nemen, vraagt de rol van deze variabele toch enige toelichting. In stap 1 van het sequentiële beslissingsproces speelt het totale aantal instellingen waar men zich heeft georiënteerd (SOMINFO) een rol en blijkt samen te hangen met opleiding. Omdat aangenomen wordt dat het informatie zoeken primair een gevolg is van opleiding en niet
omgekeerd, heeft opleiding in stap 1 prioriteit gekregen als causale variabele. Voorts
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serblijkt dat degenen die zich bij meer instellingen oriënteren, meer eisen stellen aan
vicekwaliteit en vaker specifieke wensen hebben ten aanzien van hypotheekconstruceen
ties. Aangezien de Postbank de zogenaamde 'thuisbankformule' hanteert met
'confectié
'duidelijk en evenwichtig produktassortiment' (in feite dus meer gericht op
van het
en niet op 'maatwerk'), is het waarschijnlijk dat de uitstroom in de laatste fase
beslissingsproces, gegeven het aantal instellingen, waar een consument informatie heeft
opgevraagd niet bij alle instellingen even groot is. Het lijkt waarschijnlijk dat met name
de ABN AMRO, de NMB en de Rabobank er beter in zullen slagen de 'veeleisende'
klant aan zich te verplichten. Om de houdbaarheid van deze hypothese te onderzoeken
zijn degenen die zich bij meer dan een instelling hebben georiënteerd geselecteerd.
Vervolgens is voor enkele hypotheekverstrekkers het gemiddeld aantal bezochte instellingen voor elk van de eerder genoemde vier fasen van het beslissingsproces berekend.
Indien alle hypotheekverstrekkers in de ogen van de veeleisende consument (- bij veel
instellingen geïnformeerd!) een gelijke servicekwaliteit zouden bieden, dan zouden de
gemiddelden voor het aantal bezochte instellingen voor de verschillende fasen van het
hypotheekbeslissingsproces nagenoeg gelijk moeten zijn.
Tabel l 1: Gemiddeld aantal instellingen waar men heeft geïnformeerd15

hypotheek bekend
instelling acceptabel
informatie opgevraagd
hypotheek genomen

ABN

AMRO

NMB

1.941
1.948
2.947'
2.504'

1.924
1.949
2.526'
3.333s

1.985
2.040
3.250'
2.200'

Postbank
1.969
1.965
2.069
1.857

Rabobank
1.941
2.000
2.318'
1.615

In deze analyse zijn alleen de instellingen betrokken, waarvan de aantallen voldoende groot waren voor een zinvolle analyse. De resultaten in tabel 11 bevestigen de
vcrwachtingen. De veeleisende consumenten lijken gaandeweg het beslissingsproces
ecn grotere kans te hebben bij de ABN, AMRO of de NMB terecht te komen. ln tegenstclling tot de verwachtingen blijkt dit echter niet voor de Rabobank te gelden.
Om te illustreren op welk niveau van detaillering de gegevens, verkregen met de
scenariobenadering bruikbaar zijn, zal voor de laatste stap in tabel 11 worden nagegaan
waar consumenten die wel bij de Postbank om informatie hebben gevraagd uiteindelijk
terechtkomen en welke factoren daarbij een rol spelen. (In totaal zijn er 50 respondenten, die in stap 3 zijn terechtgekomen). De resultaten van deze stap zijn weergegeven in
een stroomschema, figuur l8.

i s~: g~g ~~~n ~~g, ~ dat stadium van het beslissingsproces significant hoger is
op basis van een t-tcets voor verschillen in gemiddelden (p ~.0~.
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Figuur 18: Stroomschema voor consumenten die bij de Postbank hebben geïnformeerd.
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Figuur 18 laat zien dat consumenten, die bij de Postbank hebben geïnformeerd,
(en als veeleisende consumenten kunnen worden beschouwd) vaker terechtkomen bij
respectievelijk de ABN, AMRO of de NMB. Daartoe kunnen de percentages in het
ovaal met de aanduiding ~ypoth' worden vergeleken met de procentuele verdeling van
afgesloten hypotheken per klasse van instellingen in de steekproef, onderaan in figuur
18.Voor alle andere, in figuur 18, vermelde instellingen blijkt dat het aandeel in hypotheken bij de hier onderscheiden groep respondenten kleiner is dan op grond van het
aandeel in de steekproef verwacht zou mogen worden verwacht.
Vervolgens kan de vraag worden gesteld welke verschillen (in termen van image)
de consumenten, die wel bij de Postbank hebben geïnformeerd maar er geen hypotheek
hebben genomen, zien tussen de Postbank en de instelling waar men wel de hypotheek
heeft genomen. Hoewel een dergelijke analysestap in SPSS of SAS tamelijk complex
zou zijn, omdat immers per respondent de meningen over de Postbank moeten worden
vergeleken met de instelling waar men uiteindelijk de hypotheek heeft genomen (en dat
kunnen 19 verschillende instellingen zijn!), blijkt deze stap in GAUSS redelijk eenvoudig geprogrammeerd te kunnen worden. (Het GAUSS-programma is opgenomen in
bijlage 8). De resultaten van deze analysestap zijn weergegeven in tabel 12.
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Tabel 12: Verschillen in oordelen over de Postbank en de instelling(en), waar men de
hypotheek heeft genomen.

Omschrij ving

Postbank

Gekozen
instelling

algemene uitspraken over instelling
niet duur
aandacht voor je als klant
je wordt er gced geholpen
een bekende instelling
vriendelijk personeel
geen bijzondere redenen

80~0
Oo~o
33a~o
380~0
130~0
270~0

260~0~16
330~0'
43"~~
150~0`
330~0`
13"~a'

uitspraken over instelling als hypotheekverstrekker
weten alles over hypotheken
ze geven gcede adviezen
ze maken een gcede indruk
passen zich aan, aan wensen klant
deze instelling ken ik gced
heb er positieve ervaringen mee
hypotheken zijn er niet duur

40~0
8"~0
210~0
Oo~o
7"~0
80~0
190~0

300~0`
38oIo~
39"~0
210~0'
22"~0'
25"~0~
210~0

Op basis van tabel 12 kan worden geconcludeerd dat de niet-Postbankhypotheekklanten gemiddeld vaker een uitspraak doen over de bank waar men een hypotheek
heeft genomen. De Postbank wordt vaker 'een bekende instelling' genoemd, maar men
zegt de met de gekozen instelling 'goed bekend' te zijn (lees: ervaring te hebben). De
gekozen instelling wordt vaker 'niet duur' genoemd. Voor de specifieke groep respondenten in deze analyse is het 'prijsimage' van de Postbank kennelijk niet een saillant
gegeven. Dit wil zeggen: dat is niet iets waar men direct aan denkt bij de Postbank.
Naar aanleiding van figuur 10 werd reeds eerder geconstateerd dat de Postbank in het
algemeen als een 'niet-dure' aanbieder wordt gezien, maar dat vanuit de optiek van de
gekozen instelling van een consument het prijsimage-voordeel van de Postbank minder
groot is als men géén relatie heeft met de Postbank. Kennelijk vindt men dus de eigen
instelling niet duur, maar van de niet gekozen instellingen (of de instellingen, waar
men geen relatie mee heeft) de Postbank de goedkoopste. Als het echter gaat om het
prijsimago van hypotheken van de Postbank en andere (ook gekozen) instellingen, dan
blijkt men de gekozen hypotheekinstelling qua prijs niet gunstiger te beoordelen dan de
Postbank.

16 De verschillen, die significant zijn op basis van een t-tcets voor verschillen in proporties
(p ~.005) zijn voorzien van een'. De standaardfouten voor de verschillen zijn bepaald met
een bootstrapprocedure (zie bijlage 9).
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7.7 Samenvatting en conclusies
In hoofdstuk 7 zijn de resultaten van de analyses op de gegevens van het hypotheekkeuzeonderzoek, verkregen met behulp van de scenariobenadering, beschreven.
Het doel van deze analyses is te illustreren op welke wijze deze gegevens in descriptieve en meer modelmatige analyses kunnen worden benut voor het onderbouwen van
marketingbeleid.
Door het onderzoek, gebaseerd op individuele computergestuurde interviews, te
aggregeren naar een zestal fasen in het hypotheekbeslissingsproces en per hypotheekinstelling de kans ( overlevingskans en overgangskans) te bepalen dat een instelling afvalt
of overgaat naaz de volgende fase van het beslissingsproces van een consument, kunnen
profielen van hypotheekinstellingen worden gecreëerd. Op grond van deze profielen
kunnen instellingen worden vergeleken. De vergelijking van instellingen heeft plaatsgevonden met behulp van descriptieve analyses en met behulp van een drietal logitmodellen. Met behulp van de logit-analyses bleek het mogelijk aan te geven welke factoren van invloed zijn op de kans dat een bepaalde instelling afvalt voor bepaalde consumenten in een bepaalde fase van het hypotheekbeslissingsproces. Met behulp van de
besproken logit-modellen bleek het mogelijk verschillende soorten factoren, zoals socio-economische, marketing (prijs, produkt et cetera.) en image in de analyses te betrekken.
In hoofdstuk 7 is gesteld en aangegeven dat het gebruik van de scenariobenadering ertoe leidt dat gegevens preciezer zijn en minder ruis bevatten omdat, globaal gesteld, wordt voorkomen dat bij het beantwoorden van vragen respondenten een eigen
reterentiekader kiezen, of inet irrelevante vragen wordt geconfronteerd.
Door het gebruik van maximale aannemelijkheid logit-modellen kan met relatief
kleine steekproeven worden volstaan. Daardoor kunnen de hogere kosten van voorondcncek (enigszins) worden gecompenseerd door lagere kosten van het veldwerk van
het hoofdonderzoek.
In pazagraaf 7.4.1 is het hypotheekbeslissingsproces op een modelmatige manier
benaderd. Het uitgangspunt is geweest een aantal mogelijkheden te illustreren om de
vergaande indeling van hypotheekinstellingen (of hypotheken), die het resultaat is van
de scenariobenadering, te hanteren als een manier om de marketinginspanningen te sturcn. Op grond van de hier besproken logit-modellen en de getoonde voorbeelden kan
worden geconcludeerd, dat het mogelijk is om:
1. te beschrijven in welke mate hypotheekinstellingen erin slagen potentiële
klanten in de verschillende fasen van het beslissingsproces, zoals dat hier is
onderscheiden, aan zich te verplichten,
2. te illustreren hoe variabelen, van belang voor het succes in de verschillende fasen van het hypotheekbeslissingsproces, in de analyse kunnen worden betrokken.
Er is geconstateerd dat per instelling andere variabelen van belang zullen zijn.
Soms zal dit het gevolg zijn van eerder door financiële instellingen genomen beslissingen. De constatering bijvoorbeeld, dat een makelaar een faciliterend of juist inhiberend
effect heeft op de afname van hypotheken bij instellingen is in belangrijke mate de re-
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flectie van eerder door financiële instellingen gemaakte keuzen. Soms betreft dit variabelen waarop door de marketing kan worden ingespeeld.
Als zou blijken dat bijvoorbeeld imagefactoren in bepaalde fasen van het beslissingsproces een rol spelen voor een of ineer instellingen dan geeft dat aan op welke aspecten de communicatie gericht zou mceten worden. Het zou echter ook mogelijk zijn,
dat niet zozeer image (buitenkant), maar negatieve ervaringen de oorzaak zijn van een
relatief groot verlies aan potentiële klanten.
De resultaten, verkregen met behulp van de scenariobenadering èn het gebruik
van adequate analysetechnieken leveren informatie voor het marketingbeleid op, waarmee zeer gedetailleerd kan worden gestuurd.
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8 VALiDERING VAN DE BELANGRIJKSTE VARIABELEN TEN
BEHOEVE VAN DE SCENAR)(OBENADERING

8.1 Inleiding
In hoofdstuk 4 is gesteld, dat er bij de scenariomethode vanuit wordt gegaan, dat
consumenten in hun keuzegedrag zeer specifieke en idiosyncratische routes kunnen
volgen. Aandacht is besteed aan het feit dat door externe oorzaken, cognitieve beperkingen, vermeende verplichtingen op grond van eerdere hypothecaire leningen e.d. het
gedrag van de consument zal afwijken van het ideaal van de rationeel handelende consument. In deze paragraaf zal worden nagegaan of de belangrijkste variabelen die een
centrale rol vervullen als scenariovariabelen in de CAPI-vragenlijst het verwachtte effect hebben.
Nagegaan zal worden of, bijvoorbeeld, cognitieve beperkingen (de 'proxy'-variabele is opleiding), het aantal instellingen waarmee men een relatie heeft, ervaring met
hypotheken (reeds eerder een hypotheek afgesloten), het optreden van intermediairs en
het aantal instellingen waar men heeft geïnformeerd van invloed zijn op het feit of inen
al of niet terecht komt bij een instelling waarmee men reeds een relatie heeft.
De vraag is dus of consumenten, op zoek naar een hypotheek, zich zullen gedragen als rationele beslissers of dat het gedrag in belangrijke mate gestuurd wordt door
de scenariovariabelen. Een rationele consument is in dit verband een consument die
onafhankelijk van de huidige relatie(s) met financiële instellingen meerdere offertes
vergelijkt op basis van relevante en belangrijke attributen. Gezien het feit dat in de
marketing de hypotheekrente als een belangrijk beslissingscriterium van de consument
wordt gezien, zou aangenomen mogen worden dat een rationele consument in ieder geval wordt gekenmerkt door een sterk kostenbewustzijn. Theoretisch kan een aantal mogelijkheden worden onderscheiden waarop een rationele consument de kosten van het
aangaan van een hypothecaire lening kan minimaliseren, namelijk door:
.
.
.
.
.

zo laag mogelijke maandelijkse lasten (ongeacht de looptijd), of
zo laag mogelijke totale kosten (over de gehele looptijd), of
zo laag mogelijke afsluit- en provisiekosten, of
zo laag mogelijk rentepercentage, of
twee of ineer van deze.

De realisatie van dit streven zou vereisen, dat de consument volledig geïnformeerd is over de hypotheekmogelijkheden en -voorwaarden van alle relevante hypotheekverstrekkers en tevens dat deze in staat is de rekenkundige bewerkingen uit te
voeren die nodig zijn om de verschillen in voorwaarden te berekenen. Voor zover die
-,volledige informatie niet aanwezig is, zal het verkrijgen van die informatie een min of
meer uitgebreid zoekproces vergen.
Bedacht moet worden dat de hypotheekbeslissing een afgeleide beslissing is nodig voor de financiering van een koopwoning. In de koopbeslissing van een eigen woning is menige consument zo geïnvolveerd dat de hypotheekbeslissing alleen al om die
reden minder gewicht krijgt. Voor zover de consument niet in staat is de benodigde informatie te verwerven, zal een beroep moeten worden gedaan op anderen (adviseurs,
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aanbieders van hypotheken, Vereniging Eigen Huis, kennissen, etc.). In principe kan
een consument dus een aantal strategieën hanteren om een hypotheekbeslissing te nemen:
.
.
.
.
.

vooraf beschikken over alle relevante informatie,
gebruik maken van de informatie, die reeds in het geheugen aanwezig is,
informatie verzamelen (direct bij hypotheekverstrekkers),
informatie verzamelen (indirect, bij bemiddelaars, adviseurs of kennissen),
geen extra informatie verzamelen en beslissen op grond van één offerte bij een
instelling waarmee men al of niet reeds een relatie heeft.

8.2 H,ypothesen met betrekking tot het hypotheekbeslissingsproces: een rationele
consument, feit of fictie?
Uit het vooronderzoek bij de Postbank is gebleken dat, zoals verwacht, een relatief sterke samenhang bestaat tussen opleiding, inkomen, het totale aantal financiële
diensten en het aantal banken of financiële instellingen waarmee men een relatie heeft.
De hoogte van de genoten opleiding is tevens van invloed op de aard en de uitgebreidheid van het informatiezoekproces. Het zijn met name de hoger opgeleiden die zich bij
meer instellingen oriënteren op de hypotheekalternatieven, deels omdat ze toch al met
meer instellingen een relatie hebben. Kenmerkend is dat in het verlengde daarvan de
categorie hoog opgeleiden in het algemeen een mindere sterke (of geen) binding heeft
met een specifieke instelling. Lager opgeleiden met minder financiële diensten hebben
doorgaans een veel sterkere binding met de (bancaire) instelling of verzekeringsagent,
waarmee ze eenmaal een relatie hebben opgebouwd. Op basis van deze bevindingen uit
het vooronderzoek kunnen de volgende hypothesen worden geformuleerd:
Hypothese 1(Hl): Naarmate de opleiding van een consument lager is, zal de
kans op het afsluiten van een hypotheek bij een instelling, waarmee men reeds een relatie heeft toenemen. Opleiding wordt in dit verband gezien als een indicator voor
cognitieve capaciteiten.
Hypothese 2(H2): Naarmate de opleiding van een consument lager is, zal er bij
minder instellingen worden geïnformeerd naar hypotheekmogelijkheden.
Hypothese 3(H3): Consumenten die reeds eerder een hypotheek hadden, zullen
vaker een hypotheek nemen bij de instelling, waar ze die hypotheek hadden. Dit als gevolg van (vermeende) verplichtingen, zoals zg. meeneemconstructies, contante waarde
van een levenpolis, etc.
Hypothese 4(H4): Consumenten die in contact komen met makelaars en aanbieders van woningbouwprojecten, die ook een zg. projectftnanciering kunnen aanbieden, zullen die ook aanvaarden.
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H,ypothese 5(H5): Door de aanbieding van een projectfinanciering zal de kans
men
op afname van een hypotheek bij een andere instelling of een instelling waarmee
reeds een relatie heeft kleiner worden.
Hypothese 6(H6): Door het optreden van bemiddelaars zoals verzekeringsagenten, makelaars, De Hypotheker en Vereniging Eigen Huis zal de kans, dat men een hypotheek afsluit bij een instelling waarmee men nog geen relatie heeft groter worden.
Hypothese 7(H~: Naarmate een consument met meer instellingen een relatie
heeft, is er een grotere kans dat men een hypotheek afsluit bij een instelling waarmee
men nog geen relatie had. (Uit onderzoek door financiële instellingen is onder meer bekend, dat men bij meer instellingen is als men meer financiële diensten heeft. De consument wordt dus kritischer naarmate de 'ervaring' met financiële instellingen toeneemt.)
Hypothese 8(H8): Verschillen in rentepercentages tussen, aan consumenten bekende hypotheekverstrekkers, vonmen geen verklarende factor voor de instellingskeuze.
Hypothese 9(H9): Naarmate een consument zich bij minder instellingen oriënteert voor een hypotheek zal men de eigen instelling meer positieve eigenschappen toeschrijven dan alle overige acceptabele instellingen.
Toetsing van de hypothesen.
Toetsing van deze hypothesen, zal gedeeltelijk geschieden met behulp van een simultaan vergelijkingsmodel en gedeeltelijk met behulp van latente klasseanalyse. Aan
de toetsing van hypothese 8 zal apart aandacht worden besteed.
Simultaan vergelijkingsmodel
Voor de toetsing van de hypothesen 1 tot en met 6 is gebruik gemaakt van een simultaan vergelijkingsmodel. Enerzijds, omdat de variabelen, nodig voor de toetsing
van deze hypothesen, niet onafhankelijk van elkaar zijn, en anderzijds omdat met behulp van een dergelijk model ook een beter inzicht wordt verkregen in de onderlinge
relaties. De specificatie van het model, de job-setup en de schattingsresultaten van het
GAUSS-programma LINCS (Linear covariance structure analysis, zie Schoenberg en
Arminger, 1990) zijn opgenomen in bijlage 10. Het pad-diagram is weergegeven in figuur 19.
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Figuur 19: Pad-diagram voor het geschatte simultaan regressie model.

Op grond van de resultaten in figuur 19 kan geconcludeerd worden, dat H] niet
direct kan worden bevestigd. Wel blijkt de rol van opleiding via het aantal instellingen
waar men heeft geïnformeerd van invloed te zijn p-(.32 ~` -.42) --.13 op de kans dat
men een hypotheek afsluit bij de instelling waarmee men reeds een relatie heeft. Impliciet is hiermee H2 bevestigd, namelijk: hoger opgeleiden informeren bij meer instel]ingen naar hypotheekmogelijkheden dan lager opgeleiden. H3 wordt direct bevestigd;
als men reeds een hypotheek heeft, sluit men vaker een hypotheek af bij de instelling,
waarmee men al een relatie had. H4 wordt eveneens bevestigd, degenen, die een projectfinanciering aanvaarden, blijken tevens ook bij meer instellingen te informeren. HS
wordt niet direct bevestigd, echter wel via de relatie met het aantal instellingen waar
men heeft geïnformeerd. Het indirecte effect van de aanvaarding van een projectfinanciering is p-(.24 ~` -.42) --.10 op het al of niet afsluiten van een hypotheek bij de instelling, waarmee men reeds een relatie heeft. H6 wordt direct bevestigd; het optreden
van bemiddelaars leidt ertoe, dat men eerder bij een instelling terechtkomt, waannee
men nog geen relatie had. H7 tenslotte wordt niet bevestigd. Wel blijkt het teken van
de correlatiecoéfficiént (r-.06) overeen te komen.
Hoger opgeleiden blijken zoals verwacht vaker een relatie te hebben met meerdere financiéle instellingen. Dit blijkt ook het geval te zijn voor consumenten die reeds
een hypotheek hadden (voor het afsluiten van de laatste), hetgeen in overeenkomst is
met de bevindingen van onderaoek naar financiéle diensten.
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Omdat in deze analyse tweewaardige variabelen zijn opgenomen zullen de hier
besproken variabelen in de volgende sectie worden onderworpen aan een latenteklasse-analyse
Het latente-klasse-model
Voor de toetsing van de hypothesen dat imagefactoren een grotere rol spelen bij
consumenten die zich uitsluitend op één instelling oriënteren, zal gebruik worden gemaakt van latente-klasse-analyse (Hagenaars, 1984; McCutcheon, 1987).
Latente-klasse-analyse is een model voor latente, meerwaardige of tweewaardige
variabelen. De gedachte achter latente klasseanalyse is dat de samenhang tussen de geobserveerde variabelen in feite schijnsamenhang is omdat deze veroorzaakt wordt door
een onbekende latente variabele. Door het introduceren van deze latente variabele, vergelijkbaar met het concept van elaboratie in de sociologie, zal de samenhang van de
geobserveerde variabelen verdwijnen (het axioma van de onafhankelijkheid). Voor de
schatting van de parameters van het latente klassemodel wordt gebruik gemaakt van het
EM-algoritme (zie Dempster e.a., 1977).
Het latente klassemodel (Everitt, 1984), impliceert, dat een vector x een kansverdeling heeft:
~
f(x; a, ~) - ~ a,~;(x; 6,)

(20)

j~l

waarbij:
(21)

f,(x; e,) - ~ÍI A; (1-6;~)'-~
waarbij:

c
P

-

a - al, a2, ... a~

o - el, e2, ... e~

het aantal latente klassen
het aantal manifeste variabelen
de kansen voor de latente klassen
de elementen van 9~ (6~1, ... 8jp) geven de kans dat een
variabele voor de j-de klasse 1 is.

Gesteld dat er een steekproef bestaat met n onafhankelijke response vectoren xi ... xn,
dan is de waarschijnlijkheidsfunctie L voor het latente klassemodel:
n

(22)

L- IIf(x;;a,6), i- 1, 2, ... n.
De bijbehorende log aannemelijkheid L is:
n
~
LogL - ~ In{~ a;f;(x;:6;)}.
i-1

(23)

Fl
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Voor het bepalen van de maximale aannemelijkheidsschatters voor de parameters
van dit model dienen de partiële afgeleiden op nul te worden gesteld. Hieruit kunnen de
volgende vergelijkingen worden afgeleid (Everitt, 1984), gegeven het feit dat:
~a;-1,
i-1

(24)

á- 1~ P(s I x; ),
n ;-~

(25)

ê. -

(26)

1~ x; P(s I x; ),
n a. 'sl

waarbij P(s I x;) de geschatte waarde is van de 'a posteriori' kans, dat observatie
~
xi afkomstig is uit klasse s van de latente variabele. P(s I x;) kan als volgt worden berekend:
n

n

n

n

n

(27)

P(s I x;)-[a.f.(x~;9.)]~[f(x~;a,0)],

Na berekening van startwaarden voor vergelijking (27), kan het resultaat worden ingevoerd in (25) en beurtelings worden gealterneerd tussen (26) en (25) tot een of ander
convergentiecriterium gerealiseerd is met behulp van het EM-algoritme.
Resultaten latente klasseanalyse: hypothesen 7 en 9
De resultaten verkregen met het in GAUSS geschreven programma LCAM (latente klasseanalyse voor meerwaardige variabelen) zijn weergegeven in tabel 13.
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Tabel 13: Resultaten latente klasseanalyse voor de variabelen in het
simultaan model.
Waarschijnlijkheden (asl voor latente klassen

alphal
0.1707

alpha2
0.4205

alpha3
0.4088

Niet-conditionele waarschijnlijkheden (Asl voor variabelen in elke klasse

thetall
thetal2
theta2l
theta22
theta3l
theta32
theta4l
theta42
theta5l
theta52
theta6l
thetaó2

marginale
proportie

klasse 1

klasse2

klasse3

0.7017
0.2983
0.8785
0.1215
0.6961
0.3039
0.7459
0.2541
0.8287
0.1713
0.4254
0.5746

0.4228
0.5772
0.7349
0.2651
0.0000
1.0000
0.4103
0.5897
0.8239
0.1761
0.8029
0.1971

0.5327
0.4673
0.8743
0.1257
1.0000
0.0000
0.8039
0.1961
0.9441
0.0559
0.6763
0.3237

0.9919
0.0081
0.9427
0.0573
0.6742
0.3258
0.8263
0.1737
0.7121
0.2879
0.0097
0.9903

Chi-kwadraat
C~
df

via makelaarlverzekeringsagent
projectfinanciering
opleiding hoog (5,6,7)
bij 2 of ineer instellingen info
eerder al hypotheek gehad
bij 'oude' instelling gebleven

36.9270
45.2767
43

Ten behoeve van de latente klasseanalyse op de variabelen die eerder waren opgenomen in het simultaan vergelijkingsmodel zijn alle betrokken variabelen naar twee
waarden teruggebracht om het aantal mogelijke combinaties te beperken. De omschrijving van de variabelen is in tabel 13 opgenomen. De categorieën, waarachter de
omschrijvingen staan, gelden als de positief gestelde categorie. Dus theta32 bijvoorbeeld is de categorie met hoger opgeleiden.
Na een vergelijking van de Chi-kwadraat aannemelijkheidsratio (G2) (zie Everitt,
1984) voor respectievelijk 2, 3 en 4 latente klassen, blijkt de oplossing met drie latente
klassen een acceptabele aanpassing te geven. Op grond van tabel 13 kan worden vastgesteld, dat de conclusies, getrokken op grond van het simultaan model, globaal bevestigd worden.
Om de hypothesen 7 en 9 te toetsen is in eerste instantie eveneens gebruik gemaakt van latente klasseanalyse. De resultaten in tabel 13 vormen het uitgangspunt
voor deze volgende analysestap. De drie gevonden latente klassen fungeren als drie
groepen, waarvan mag worden aangenomen, dat ze maximaal verschillen op de imageuitspraken. Vervolgens is een latente klasseanalyse uitgevoerd met dezelfde variabelen
als in tabel 10 beschreven zijn, tezamen de image-variabelen PosInst en WaarWel (zie
vragenlijst, bijlage 1).
Door de schattingen voor theta, weergegeven in tabel 13, als restricties op te leggen aan de theta's in deze volgende stap én tevens de image variabelen op te nemen,
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worden de imageprofielen voor de drie latente groepen verkregen. Door het opleggen
van de restricties worden de imageprofielen als 'passieve' variabelen op de drie latente
klassen 'geprojecteerd'.
Deze stap is apart gezet voor de PosInst en de WaarWel variabelen. De resultaten
verkregen met deze benadering leken aanvankelijk geheel tegen de verwachtingen in te
gaan doordat met name degenen die met meerdere financiële instellingen een relatie
hebben, gemiddeld genomen, het meest positief leken te zijn. Verdere analyse bracht
aan het licht dat de contra-intuïtieve resultaten werden verooraaakt door het aantal banken waarmee men een relatie heeft én het gemiddeld aantal antwoorden dat werd gegeven. Om deze reden is de analyse niet voortgezet met behulp van latente-klasse-analyse
en zal verder rekening worden gehouden met de verschillen in het gemiddeld aantal
gegeven antwoorden en het gemiddeld aantal instellingen waarmee men een relatie
heeft. Om de hypothesen 7 en 9 te kunnen toetsen is de steekproef gesplitst in respondenten die wèl respectievelijk niét een hypotheek hebben genomen bij een instelling
waarmee men al een relatie had.
Vervolgens is het imageoordeel nagegaan:
. over de instelling als men niet van instelling is veranderd (trouw),
. over de instelling, waar men de hypotheek heeft genomen, als men van
instelling is veranderd (nieuw),
. over de instellingen, waarmee men reeds een relatie had en waar men de
hypotheek niet heeft genomen (ontrouw).
Voor de interpretatie van de resultaten zijn de volgende aanvullende gegevens van belang:
. in de steekproef heeft men gemiddeld met 1.76 instellingen een relatie,
. de groep, die een hypotheek heeft genomen bij een instelling, waarmee men
nog geen relatie had, heeft daarentegen bij 2.81 instellingen een relatie. Dit betreft zowel verzekeringsmaatschappijen als banken.
Derhalve gaan uitspraken over de instelling, waar men de hypotheek heeft genomen
(hyp.inst) steeds over één instelling en gaan uitspraken over de instelling(en), waarmee
men een relatie had, maar waar de hypotheek niet werd genomen gemiddeld over 2.81
instellingen. De resultaten van deze analyse zijn, na correctie voor het aantal instellingen, weergeven in de tabellen 14, 15, 16 en 17.
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Tabel 14: Gemiddeld aantal antwoorden voor de vraag naar de reden waarom een
financiële instelling niet op voorhand afvalt (Poslnst)".

trouw
hyp.inst
~grcep 1)
Gemiddeld aantal antwoorden
op de PosInst-vragen met maximaal 5 antwoordmogelijkheden

iveuw
hyp.inst
(grcep 2)

2.39

3.89

ontrouw
niet-hyp.inst
(grcep 3:1

3.77

De verschillen in gemiddelden tussen groep 1 en groep 3 met groep 2 zijn significant
(t-toets voor verschillen, p ~.005). De verschillen tussen groep 1 en groep 3, zijn niet
significant.
Tabel 15: Verschillen in percentages antwoorden voor de vraag naar de redenen
waarom een financiële instelling niet op voorhand afvalt (PosInst)tR.

Omschrijving19

niet duur
aandacht voor klant
proberen gced te helpen
bekende instelling
staan gced bekend
vriendelijk personeel
komen afspraken na
dichtbij
deskundig
geen bijzondere reden

trouw
hyp.inst
(grcep 1)

320~0
49"~0"
480~~"
42"~0"
38oro"
27"Io
19"~0
10"~0
220~0
7"~0

32.1
32.1
2.1
32.1
32.1
32.1

nieuw
hyp.inst
(grcep 2)

ontrouw
niet-hyp.inst
(grcep 3 )

270~0"
20"~0
200~0
340~~"
24oro"
160~0
So~o
6"~0
5"~0
260~0"

90~0 12.3
170~0
230~0"
440~0"
29oro's
15"~0
7"~0
14"~0
80~0
250~0"

~~ zie bijlage 1.
18 zie bijlage l.

19 Uitspraken, die in elke grcep minder dan 15a~o van de antwoorden opleveren, zijn uit de tabel
weggelaten. Cijfers 2.1 en 12.3 bijvoorbeeld, verwijzen naar de grcepen (grcep 1, grcep 2 of
grcep 3). Het cijfer na de punt (.) geeft aan of de desbetreffende grcep verschilt van de grcepp(en), die voor de (.) vermeld worden. Dus 12.3 betekent dat grcep 3 verschilt van zowel grcep
1 als grcep 2 op basis van een t-tcets voor verschillen in percentages ( p ~.005). Strikt genomen
zou voor de verschillen tussen grcep 2 en grcep 3 een tcets voor gepaarde waarnemingen meer
geschikt zijn. Door een tcets voor gepaarde waarnemingen wordt als het ware het effect van
eerandere factoren constant gehouden (kleinere standaardfout), waardoor kleinere verschillen
gelden.
conservatieve
tcets
dus
als
een
t-tcets
kan
ín
dit
geval
der significant zijn. De gewone
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Tabel 16: Gemiddeld aantal antwoorden voor de vraag naar de redenen waarom een
financiële instelling in aanmerking komt als hypotheekverstrekker
(WaarWel)~".
nieuw
hyp.inst

trouw
hyp.inst
(grceP 1)
Gemiddeld aantal antwoorden
op de WaarWel vragen met maximaal 3 antwoordmogelijkheden

(SrceP 2)

2.S1

ontrouw
niet-hyp.inst
lgTcep 3)

1.78

1.25

Het gemiddeld aantal antwoorden verschilt voor elke combinatie van twee groepen.
Zowel voor (groep 1), (groep 2) als voor (groep l), (groep 3) en voor (groep 2), (groep
3) zijn de verschillen op basis van een t-toets voor verschillen in gemiddelden (p~.005)
significant groter dan op grond van toeval kan worden aangenomen.
Tabel 17: Verschillen in percentages antwoorden voor de vraag naar de redenen
waarom een financiële instelling in aanmerking komt als hypotheekverstrekker (WaarWel)21

Omschrijvingzz

trouw
hyp.inst
(grcep 1)

nieuw
hyp.inst
(grcep 2)

ontrouw
niet-hyp.inst
(grcep 3)

weten alles over hypotheken
geven gcede adviezen
hypotheken zijn er niet duur
betrouwbaar
ik ken instelling gced
positieve ervaringen mee
geen bijzondere reden

45"~0"32.1
58oro"32.1
210~0
260~0" 3.1
34"ro" 12.3
22oro
1.3
70~0

28"~0" 13.2
25"ra" 13.2
240~0"
19"~0"
12"ro
14oro
13"~0

l30~0"12.3
l20~0 12.3
12.3
Soro
13oIo" 1.3
14"~0"
9aro

240~0" 1.3

Op grond van de verschillen in gemiddelden in de tabellen l4 en 16 kan worden
geconcludeerd dat voorzover het gaat om algemene oordelen (PosInst) over financiële
instellingen de 'ontrouwen' niet de neiging vertonen de keuze te rechtvaardigen door de
20 zie bijlage 1.
zl zie bijlage 1.
zz Uitspraken, die in elke grcep minder dan 15"~o van de antwoorden opleveren, zijn uit de tabel
weggelaten. Cijfers 2.1 en 12.3 bijvoorbeeld, verwijzen naar de grcepen (grcep 1, grcep 2 of
grcep 3). Het cijfer na de punt (.) geeft aan of de desbetreffende grcep verschilt van de grcep(en), die voor de (.) vermeld worden. Dus 12.3 betekent dat grcep 3 verschilt van zowel grcep
1 als grcep 2 op basis van een t-toets voor verschillen in percentages ( p ~.005). Strikt genomen
zou voor de verschillen tussen grcep 2 en grcep 3 een tcets voor gepaarde waarnemingen meer
geschikt zijn. Door een tcets voor gepaarde waarnemingen wordt als het ware het effect van
andere factoren constant gehouden (kleinere standaardfout), waardoor kleinere verschillen eerder significant zijn. De gewone t-tcets kan in dit geval dus als een conservatieve tcets gelden.
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men
gekozen instelling beter af te spiegelen dan bijvoorbeeld de instelling, waarmee
Men heeft gewel een relatie heeft, maar waar men de hypotheek niet heeft genomen.
instelmiddeld genomen een minder duidelijk beeld van de gekozen instelling dan de
dit
lingen waarmee men reeds een relatie heeft. De resultaten in tabel 15 bevestigen
beeld
beeld. Zoals zou mogen worden verwacht heeft de groep 'ontrouwen' een positief
men
van het 'prijsimage' van de gekozen instelling ten opzichte van de instelling die
percentages
niet heeft gekozen. Uitgaande van de vier image-uitspraken met de hoogste
inbinnen elke groep (aangegeven met ~`~`) blijkt, dat de 'ontrouwen' over de gekozen
Relatief
stelling vooral de 'bekendheid' en de reputatie ('staan goed bekend') noemen.
of navaak wordt ook de categorie 'geen bijzondere reden' (dus geen duidelijk voorpositief
deel) genoemd. De groep 'trouwen' scoort zoals verwacht over de hele linie
gebruikt.
terwijl de antwoordmogelijkheid 'geen bijzondere reden' zeer weinig wordt
(Het wekt wellicht verwondering, dat zowel in tabel 15 als in tabel 17 wordt gevonden
dat groep 3 relatief weinig uitspraken weet te doen over de financiéle instellingen,
waarmee men een relatie heeft, maar waar men de hypotheek niet heeft genomen. De
oorzaak voor dit resultaat is dat in groep 3 ook verzekeringsmaatschappijen en hypotheekbanken een rol spelen die voor het grote publiek een minder 'duidelijk gezicht'
hebben dan de banken. Voor groep 1 die de hypotheek heeft bij de instelling waarmee
men al een relatie had, hebben de imageoordelen voornamelijk betrekking op banken! ).
Opmerkelijk is dat het gemiddeld aantal antwoorden in tabel 16 voor alle groepen significant verschillend is. De vragen WaarWel hebben specifiek betrekking op de reden
feit
waarom men wel een hypotheek zou willen hebben bij een bepaalde instelling. Het
dat het gemiddelde voor groep 2 in tabel 16 hoger is dan voor groep 3, en dat tevens in
tabel 17 bij groep 2 de percentages antwoorden over advisering en deskundigheid op
gebied van hypotheken relatief hoog zijn, lijkt te suggereren dat men vooral oordeelt op
grond van ervaringen in het informatiezoekproces. Door de verdeling van de percentages op de WaarWel uitspraken binnen groep 3 lijkt deze groep, gemiddeld genomen,
een relatief negatieve indruk te hebben van het prijsimage van de instellingen, waar
men de hypotheek niet genomen heeft. Groep 1 heeft zoals verwacht de meest positieve
opvattingen over de instelling, waar men reeds een relatie mee had.
De betekenis van hypotheekrente en andere kosten : hypothese 8
Om na te kunnen gaan of, en in welke mate, woonlasten, rentepercentage en anfinanciéle indere hypotheekkosten daadwerkelijk een rol spelen bij de keuze van een
stelling of de keuze van een hypotheekvorm, wordt gebruik gemaakt van de informatie
die verkregen is door middel van het 'afweegblok' in de CAPI-vragenlijst (zie bijlage
bij
1). Door middel van dit deel van de vragenlijst wordt nagegaan bij respondenten die
opgevraagd:
meerdere instellingen informatie over hypotheekmogelijkheden hebben

. over welke aspecten informatie is gevraagd enlof verkregen,

. in welk opzicht de gekozen instelling beter of slechter was dan de instelling(en),
waarmee de gekozen instelling is vergeleken,
. welk aspect uiteindelijk de doorslag heeft gegeven voor de keuze van een
bepaalde instelling.
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Er vindt dus pas een vergelijking plaats met de hypotheekvoorwaarden van andere instellingen als een respondent zegt daadwerkelijk informatie gevraagd te hebben bij
andere instellingen (direct of indirect). Deze benadering verschilt fundamenteel van de
attitude- en conjunctmetenmodellen, waar vooraf wordt gevraagd welke aspecten van
belang zijn los van de vraag of in de realiteit het keuzeproces conform een attitude- of
conjuncte analysestrategie zal verlopen. Het percentage respondenten dat bij meer instellingen heeft geïnformeerd dan de instelling, waar men de hypotheek heeft genomen,
bedraagt 460~0. De aan een hypotheek verbonden kosten zijn bij de categorie die zich
niet bij andere instellingen heeft georiënteerd, geen onderdeel geweest van het afwegingsproces tussen instellingen. Zoals echter uit de logit-analyses (tabel 10) en de
tabellen 15 en 17 is gebleken spelen voor deze categorie image-factoren, vooral het
prijsimage, een rol.
Voor de categorie, die zich wel bij meerdere instellingen heeft georiënteerd, kan
het afwegingsproces gereconstrueerd worden. Daartoe worden in eerste instantie de
'Voordeel' en `Nadeel' variabelen uit het afweegblok in de analyse betrokken. Als een
respondent bij een bepaalde instelling heeft geïnformeerd, dan wordt gevraagd om aan
te geven in welke opzichten de hypotheekmogelijkheden bij die instelling een nadeel
respectievelijk een voordeel vorntden ten opzichte van de hypotheek die men heeft genomen.
Verwacht mag worden dat, tenminste voor de aspecten die van belang zijn bij de
afweging tussen instellingen, de niet gekozen hypotheek(instelling) vooral als nadeliger
worden gezien in vergelijking met de gekozen instelling. (Het zij benadrukt, dat het
hier gaat om produkttechnische informatie en niet om image of om aan image verwante
onderwerpen).
In tabel l8 is het resultaat van het afweegblok met de Voordeel en Nadeel variabelen weergegeven. De kolommen aangegeven met (1) en (2) bevatten de kolompercentages voor de hypotheekvoorwaarden of -aspecten, waarop meer dan drie procent ~~an
de respondenten, die bij meer dan een instelling heeft geïnformeerd (46o~a), heeft geantwoord. Kolom (1) geeft dus aan welke hypotheekaspecten relatief vaak worden genoemd en tevens vaak een nadeel vormden bij de niet gekozen hypotheekinstellin~.
Kolom (2) geeft in het vergelijkbare geval aan in welke mate deze aspecten een voordeel vormden bij niet gekozen instellingen. Kolom (3) en kolom (4) vormen de rijp~rcentages voor de verdeling van de hypotheekaspecten naar voor- en nadelen bij de niet
gekozen instellingen. In tabel 18 is te zien dat, zoals verwacht, de niet gekozen hyp~~theek(instelling) overwegend nadelen blijkt te hebben ten opzichte van de gekozen hypotheek(instelling). Vastgesteld kan worden dat van alle genoemde nadelen van een
niet gekozen instelling 1140~o betrekking heeft op de hoogte van het rentepercentage,
240~0 op de hoogte van de woonlasten en 36o~a op de hoogte van de afsluitkosten
(provisie). De percentages groter dan 100a~o worden veroonaakt doordat men gemiddeld 2.04 antwoorden geeft.
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Tabel 18:

Kolom- en rijpercentages voor de hypotheekaspecten met het aantal
respondenten, dat bij meer dan een instelling heeft geïnformeerd als
basis.

Omschrijving van de
voor- en nadelen

gemak verandering hypotheek
snelheid regelen hypotheek
hoogte hypotheek
hoogte rente
verlengings~~oonvaarden rente
vervrcegd aflossen
meenemen hypotheek
hoogte afsluitkosten
hoogte tazatiekosten
noodzaalc levensverzekering
hoogte woonlasten
verplichting andere diensten

kolompercentages
nadeel voordeel
(1)
(2)

0.10
0.15'
0.21'
1.14'
0.06
0.08
0.05
0.36`
0.05
0.06
0.24'
0.06

0.04
0.02
0.11
0.24
0.00
0.04
0.02
0.02
0.00
0.01
0.01
0.01

rijpercentages
nadeel voordeel
(4)
(3)

0.73
0.83
0.65
0.87'
0.94t
0.70
0.66
0.94'
0.98'
0.82
0.97'
0.83

0.27
0.17
0.35
0.13
0.06
0.30
0.34
0.06
0.02
0.18
0.03
0.17

oddsratio

1.87h"
2.36
5.90~
3.48
7.87~

Het feit dat 'de hoogte van het rentepercentage' in 1140~o van de gevallen wordt
genoemd betekent dus dat, zelfs voor het als meest belangrijk aangemerkte attribuut,
men gemiddeld slechts bij 1.14 andere instellingen heeft geïnformeerd. Dit vindt dan
meestal plaats als specifiek een offerte wordt aangevraagd. Het aantal aangevraagde offertes buiten de instelling, waar men de hypotheek heeft afgenomen is derhalve zeer
gering. (Daarom zijn ook de antwoorden voor het (aan)vragen van informatie en het
aanvragen van een offerte bij een instelling samengevoegd voor de onderscheiden fas~n
in het hypotheekbeslissingsproces).
Voor zover een afgewezen hypotheek toch voordelen bleek te hebben (in vergelijking met de gekozen hypotheek), blijkt dit in 240~o van de gevallen betrekking te hebben op de hoogte van de rente. Vergelijking van de kolommen (3) en (4) laat zien dat
in 130~o van de gevallen de niet gekozen hypotheek een lagere rente bleek te kennen dan
de gekozen hypotheek. Dit lijkt in eerste instantie inconsequent en strijdig met veronderstellingen ten aanzien van een rationeel handelende consument. Door een verbijzondering van de categorie, die bij de niet-gekozen instelling(en) een lagere rente aantrof
23 Door samenvceging van de niet cursief gedrukte aspecten enerzijds en de onderstreepte anderzijds apart te houden ontstaat een vijf bij twee tabel. Door de tot één categorie samengevcegde aspecten als referentiecategorie te nemen kan de kruisproduktratio ofwel de oddsratio
van de cursief gedrukte categorieén ten opzichte van de referentiecategorie worden berekend.
Deze ratio geeft aan hceveel groter de kans is dat een aspect een nadeel is voor de afgewezen
instelling bij de cursief gedrukte ten opzichte van de niet-cursief gedrukte hypotheek aspecten.
Voor de ratio's voorzien van een (h) is de Chi-kwadraat significant groter dan op grond van
tceval mag worden aangenomen (a ~.OS). De twee niet-significante waarden voor'verlengingsvoorwaarden' en'tauatiekosten' zijn vooral een gevolg van kleine aantallen. (Omdat er 5 tcetsen
worden uitgevcerd zou er strikt genomen moet worden gecorrigeerd met a-acl5. Door meerdere
tcetsen uit te vceren wordt de kans op een a-fout groter, nl. 1-(1-a)5-.23, indien het om
onathankelijke tcetsen gaat).
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dan bij de gekozen instelling, bleek dat in 680~o van die gevallen de huidige (duurdere)
hypotheekinstelling toch werd gekozen omdat de 'snelheid waarmee de hypotheek kon
worden geregeld' de doorslag gaf (zie vraag DoorSlag, bijlage 1).
In tabel 18 zijn de aspecten die direct betrekking hebben op de kosten cursief gedrukt. Tevens zijn in kolom (1) en (3) de vijf hoogste percentages voorzien van een (~`).
Combinatie van deze twee gegevens laat zien, dat in kolom (1) drie van de vijf aspecten, die betrekking hebben op de kosten ook het hoogste kolompercentage kennen. De
beide andere aspecten 'snelheid regelen hypotheek' en 'hoogte hypotheek' met 130~o en
210~0 liggen boven de So~o en de 60~o voor 'taxatiekosten' en' 'verlengingsvoorwaarden
van de rente' (mogelijke kosten op termijn). Bezien we nu de kolommen (3) en (4) voor
de cursief gedrukte aspecten dan blijkt, dat deze wel de hoogste percentages kennen.
Met andere woorden als de cursief gedrukte aspecten (kosten) van belang zijn, dun is
de kans ook groot dat ze in de afweging tussen instellingen een rol spelen.

8.3 Samenvatting en conclusies
In dit hoofdstuk is aangetoond dat meer dan de helft van de respondenten uitsluitend heeft geïnformeerd naar hypotheekmogelijkheden bij de instelling waar men de
hypotheek uiteindelijk heeft afgesloten.
Het is niet waarschijnlijk dat men bij die desbetreffende instelling de consument
uitvoerig heeft geïnformeerd over de voordelen van de hypotheken van de concurrenten. Derhalve is het niet waarschijnlijk dat deze categorie een goed overzicht heeft gekregen van voor- en nadelen van relevante alternatieven.
Voor zover consumenten bij meerdere instellingen hebben geïnformeerd, blijkt
men gemiddeld bij 1 á 2 instellingen te hebben geïnformeerd. In doorsnee heeft men
na.ast de gekozen instelling dus slechts één extra instelling in de overwegingen betrokken.
De resultaten tonen aan dat, als men al bij meer instellingen informeert, men
gemiddeld genomen relatief vaak wel van de hoogte van de rente op de hoogte is. Al
met al ontstaat dus het beeld van een consument die kennelijk vooral handelt op basis
van goed vernouwen in de aanbieders en~of bemiddelaars van hypotheken.
Uitgaande van de betekenis die in dit hoofdstuk is gegeven aan het begrip
'rationaliteit' kan worden gesteld dat de voorafgaande paragraaf de conclusie toelaat dat
consumenten ook in het geval van beslissingen met grote financiéle consequenties
(zoals een hypotheekbeslissing) slechts een beperkte rationaliteit vertonen. De resultaten kunnen wellicht contra-intuïtief lijken, bezien bijvoorbeeld tegen het succes van de
zogenaamde spaarhypotheek enige tijd geleden. Het succes van deze spaarhypotheek
was immers juist gebaseerd op de relatief lage lasten, gemeten over de gehele looptijd
van deze hypotheek. De stelling is ook niet dat de consument de kosten niet belangrijk
zou vinden maar dat de consument er kennelijk niet in slaagt om op eigen kracht een
weloverwogen keuze te maken. Het succes van de spaarhypotheek is kennelijk voor het
belangrijkste deel gelegen in de grote publiciteit. Het is bijvoorbeeld maar zeer de
vraag of deze hypotheekvorm een grote belangstelling zou hebben gekend, ondanks
alle positieve eigenschappen en voordelen, indien er een grote mate van negatieve publiciteit aan vooraf zou zijn gegaan. De publiciteit heeft dus in dit geval als een signaal
gefungeerd voor de keuze van de consument. Het succes gold bovendien de hypotheek-
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vorm en niet zozeer de aanbieder van deze hypotheekvorm. Dit wil zeggen: voorbijgaande aan verschillen in behaalde marktaandelen, was het ook in die situatie voor de
consument moeilijk om een beeld te krijgen van de verschillende (spaar)hypotheekalternatieven bij verschillende aanbieders.
Door het beperkte aantal alternatieven en keuzecriteria dat door de gemiddelde
consument bij de keuze van een hypotheek in beschouwing wordt genomen, lijkt het
gedrag van de consument op het uitvoeren van een experiment zonder controlegroep:
de resultaten worden beoordeeld op basis van criteria die pas achteraf ontwikkeld kunnen worden. In dit opzicht kan gesteld worden dat er voor consumentenorganisaties
nog enig 'zendingswerk' is te verrichten door de consument duidelijk te maken welke
hypotheek(vormen) in welke situatie voor welke categorie consumenten het meest geschikt is. De resultaten in hoofdstuk 7 ondersteunen de bevindingen van het vooronderzoek op grond waarvan de in dit hoofdstuk besproken variabelen als belangrijke routevariabelen werden opgenomen in de scenariobenadering van het hypotheekkeuzeonderzoek.
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9. SAMENVATTING
In deze studie is een nieuwe benadering ontwikkeld, de scenariobenadering, voor
het bestuderen van complexe consumentenbeslissingen. Deze benadering komt tegemoet aan een aantal bezwaren verbonden aan de gangbare consumentengedragstheorieën. De twee voornaamste bezwaren die tegen deze gangbare theorieën naar voren
worden gebracht werden zijn:
. consumentenkeuzegedrag wordt als statisch opgevat en wordt derhalve ver
klaard uit een aantal exogene en endogene toestandsvariabelen,
. de aanname dat consumentengedrag homogeen is.
Bij de scenariobenadering staan de idiosyncratische aspecten van consumentengedrag centraal. Het keuzegedrag wordt bestudeerd als een proces dat per consument
anders kan verlopen en door verschillende factoren beïnvloed kan worden. Om dit
geïndividualiseerde onderzoek naar keuzeprocessen te kunnen uitvoeren, wordt gebruik
gemaakt van een computergestuurde vragenlijst die zo veel mogelijk wordt toegesneden op specifieke keuzesituaties van respondenten. Voor het gebruik van de scenariobenadering is een conceptueel model, een stroomschema of blauwdruk van de verschilIcnde gedragsmogelijkheden van consumenten in combinatie met de daarmee verband
haudende factoren vereist.
De scenariobenadering gaat derhalve niet uit van één algemeen model, maar van
dc mogelijkheid dat voor de verklaring van keuzegedrag voor verschillende consumentcn verschillende modellen vereist zijn. Ter illustratie wordt de scenariobenadering toe~;cpast op hypotheekkeuzen van consumenten. Analyses op de gegevens, verkregen met
dc scenariobenadering, laten zien dat het opvatten van het hypotheekkeuzegedrag als
ccn idiosyncratisch proces ertoe leidt dat de redenen waarom financiële instellin~:rn produkten afvallen verschillend zijn voor verschillende instellingenlprodukten en
ba~.cndien verschillen voor de onderscheiden fasen van het beslissingsproces. Deze rewltaten blijken direct te kunnen worden vertaald naar het marketingbeleid.
De belangrijkste nadelen van de scenariobenadering zijn:
. Het ontwikkelen van het conceptueel model, nodig voor de besturing en de
routes voor de computergestuurde vragenlijst, zal als regel het nodige vooronderzoek vergen. Hierdoor zal relatief weinig gebruik kunnen worden gemaakt
van 'standaard' computergestuurde vragenlijsten voor specifieke onderzoeksvragen, hetgeen consequenties heeft voor de doorlooptijd van onderzoek met
behulp van de scenariobenadering.
. Doordat rekening moet worden gehouden met individuele gedragingen, individuele omstandigheden en individuele keuzeprocessen zal het vragenlijstontwerp tamelijk complex kunnen zijn. Dit heeft niet alleen consequenties voor de
ontwerpfase maar ook voor de aard van de gegevensverzameling, die complex
kan zijn.
Naast deze mogelijke nadelen kent de scenariobenadering als belangrijkste voordelen:
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. Het keuzegedrag wordt opgevat als een proces waardoor de volgtijdelijkheid in
het beslissingsgedrag van een consument kan worden getraceerd. Daardoor is
het mogelijk om aan te geven om welke redenen bepaalde produktalternatieven
in een bepaald stadium van het beslissingsproces afvallen voor een consument.
De scenariobenadering is gericht op het vinden van de factoren die van invloed
zijn geweest op de uiteindelijke keuze. Indien consumenten hun mening ten
aanzien van keuzeobjecten zouden wijzigen gedurende het beslissingsproces,
tast dit de validiteit van de resultaten van de scenariobenadering niet aan omdat
de vraagstelling is gericht op het vinden van factoren die doorslaggevend waren voor de al of niet acceptatie van produktalternatieven in een bepaald stadium van het beslissingsproces.
. Als gevolg van het vorige punt zijn de resultaten verkregen met behulp van de
scenariobenadering direct vertaalbaar naar het marketingbeleid. Voor verschillende fasen van het beslissingsproces kan namelijk de image- of concurrentiepositie van aanbieders of produktalternatieven worden bepaald en kunnen de
unieke voor- en nadelen per instelling worden vastgesteld. De resultaten geven
tevens aan in welk stadium van het consumentenbeslissingsproces een aanbieder of een specifiek produkt relatief veel aan (potentieel) marktaandeel verliest
zodat daarop de aandacht kan worden gericht. Tot slot wordt informatie verkregen over de factoren die van invloed zijn op de overlevingskansen van een
aanbieder of produktalternatief. Met behulp van de scenariobenadering kan
worden nagegaan of per instelling of produktalternatief andere factoren van
invloed zijn op die overlevingskansen en welke die invloedsfactoren zijn.
. Omdat consumenten zoveel mogelijk worden geconfronteerd met vragen die
direct relevantie hebben voor de specifieke keuzesituatie van de respondent
zijn gegevens preciezer en bevatten minder ruis. Voorkomen wordt dat respondenten vragen krijgen voorgelegd waarover nog niet is nagedacht, of die niet
van toepassing waren in het beslissingsproces.
. Door het gebruik van efficiënte maximale aannemelijkheidstechnieken, die als
regel toe kunnen met relatief kleine steekproeven, kunnen de kosten van het
veldwerk beperkt worden gehouden.
Hoofdstuk l bevat de inleiding tot deze studie en een beschrijving van de hoofdstukindeling.
In hoofdstuk 2 zijn de achtergronden geschetst van de belangstelling voor het
idiosyncratische karakter van consumentengedrag. Voor een drietal studies respectievelijk onderzoek naar consumentenbestedingsgedrag, onderzoek met betrekking tot de
index voor consumentenvernouwen en het onderaoek naar motieven voor hypotheekkeuzen bleek het noodzakelijk te zijn om de aandacht te richten op de idiosyncratische
aspecten van consumentengedrag. De ervaringen met dit onderzoek hebben geleid tot
de ontwikkeling van een bepaalde benadering, de scenariobenadering, die geleidelijk
aan verder is ontwikkeld door toepassing bij ander onderzoek op individueel niveau
zoals imageonderzoek en onderzoek naar rentegevoeligheid van consumenten.
Hoofdstuk 3 bevat een beschouwing over het belang van consumentenonderzoek
voor de marketing. Uitgaande van de moderne managementopvatting dat marketing inhoudt: met op een winstgevende manier inspelen op behoeften van welomschreven ca-
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tegorieën van afnemers', wordt in dit hoofdstuk een overzicht gegeven van de belangrijkste gangbare consumententheorieën. Een viertal klassen van theorieën is aan de orde
gesteld; het hiërarchische beslissingsprocesmodel, de geformaliseerde consumententheorieen, de evaluatieprocesmodellen (in het bijzonder het attitude en conjunctmeet-model) en overige keuzeheuristieken. Door de grote populariteit van het attitudeen conjunct-meet-model is op deze beide benaderingen uitvoerig ingegaan en zijn de
belangrijkste nadelen van deze benaderingen besproken, zoals de geringe predictive
validiteit.
In hoofdstuk 4 worden de kenmerken, uitgangspunten en aannames van de scenariobenadering uiteengezet. Kenmerkend voor de scenariobenadering is dat rekening
wordt gehouden met de omstandigheden waaronder de keuze van een individuele consument heeft plaatsgevonden en dat wordt nagegaan welke stappen een consument
daadwerkelijk heeft gezet in het keuzeproces. Een uitkomst van onderzoek naar beslissingsgedrag met behulp van de scenariobenadering kan zijn dat afwijzing van alternatieven kan plaatsvinden op grond van overwegingen die geen betrekking hebben op de
eigenschappen van een afgewezen produkt of aanbieder. Evenzo is het mogelijk dat de
keuze voor een bepaald produkt niet geschiedt op basis van een afweging van voor- of
nadelen van het produkt, maar bijvoorbeeld op basis van merkentrouw, inertie, een beperkte inforrnatieverzameling of door situationele factoren. Bij de scenariobenadering
wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat consumenten in vergelijkbare omstandigheden een verschillend (keuze}gedrag kunnen vertonen. Het keuzegedrag van
consumenten wordt opgevat als een proces waarop persoonsgebonden factoren
(persoonlijkheidskenmerken, socio-economische en gezinsomstandigheden) en situationele factoren van invloed kunnen zijn. De motivering voor een procesbenadering
stoelt op de gedachte dat de informatie en de opvattingen van een consument ten aanzien van relevante keuzeobjecten gedurende het beslissingsproces kunnen wijzigen. Als
gevolg daarvan zou bijvoorbeeld ad-hoc consumentenonderzoek respondenten kunnen
aantreffen die in een verschillend stadium van het keuzeproces kunnen verkeren, zonder dat dit specifieke stadium enige geldigheid of verwijzing naar de uiteindelijke keuze hoeft in te houden. Daardoor ligt, zoals bij de attitude- en conjunct-meet-benadering
het accent niet op attribuut-belangrijkheidsmetingen, maar op de inventarisatie van het
individuele idiosyncratische keuzeproces van een consument. Voor het inventariseren
van het individuele keuzegedrag wordt gebruik gemaakt van een retrospectieve onderzoeksopzet. Aan de mogelijke bezwaren tegen een retrospectieve onderzoeksopzet, zoals het optreden van vergeet-effecten en rechtvaardiging van keuzegedrag blíjkt effectief tegemoet gekomen te kunnen worden. Door het onderaoek te richten op consumenten die niet langer dan twee maanden geleden een hypotheek hebben afgesloten, kunnen vergeet-effecten worden geminimaliseerd. Door het interview zo te structureren dat
de vragen en de routing voor een respondent lijken op 'traditioneel' inventarisatie of
registratieonderzoek (censuskarakter) naar het bezit en gebruik van financiële diensten
wordt de respondent niet in de verleiding gebracht zich te gedragen als een 'rationele
consument' die gemaakte keuzen anders voorstelt dan ze in werkelijkheid hebben
plaatsgevonden. Het traceren van individuele consumentenbeslissingsprocessen vergt
een zeer flexibele interviewmethode die in zoverre overeenkomsten vertoont met
kwalitatief ondeczoek, dat het mogelijk moet zijn in te spelen op specifieke omstandigheden van het keuzeproces van een individuele consument. Dit wordt bereikt door
het gebruik van CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) met behulp van het
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interviewontwerppakket BLAiSE, waarmee het mogelijk is verregaand geïndividualiseerde routings in een interview in te bouwen. Het gebruik van deze geïndividualiseerde en complexe routings leidt echter ook tot complexe datasets wat bijzondere eisen
stelt aan het statistisch pakket waarmee de analyses worden verricht.
In hoofdstuk 5 wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden van computergestuurd enquêteren. Na een historisch overzicht worden de belangrijkste voor- en
nadelen van computergestuurd enquêteren geschetst. Aandacht is besteed aan beschikbare software voor computergestuurd enquêteren voor het marktonderzoek.
In hoofdstuk 6 worden het doel en de probleemstelling van het onderzoek naar
hypotheekkeuzen beschreven. Met behulp van het onderzoek naar hypotheekkeuzen
wordt de scenariobenadering geillustreerd. In dit hoofdstuk wordt de hoofdstructuur
van de computergestuurde vragenlijst, inclusief een overLicht van de belangrijkste
soorten routings besproken. De keuze van het vragenlijstontwerppakket BLAISE en het
statistisch pakket GAUSS worden verantwoord.
In hoofdstuk 7 worden resultaten gepresenteerd van het hypotheekkeuzeonderzoek met behulp van de scenariobenadering. Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. In
het eerste deel wordt met behulp van grafische technieken (correspondentieanalyse) een
overzicht gegeven van verschillende resultaten. Doordat bij de scenariobenadering het
I hypotheek)keuzeproces wordt opgesplitst in een aantal stappen (bekendheid, acceptatie instelling, acceptatie hypotheek, informatie-inwinning, keuze hypotheek) kan worden geillustreerd dat de redenen en factoren waarom instellingen~hypotheken afvallen
per instelling en voor verschillende fasen van het beslissingsproces verschillen voor
~erschillende consumenten. Deze bevindingen zijn direct vertaalbaar naar het marketingbeleid. Op de eerste plaats laten de resultaten namelijk zien welke de sterke en
zw~akke aspecten zijn in de (image)positie van financiële instellingen in verschillende
fasen van het beslissingsproces. Op de tweede plaats kan uit de resultaten worden afgelrid in welke fase van het hypotheekbeslissingsproces instellingen het meeste potentieel
marktaandeel verliezen respectievelijk de grootste achterstand in marktaandeel oplopen, zodat daarop kan worden ingespeeld, rekening houdend met daarmee gepaard
gaande (negatieve) imageaspecten, produkt voor- of nadelen of andere factoren. Op de
derde plaats kan voor de factoren, die bepalend zijn voor succes of falen van financiële
instellingen in de verschillende fasen van het hypotheekbeslissingsproces worden nagegaan in welke mate deze beïnvloedbaar zijn door de marketing.
ln het tweede deel van hoofdstuk 7 worden de resultaten langs modelmatige weg
weergegeven. Daartoe wordt onder meer het (hypotheek)beslissingsproces als een survivalproces voorgesteld. Een survivalproces heeft betrekking op een toestand die
voortduurt tot een bepaald tijdstip. Het klassieke voorbeeld van onderzoek naar survivalprocessen is het onderzoek naar het aantal overleden patiënten met een bepaalde
aandoening in functie van de tijd. De financiële instellingen spelen in deze benadering
de rol van patiënt. Ze doen mee tot ze afvallen voor een consument. Door deze benadering kunnen twee belangrijke voordelen worden gerealiseerd:
. Instellingen kunnen onderling worden vergeleken met betrekking tot overlevingskansen of hazardrates voor de onderscheiden fasen van het beslissingsproces. Daardoor kan worden nagegaan in welke fase bepaalde instellingen sterke
en zwakke punten vertonen (concurrentieondetzoek),
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. Het effect van kenmerken van consumenten (leeftijd, opleiding, inkomen etc.),
het effect van vermeende eigenschappen van instellingen enlof hypotheken, de
ro] van situationele factoren (bijv. had reeds een (meeneem)hypotheek), de rol
van tussenpersonen en intermediairs op de overlevingskansen van financiële
instellingen kan worden nagegaan.
Als gevolg hiervan kunnen resultaten direct worden vertaald naar consequenties
voor het marketingbeleid. Er wordt bijvoorbeeld een antwoord gegeven op de vraag of
de bekendheid, de kwaliteit als hypotheekverstrekker, de profilering (imago, sterke en
zwakke eigenschappen van produkt of instelling), de positie bij intermediairsl hypotheekadviseurs of tussenpersonen of de contacten met de klant (afhandeling, flexibiliteit, meedenken, behandeling etc.) bijstelling behoeven. Voorts wordt in hoofdstuk 7
geillustreerd dat de scenariobenadering ook methodologische voordelen heeft. Het
blijkt bijvoorbeeld dat image-uitspraken, (zelfs met kleine aantallen respondenten) discrimineren tussen instellingen en in verschillende fasen van het beslissingsproces,
voornamelijk omdat de gegevens minder ruis bevatten als gevolg van het feit, dat respondenten worden geconfronteerd met vragen die zoveel mogelijk zijn afgestemd op de
specifieke beslissingssituatie van de individuele consument.
In hoofdstuk 8 wordt een aantal hypothesen getoetst. De hypothesen hebben betrekking op variabelen die van belang zijn voor de routes van de computergestuurde
vragenlijst. Met behulp van een simultaan regressiemodel, latente klassenanalyse en
enkele aanvullende analyses worden de negen hypothesen onderzocht. Geconcludeerd
is dat de in hoofdstuk 8 beschreven variabelen terecht als routebepalende variabelen in
de computergestuurde vragenlijst zijn gehanteerd.
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BIJLAGE N

DE SCENARIOBENADERING
Een onderzoek naar complexe consumentenbeslissingen met behulp van
computergestuurd enquêteren.

BIJLAGE 0
Overzicht keuzeheuristieken

SOORTEN HEURISTIEKEN
1. Affectieve verwijzing ('affect referral'; Wright, 1975 en Wright en Barbour,1975),
op grond van deze regel worden niet de attributen van verschillende alternatieven,
maar in het geheugen aanwezige, eerder gevonnde, algemene evaluaties van alternatieven geraadpleegd. Affect refen al behoort daarmee tot de klasse van 'stored rules'.
2. Lineair-additieve regel ('compensatory rule' en 'linear compensatory rule; Slovic en
Lichtenstein, 1971). Deze regel is het meest bekend door de Expectancy-Value modellen, zoals het attitude model en conjunct meten.
3. Conjunctieve regel (Wright 1974). Deze regel is vergelijkbaar met de 'satisficing'
regel van Simon (1957). Door een bepaalde minimum (cut-off) grenswaarde per attribuut vallen produkten, die voor een bepaald attribuut waarden hebben beneden de
grenswaarde af. Als een produkt op één attribuut beneden de acceptabele grenswaarde blijft, kan dit niet worden gecompenseerd door een hogere waarde op een
ander attribuut. Het slechtste attribuut van het produkt is bepalend voor de acceptatie van een produkt. De consequentie van het gebruik van deze keuzeregel in een
heterogene markt is, dat voor verschillende segmenten verschillende produkten zullen mceten worden ontwikkeld, dat wil zeggen: er is niet een produktvariant te bedenken, die, rekening houdend met winstgevendheid, de gehele markt zal aanspreken. Bij een compensatorisch model daarentegen zou het in theorie wel mogelijk
zijn om met een (of een beperkt aantal) produktvariant(en) meerdere segmenten tegelijk aan te spreken, doordat lagere waarden op bepaalde attributen kunnen worden
gecompenseerd door hogere waarden op andere attributen.
4. Disjunctieve regel (Wright, 1974); een produkt met een superieure score op een attribuut wordt gekozen, ongeacht de waarde op andere attributen. Als de superieure
score een unieke produkteigenschap betreft, worden lage waarden op andere attributen geaccepteerd. Het beste attribuut van een produkt is hier bepalend voor de acceptatie van een produkt.
5. Lexicografische regel; er wordt een hiërarchische ordening van de produktattributen
verondersteld. Produkten worden eerst vergeleken op het meest belangrijke attribuut, vervolgens op het tweede belangrijke attribuut, etc. Dit proces gaat net zolang
door tot er één produkt overblijft.
6. Opeenvolgende verwijdering ('sequential elimination rule' ook wel de 'choice by
elimination rule' gencemd; Tversky, 1972) is vooral van tcepassing in keuzesituaties
met een groot aantal alternatieven. De consument wordt verondersteld (evenals bij
de conjunctieve regel) minimum grenswaarden te hanteren voor elke attribuut. Na
selectie van een attribuut worden alle alternatieven, die niet boven de grenswaarde
uitkomen verworpen. Vervolgens wordt er een nieuw attribuut geselecteerd tot er
uiteindelijk één alternatief overblijft. Deze heuristiek is verwant aan het lexicografische model, alhoewel bij deze sequentiële eliminatie geen vaste ordening van de attributen wordt verondersteld. Kenmerkend voor deze keuzeregel is, dat een alternatief op basis van de waarde op één attribuut kan worden verworpen.
integration';
7. De algemene informatie-integratie benadering ('general infonmation
additieve
regel
van
de
lineair
Bettman, 1979). Deze benadering is een generalisatie
(punt 2). Dat wil zeggen de waardering van een keuzealternatief is een gewogen
van die eisomscore van de gepercipieerde eigenschappen en de evaluatie (gewicht)
wordt bij
genschappen. In tegenstelling tot de lineair compensatorische modellen

deze benadering, gebruik gemaakt van een algemene, niet noodzakelijk lineaire
evaluatiefunctie.
Deze
8. Eliminatie-door-aspecten ('elimination-by-aspects' (EBA); Tversky, 1972).
verschillende
kunnen
heuristiek is een speciaal geval van heuristiek 6. Attributen
gewichten te hebben. De selectie van attributen geschiedt op basis van het gewicht
van de relevante attributen. Alternatieven die onvoldoende scoren op een geselecteerd aspect of attribuut worden verwijderd. In een of ineer stappen wordt zo een
aantal attributen geselecteerd tot er uiteindelijk één alternatief overblijft. Nauw verwant aan deze heuristiek zijn ook de later ontwikkelde EBT (elimination-by-tree),
en de pretree (preference tree) van Tversky en Sattath (1979) en het hierarchical
threshold en het hierarchical elimination model (een verbijzondering van EBA). De
pretree is ook een probabilistisch keuzemodel, dat de keuze beschrijft als een latent
hiërarchisch eliminatieproces. Ieder altematief wordt gezien als een meetbare verzameling van aspecten, en het totale conglomeraat van aspecten wordt verondersteld
een boomstructuur te hebben. Bij iedere fase wordt een aspect (corresponderend met
een tak van de boomstructuur) geselecteerd met een bepaalde waarschijnlijkheid en
worden alle alternatieven, die niet tot de geselecteerde tak behoren geëlimineerd.
Het proces gaat verder totdat er één alternatief overblijft. Pretree is spaarzamer
(parsimonious) dan het algemene model (EBA) en tegelijkertijd minder beperkt dan
modellen, die veronderstellen dat de voorkeur voor één alternatief onafhankelijk is
van de voorkeur voor andere alternatieven.
9. Lexicografische half-rangorde model ('lexicografic semi-order'). Dit model is afgeleid van de lexicografische regel, maar in tegenstelling tot het lexicografische model
worden bij deze heuristiek alleen verschillen bóven een bepaalde standaard bekeken.
Een tweede attribuut wordt niet alleen in beschouwing genomen in gevallen waar
waarden voor verscheidene alternatieven op de meest belangrijke attribuut gelijk
zijn, maar ook voor gevallen, waar de verschillen tussen de waarden op de meest
belangrijke attributen niet significant zijn.
10. Afweging ('trade-off; Westwood e.a., 1974) dit is een speciaal geval van regel 2.
Deze heuristiek veronderstelt dat de aankoopintentie van de consument voor een
produkt of dienst gezien kan worden als de som van de utiliteiten, die geassocieerd
met zijn waargenomen attributen. De wijze waarop de utiliteiten worden berekend is
reeds in paragraaf 3.4.2 ter sprake gekomen.
11. Additief onderscheid ('additive difference rule; Tversky, 1969). Bij deze heuristiek
worden steeds twee alternatieven (binair) vergeleken. Eerst worden de subjectieve
waarden voor de keuzealternatieven per attribuut vergeleken. Evaluatie vindt plaats
door de relatieve positie van de keuzealternatieven ten opzichte van elkaar te bepalen. Hcewel deze keuzeregel verwant is aan de additieve keuzeregel, worden bij deze regel attributen geëvalueerd, terwijl het additieve model gebaseerd is op de evaluatie van merken (brandprocessing).
Onder dit
12. Stapsgewijze strategieën ('phased strategies'; Wright in: Bettman, 1979).
gecombineerd
voorregime kunnen meerdere heuristieken in een bepaalde volgorde
komen (bijvoorbeeld een eerste fase om onacceptabele alternatieven te verwijderen
vergeleken worden.
en een tweede fase waarin acceptabele alternatieven onderling
aspects, Maynes, 1976).
13. Maximin-minimax (ook wel: elimination by least attractive
vergeleken, wat
attribuutwaarde
De alternatieven worden op basis van de slechtste
attribuutgewichten te kijken.
leidt tot een rangorde van alternatieven zonder naar de
slechtste gekozen. Deze reVan de vergeleken alternatieven wordt de beste van de
tcepasbaar en in sommige
gel heeft twee verdiensten: namelijk simpel en makkelijk
die
eventueel naar een zeer
omstandigheden zullen beslissingen vermeden worden,
ii

negatieve uitkomst zouden kunnen leiden. Het nadeel van een minimaxregel is, dat
geen rekening wordt gehouden met de (subjectieve) waarschijnlijkheden van verschillende uitkomsten.
14. Maximax ('choice by most attractive aspect' ook wel 'choose the best-of-the-best';
Wright, 1975). Bij deze heuristiek worden alternatieven op basis van de hoogste
attribuutwaarden vergeleken.
15. Dominantie (Montgomery, 1976), men kiest het alternatief wat op alle attributen
beter is dan alle concurrerende alternatieven. Eén alternatief domineert alle andere
alternatieven.
16. Minste variabiliteit ('leastvar'; Montgomery, 1976), het alternatief inet het kleinste
verschil tussen de hoogste en laagste waarden op de verschillende attributen wordt
gekozen.
17. Meerderheidsregel ('majority ; Montgomery, 1976), het alternatief inet de meeste als
wenselijk ervaren attributen wordt gekozen, onafhankelijk van het gewicht van de
betrokken attributen.
18. Drempel model (Westwood e.a., 1974). De keuze van een alternatief komt tot stand
met behulp van een sorteerprocedure. De alternatieven of inerken worden per
attribuut gesorteerd, telkens wordt een alternatief verworpen, totdat een beslissing
bereikt is. Als gevolg van dit model zal het 'minst verwerpelijke' en niet het 'meest
geaccepteerde' alternatief gekozen worden. Deze regel vertoont overeenkomst met
de conjunctieve heuristiek.
19. Optel regel ('counting rule ; Bettman en Park, 1980), per alternatief wordt het aantal
wenselijke en niet-wenselijke belangrijke attributen opgeteld. Keuzealternatieven
worden vergeleken op basis van de som van wenselijke en niet wenselijke attributen.
20. Beter dan gemiddeld regel ('better than average ; Thorngate 1980), eerst wordt een
algemeen gemiddelde berekend daarna wordt het aantal attributen per alternatief.
dat groter of gelijk is aan dit gemiddelde opgeteld. Het altematief inet het grootstc
aantal attributen, groter of gelijk aan het gemiddelde wordt gekozen.
21. Waarschijnlijkheidsregel ('probable rulé; Thorngate 1980), alle waarschijnlijkheden
worden gedichotomiseerd in wel en niet waarschijnlijk. Daarna wordt het ongewogen gemiddelde van de nutswaarden ('payoffs') van alle mogelijke attributen per alternatief berekend. Het alternatief inet de hoogste gemiddelde waarschijnl ijke
payoff wordt gekozen.
22. Utiliteitensom regel ('addition of utilities rule'; Montgomery, 1976), een beslissing
is gebaseerd op een optelling van alle utiliteiten, die corresponderen met de attributen van de keuzealternatieven. Het alternatief inet de grootste utiliteitensom zal gekozen worden.
23.Tversky en Kahneman (1974) beschrijven een drietal heuristieken van een andere
orde, die te maken hebben met de beperkingen van mensen bij het beoordelen van
waarschijnlijkheid, vooral bij het beoordelen van onzekere gebeurtenissen of keuzesituaties: 1) Beschikbaarheidsregel ('availability') verwijst naar het gemak waarmee relevante aspecten van een gebeurtenis (of een alternatief) voorgesteld kunnen
worden. Hoe meer aspecten men zich kan voorstellen, hce waarschijnlijker de gebeurtenis beoordeeld wordt. Zo blijkt men zich negatieve uitkomsten (gebeurtenissen) beter te herinneren, omdat die meer beschikbaar zouden zijn, dan positieve uitkomsten. Dit soort biases kan bijvoorbeeld een rol spelen bij consumentensatisfactie. 2) Representativiteitsregel ('representativeness'). Op basis van deze heuristiek,
wordt de waarschijnlijkheid van een onzekere gebeurtenis bepaald door de kans op
voorkomen in een bepaalde populatie en de sterk in het oog springende aspecten van
lll

het proces, waardoor de gebeurtenis of een resultaat voortgebracht wordt. Als gevolg van deze regel kunnen a priori waarschijnlijkheden genegeerd of vertekend
worden. 3) Een laatste regel, die in dit verband gencemd kan worden is 'judgment
by anchoring and adjustment'. Bij dit proces wordt een natuurlijk startpunt of anker
gebruikt als een eerste benadering van de evaluatie van alternatieven. Vervolgens
wordt het anker aangepast om de implicaties van toegevoegde inforinatie in te passen. Als gevolg van onzorgvuldige en~of onvoldcende aanpassing is een vertekening
van de evaluatie van keuzealternatieven mogelijk.

iv

BIJLAGE 1
Computergestuurde vragenlijst hypothekenonderzoek

.L:lli
.X:10
.W:75

( inch per pagina)
(linkermarge)
(breedte header)

.XT:3s
.5:6
.M:l

(blanko regels boven aan pagina)
(regels per inch)
(enkele regelafstand)

.XT:2s
(blanko regels indien ook H-regels)
.H:...- SSS -...
.H:
VRAGENLIJST JB5079

"HYPOTHEEKBESLISSINGEN,

SCHERM

ja,

(25,

80,

6,

DEFINITIEVE VERSIE";

nee);

{w~~~x~~~~~~w~~w~~w~ DECLARATIES en INITIALISATIES ~ww~~~~~~~~~ww~x}
var HypNem,
type JaNee HypInst

HypNemv,
(Ja,
-

HypNemt

{namen hypotheeknemers}:

rij[1..24]

Nee);

(ABN "de ABN",
AMRO "de AMRO bank",
BNG "het Bouwfonds Ned. Gemeenten (BNG)",
BLG "het Bouwfond Limb. Gemeenten (BLG)",
HNG "het Hypotheekfonds N-Brab. Gem. (HNG)",
FGH "de Friee-Gron. Hyp. Bank (FGH)",
WUH "de Westland Utrecht Hyp. Bank (WUH)",
NMB "de NMB",
PB "de Postbank (PCGD~RPS)",
RABO "de Rabobank",
NUTSB"de Nutsapaarbank",
VSB "de Verenigde Spaarbank",
BONDSB "de Sondsspaarbank",
AEGON "de AEGON (AGO - ENNIA)",
AMEV "de AMEV",
AMFAS "de AMFAS",
CB "het Centraal Beheer",
DL "de Delta Lloyd",

NN "de Nationale Nederlanden",
ABP "het Alg. Burqerl. Pensioenfonds",
AndHB "een andere hypotheekbank of bouwfonds",
AndSB "een andere spaarbank",
AndVz "een andere verzekeringsmaatschappij",
AndPf "een ander pensioenfonds");
HypVar - meerkeuze uit
(ABN "Shypnemt[1]",
AMRO "Shypnemt[2]",
BNG "Shypnemt[3]",
BLG "Shypnemt[4]",
HNG "Shypnemt[5]",
FGH "Shypnemt[6]",
WUH "Shypnemt[7]",
NMB "ShYPnemt[8j",
PB "Shypnemt[9]",
RABO "Shypnemt[10]",
NUTSB"Shypnemt[11]",
VSB "Shypnemt[12]",
BONDSB "Shypnemt[13]",
AEGON "Shypnemt(14]",
AMEV "Shypnemt[15]",
AMFAS "Shypnemt[16]",

van tekst[45];

CB "Shypnemt(17)",
DL "Shypnemt[18J",
NN "Shypnemt(19j",

ABP "Shypnemt[20J",
geen "geen van deze");

(Makel "Via de makelaar",
Verzek "Een verzekeringsagent geraadpleegd",
EigHuis "Advies gevraagd bij de Vereniging EIGEN HUIS
of andere consumentenorganisaties",
FamKenn "Kennissen of familie gevraagd",
Buurt "Een instelling in de buurt bezocht",
OudHyp "Naar mijn oude hypotheek-instelling gegaan",
KrantT "Krant of tijdschriften etc. geraadpleegd",
Reclame "Reclamefolders of reclameborden gezien",
Ander "Anders");

InfoFi

var h{hypotheeknummer, index}, Keus {nummer gekozen instelling},
Keus2, Keus3, Keus4, KeusS {2e, 3e, ... keus},

SomInfo : geheel;
Spon {nummers spontaan bekende hypotheeknemers: 0 niet, 1 wel},
Geho {nummers geholpen bekende hypotheeknemers},
Onbe {nummers onbekende hypotheeknemers},
VoNo {nummers bekende hypotheeknemers voor noodzaak afsluiten},
NaNo {nummers bekende hypotheeknemers na noodzaak afsluiten},
Posi (nummers bekende hypotheeknemera waarvan positieve indruk},
Nega (nummers bekende hypotheeknemere waarvan negatieve indruk},
ZeNi {nummers bekende hypotheeknemers die zeker niet in aanmerking komen},
w~1H {nummers bekende hypotheeknemers die wel in aanmerking komen},
R~la (nummers hypotheeknemers waarmee relatie},
Info (nummers hypotheeknemers waar geinformeerd}:
rij[1..20j van geheel;
voord, nad: rij[1..20,1..4] van geheel; {rij van voor- en nadelen t.o.v.
huidige hypotheek}
van totaal aantal instellingen
van
geheel;
{rij
tvoor, tna: rij[1..20]
voor- en nadelen}
noq: t~ket[50];
Intr, VarText: tekst[200];
IMSTZAL "INITIALISATIE";

BLOR
var

~:

petuel;

rout~
D~r~k~n
D~r~k~n
b~r~k~n
b~reken
b~reken
b~r~ken
b~r~ken
beraken
b~raken
bereken
bereken
bereken
bereken
bereken

HypNem[lj:s
HypNem[2J:HypNem[3j:L
HypNem[4]:HypNem[5]:HypNem[6J:HypNem[7]:-

HypNem[8]:-

'de ABN';

'de AMRO bank';
'het Bouwfonds Ned. Gemeenten ( BNG)';
'het Bouwfonds Limb. Gemeenten (BLG)';
'het Hypotheekfonds N-Brab. Gem. (HNG)';
'de Fries-Gron. Hyp. Bank ( FGH)';

'de Westland Utrecht Hyp. Bank (WUH)';
'de NMB';

HypNem[9]:z 'de Postbank (PCGD~RPS)';
HypNem(10]:~ 'de Rabobank';
HypNem(11):- 'de Nutsspaarbank';
HypNem[12]:z 'de Verenigde Spaarbank';
HypNem(13):: 'de Bondsspaarbank';
HypNem(14]:~ 'de AEGON (AGO - ENNIA)';

bereken
bereken
bereken
bereken

HypNem[15]:HypNem[16]:HypNem[17]:HypNem[18]:-

bereken HypNem[19]:bereken HypNem[20]:voor

'de Nationale Nederlanden';
'het Alg. Burgerl. Pensioenfonds';

j:-1 tot 20 doe
bereken Onbe(j]:-0;
bereken Geho[j]:-0;
bereken Spon[j]:-0;
bereken VoNo[jJ:-O;
bereken NaNo[j]:-0;
bereken Posi[j]:-0;
bereken Nega[j]:-0;
bereken ZeNi[j]:-0;
bereken We1H[j]:-0;
bereken Rela[j]:-0;
bereken Info[j]:-0;

bereken
bereken
bereken
bereken
bereken
enddoe;
ENDBLOK;

'de AMEV';
'de AMFAS';
'het Centraal Beheer';
'de Delta Lloyd';

voord[j,l]:-0; bereken voord(j,2]:-0;
voord[j,3]:-0; bereken voord[j,4]:-0;
nad[j,l]:-0; bereken nad[j,2]:-0;
nad(j,3J:-0; bereken nad[j,4]:-0;
tvoor[j]:-0; bereken tna[j]:-0;

{INITIAL}

{~~~~~~~~~~~~~~~~ ADMINISTRATIEVE GEGEVENS EN HUISHOUDBOX

~~~~~~~~~~`~`~~~~`~}

BLOK NONRESPONS;
VRAGEN
reden "ENQ:TIK DE REDEN VAN NONRESPONS IN":

(taalprob "taalproblemen",
geenzin "geen zin meer",
geentijd "geen tijd meer",
moeilijk "begrijpt het niet goed~te oud~te moeilijk",
geendoel "valt niet in de doelgroep",
ander "andere redenen")
anderred

"ENQ:OMSCHRIJF DE REDEN":
tekst[40];

ROUTE
reden;
ale reden - ander dan anderred endals;
ENDBLOK

{NONRESPONS};

BLOK AFSPRAAK;
VRAGEN
datnieuw "ENQ:GEEF DE NIEUWE DATUM VOOR HET GESPREK":datumtype (sorteer);
tijdnieuw "ENQ:GEEF DE NIEUWE TIJD VOOR HET GESPREK":tekst[10] (sorteer);
naam "ENQ:GEEF DE NAAM VAN DE ONDERZOEKSPERSOON":TEKST[20J ( sorteer);
telnr "ENQ:GEEF HET TELEFOONNUMMER":tekst[15J (telefoon);
ROUTE
datnieuw;

tijdnieuw;

naam;

telnr;

ENDBLOK {AFSPRAAK};
VRAGEN

{eerste

stukje hoofdblok}

RespNr "Respondent nummer": 1000..9997 (sleutel);
AantHuis "Uit hoeveel personen bestaat uw huiahouden?":

1..10;

TABEL HHTAB

"HUISHOUDBOX";

Var

Nummer: geheel;
BLOK HHBLOK "REGEL IN HUISHOUDBOX";
Vragen

Geslacht "Geslacht?":
(man "man",
vrouw "vrouw");
GebJaar "Geboortejaar~~~~19..": 0..88;
PlaatsHH "Plaats in het huishouden":
(HoofdKos "hoofdkostwinner",
Huisvrou "huisvrouw",
Kind "kind",
Ander "ander");
Opleid

"Wat is het hoogst behaalde diploma van deze pereoon?
~~~~ENQ.: TOON KAART 1 ~OPLEIDING~":

(LO "lager onderwijs",
LBO "lagere beroepsonderwijs",
liULO "middelbaar algemeen voortgezet onderwijs",
HBO "middelbaar beroepsonderwijs",

VWO "Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs",
HBO "Hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs kandidaats",
Fro "Wetenschappelijk onderwijs doctoraal",
Ander "andere opleiding");
"Is deze persoon op dit moment werkzaam in beroep
of bedrijf?~~~~ENQ.: TOON KAART 2~WERKZAAMHEID'":
(J3640 "ja, 36-40 uur per week",

Arb~id

J2035 "ja, 20-35 uur per week",
J1019 "ja, 10-19 uur per week",
JM10 "ja, minder dan 10 uur per week",
MAO "geen beroep, is invalide of arbeidsongeschikt",
MM "qeen beroep, is werkloos, werkzoekend of op wachtgeld",
A01: "geen beroep, is gepensioneerd of rentenierend",
Stud "studeert ( nog)",
HuisV "is huisvrouw zonder ander beroep");
Btroep "Wat
'BEROEP~":

is het beroep van deze persoon~~~~ENQ.:

TOON KAART 3

(Geen "~O~geen betaald beroep",
Dir10 "directeur of eigenaar van een bedrijf inet 10 of ineer werknemers",
Dir9 "directeur of eigenaar van een bedrijf inet 9 of minder werknemers",
Vrij "vrij beroep",
Boer "boer of tuinder",
HogEmpl "hoger employee",
MidEmpl "middelbaar employee",
Empl "employee",
GesAr "geschoolde arbeider",

OnAr

"arbeider");

Respond
JaNee;

"Is deze persoon respondent?":

Route
Geslacht; PlaatsHH;
als GebJaar~73 dan

GebJaar;

Opleid; Arbeid;
als Arbeid in [J3640..JM10j dan Beroep endals;
endals;
Respond;
ENDBLOK;

{HHBLOK}

vragen
HHrij "Gegevens persoon nummer SNummer in het huishouden.~~":
rij [1..lOj van HHBlok;
route
voor Nummer:-1 tot 10 doe
als Nummer~-AantHuis dan HHrij[Nummerj
enddoe;
Endtabel;

{HHTAB}

endals;

{~w~~~~~~~~ww~~~~~~~

INDELING VAN FINANCIELE

INSTELLINGEN ~~~~~~~~~~`~~~~~~`}

BLOK BEKEND;

var j: geheel;
IntrWet:

tekst[255];

vragen
SponIns

"~~ENQUETRICE: SCHRIJF HET ANTWOORD VAN DEZE VRAAG EERST OP
PAPIER OP. LAAT DE ANTWOORDCATEGORIEEN BESLIST NIET AAN DE
RESPONDENT ZIEN. PAS NADAT DE RESPONDENT ZIJN ANTWOORD HEEFT
GEGEVEN MET Ctrl-End OVERGAAN NAAR HET VOLGENDE SCHERM
le
~~~~We gaan het nu hebben over financi

instellingen. Kunt u mij opnoemen welke instellingen u
kent waarbij u een hypotheek kunt afsluiten.~p":
meerkeuze uit
(ABN "de ABN",
AMRO "de AMRO bank",
BNG "het Bouwfonds Ned. Gemeenten (BNG)",
BLG "het Bouwfond Limb. Gemeenten (BLG)",
HNG "het Hypotheekfonds N-Brab. Gem. (HNG)",
FGH "de Fries-Gron. Hyp. Bank (FGH)",
WUH "de Westland Utrecht Hyp. Bank (WUH)",
NMB "de NMB",
PB "de Postbank (PCGD~RPS)",
RABO "de Rabobank",
NUTSB"de Nutsspaarbank",
VSB "de Verenigde Spaarbank",
BONDSB "de Bondsspaarbank",
AEGON "de AEGON (AGO - ENNIA)",
AMEV "de AMEV",
AMFAS "de AMFAS",

CB "het Centraal Beheer",
DL "de Delta Lloyd",
NN "de Nationale Nederlanden",
ABP

"het Alg.

SponAnd

Burgerl.

Pensioenfonds")

(leeg);

"ENQ.: NOTEER LETTERLIJK EVENTUELE ANDERE INSTELLINGEN DIE
ZIJN GENOEMD":

tekst[80]

(leeg);

KenIns "sIntr Hebt u wel eens gehoord van SHypNem[j]?":
rij [1..20] van
(Nee "Nee, ik ken deze instelling helemaal niet",
Ja "Ja, ik heb van deze instelling gehoord");
WeetHyp "Wist u dat je bij SHypNem[j] een hypotheek kunt afsluiten?":
rij [1..20J van JaNee;
KenVoor "Wist u al van het bestaan van SHypnem(j] voordat u de laatst
afgesloten hypotheek nodig had?":
rij [1..20] van JaNee;

"ENQ.: TOON KAART 4~~~~
Waardoor kende u SHypNem(j] al voordat u de laatst afgesloten
hypotheek nodig had? U kunt maximaal 3 antwoorden geven.":
[1..20] van meerkeuze[3] uit

KenInst

rij

(Client
WasClien
Algemeen
Werk
Gesprek
Behart

"Ik was daar al client",
"Ik ben er ooit client geweest voordat ik de hypotheek nodig had",
"Deze instelling is algemeen bekend",
"Ik kende de instelling i.v.m. werkzaamheden voor mijn
werkgever",
"Ik kende instelling uit gesprekken met ouders of kennissen",
"Ik kende de instelling door zaken te behartigen voor ouders of
kennissen",
"Ik kende instelling uit krantenberichten,
of televisienieuws ( GEEN ADVERTENTIES)",

Advert

"Ik kende de instelling via advertenties uit kranten,
tijdschriften, radio of televisie",
"Ik kende de instelling via reclamefolders of reclameborden",
"Ik kende de instelling omdat deze in mijn buurt een vestiging
heeft",
"Op een andere manier");

Reclame
Buurt
Ander

tijdschriften,

radio

Nieuws

HoorInst "Hoe hebt u van SHypnem[j] gehoord":
rij (1..20] van
(Makelaar "Via de makelaar",
V~rzAq "Via een verzekeringsagent",
HypoThk "Via de Hypotheker",

EiqHuis "Van de Vereniging EIGEN HUIS of andere consumenten organisaties",
G~~prek "Door gesprekken met ouders of kennissen",

Buurt "Door in mijn buurt rond te kijken",
Ni~uws

"Uit krantenberichten,
(GEEN ADVERTENTIES)",

tijdschriften,

radio of televisienieuws

1ldvttt "Via advertenties uit kranten, tijdschriften, radio of televisie",
R~clame "Reclamefolders of reclameborden gezien",
11nd~r "Anders");
Ni~tIn~t "ENQ. GEEF DE KAARTJES MET~~SHypNemv[1] SHypNemv[2] SHypNemv[3]
SHypN~av(4J SHypNemv[5J SHypNemv[6J SHypNemv[7] SHypNemv[8] SHypNemv[9]
SHypNemv[10] SHypNemv[11] SHypNemv[12] SHypNemv[13] SHypNemv[14] SHypNemv[15]

íNypJ~lemv(16J SHypNemv[17] SHypNemv[18] SHypNemv[19] SHypNemv[20]~~~~Van
wlk~ van deze instellingen zou u zeggen~~~~zz'Daar wil ik bij voorbaat niets
ssw te maken hebben'?":
Hypvarj
N~qlnop "Waarom wilt u bij voorbaat niets te maken hebben met SHypNem[j)?":
rij[1..20J van tekst[40];
N~qIn~t

"ENQ.: TOON KAART 5.~~~~Kunt u ook aan de hand van deze kaart
aangeven waarom u bij voorbaat niets te maken wil hebben met
SITYPNem[]]?":

rij [1..20] van meerkeuze[5] uit
(Nummer "ze behandelen je als een nummer",
Onvold "ik ken die instelling onvoldoende",
Onvriend "je wordt er onvriendelijk behandeld",
VeelGeld "het is een instelling voor mensen met veel geld",
OudWets "ouderwetse inetelling",
NeqIndr "ik weet het niet precies, maar ik heb een neqatieve indruk van

deze instelling",
Verdien "ze proberen zo veel mogelijk aan je te verdienen",
Zaken "een instelling voor zakenmensenJbedrijven",

Onpers "je wordt er onpersoonlijk behandeld",
WanTrouw "ik vertrouw die instelling onvoldoende",
TeKlein "instelling is te klein",
TeVer "het is veel te ver uit de buurt",
OnDesk "ze zijn onvoldoende deskundig",
OnSoepel "ze zijn te weinig soepel,
Duur "ze zijn nogal duur",

veel te ambtelijk",

Belang "ze hebben te weinig oog voor het belang van de klant",
Zwart "zwart geld affaires, banden met Zuid-Afrika e.d.",
BuitenK "ze verschuilen zich achter een dure buitenkant",
Verhalen "van anderen heb ik allerlei negatieve verhalen gehoord over
deze instelling",
Koppel "ze hanteren koppelverkoop praktijken",
Hypoth "ze hebben er voor mij geen goede hypotheek",
Ander "anders");
PosInOp "Kunt u aangeven waarom u SHypNem(j]
rij[1..20] van tekst[40J;

NIET bij voorbaat

afwijst?":

"ENQ.: TOON KAART 6JJJJKunt u ook aan de hand van deze kaart
aangeven waarom u SHypNem[j] NIET bij voorbaat afwijst?":
[1..20] van meerkeuze[5] uit

PosInst
rij

(NietDuur "ze zijn niet al te duur",
Aandacht "ze hebben aandacht voor je als klant",
GoedHelp "ze proberen de klant zo goed mogelijk te helpen",
Bekend "het is een bekende instelling",
AanPas "ze zijn in staat zich aan te passen aan de wensen van de klant",
GoedBek "de instelling staat goed bekend",
NietBena "ze zullen niet proberen je te benadelen",
Vriend "ze behandelen je vriendelijk",
KomNa "ze komen hun afspraken na",
Snel "ze werken snel en precies",
DichtBij "het is dicht bij waar ik woon",
Deskund "ze zijn deskundig",
GoedAdv "ze geven er goede adviezen",
Betrouw "het is een betrouwbare instelling",
GeenByz "geen bijzondere reden; ik kan er niets slechts over bedenken",
Verhalen "van anderen heb ik heel positieve verhalen gehoord over deze
instelling",
Hypoth "ze hebben er voor mij een goede hypotheek",
Ander "anders");
AanMerk "ENQ. GEEF DE KAARTJES METJJSHypNemv[1] SHypNemv[2]
SHypNemv[3j SHypNemv[4] SHypNemv[5] SHypNemv[6] SHypNemv[7]
SHypNemv[9]

SHypNemv[8]

SHypNemv[10] SHypNemv[11] SHypNemv[12] SHypNemv[13] SHypNemv(14] SHypNemv[15]
SHypNemv[16] SHypNemv[17] SHypNemv[18J SHypNemv[19] SHypNemv[20]JJJJVan
welke van deze instellingen zou u zeggenJJJJzz'Daar zou ik eventueel wel
klant willen zijn, maar NIET voor een hypotheek'?":
HypVar;

WaarNiOP "Waarom zou u bij SHypNem[j] zeker geen hypotheek willen?":
rij[1..20] van tekst(40];

"ENQ.: TOON KAART 7.~~~~Kunt u ook aan de hand van deze kaart
aangeven waarom u bij SHypNem(j] zeker geen hypotheek zou willen?":
[1..20] van meerkeuze[3] uit

WaarNiet
rij

(OnDesk "ze zijn onvoldoende deskundig op het gebied van hypotheken",
AndBet "andere instellingen zijn veel beter als het om hypotheken gaat",
Klein "ze zijn te klein",
Vertr "ik heb onvoldoende vertrouwen in deze instelling",
Ongesch "er is voor mij geen geachikte hypotheek aanwezig",
TeDuur "ze zijn veel te duur",
TeLang "het duurt allemaal veel te lang voor de hypotheek geregeld is",
Aandacht "ze hebben te weinig aandacht voor je vragen en problemen",
Achter "je moet voortdurend achter ze aanzitten om iets geregeld te
krijgen",
Fouten "ze maken noqal eens fouten",
Beloftes "ze komen hun beloftes niet na",
KenOnv "ik ken deze instelling niet voldoende",
WeetNi "ik weet het niet precies, geen bijzondere reden",
Genoeg "er zijn genoeg andere instellinqen waar ik goed terecht kan",
AndNeg "ik heb van anderen gehoord dat ze heel negatief zijn over de
hypotheken van deze instelling",
Advies "aan hun hypotheek adviezen heb je niet zo veel",
Reclame "hun reclame voor hypotheken spreekt mij niet aan",
Ander "anders");

WaarWeOP "Waarom vindt u dat SHypNem[j] in beginsel wel in aanmerking komt
om er een hypotheek bij af te sluiten?":
rij [1..20] van tekst[40];
"ENQ.: TOON KAART 5~~~~Kunt u ook aan de hand van deze kaart
aangeven waarom u vindt dat SHypNem[j] in beginsel wel in
aanmerking komt om er een hypotheek bij af te aluiten?":
[1..20j van meerkeuze[3] uit

WaarWel

rij

(WeetA1 "ze weten alles over hypotheken",
GoedAdv "ze geven goede adviezen",
GoedIndr "ik heb gewoon een goede indruk van deze inetelling",
Belofte "ze komen hun toezeggingen ook na",
AanPas "ze zijn in staat zich aan te passen aan je persoonlijke wensen",
GoedKoop "de hypotheken daar zijn niet overdreven duur",
Geschikt "ze hebben voor iedere beurs een geachikte hypotheek",
Betrouw "ze staan bekend als betrouwbare hypotheekverschaffers",
NBeter "je hebt niet het gevoel dat ze er op uit zijn om zelf overal
beter van te worden",
KenGoed "ik ken deze instelling goed",
PosErv "ik heb heel positieve ervaringen met deze instelling",
AndPos "ik heb van anderen gehoord dat ze heel positief zijn over de
hypotheken van deze instelling",
Ander

"andere",

Geen "geen byzondere reden; op de instelling valt niets specifieks aan te
merken");
TeWeten "SZntrWet":
rij[1..20] van JaNee;

HoeWeten "Hoe bent u iets te weten gekomen over de hypotheekmogelijkheden
van ~HypNem[j]":

rij (1..20] van
(Makelaar "Via de makelaar",
VerzAg "Via een verzekeringsagent",
EigHuis "Van de Vereniging EIGEN HUIS of andere consumentenorganisaties",
Gesprek "Door gesprekken met ouders of kennissen",

HypoThk "Via de Hypotheker",
HypoAdv "Via speciale hypotheek adviseur",
Zelf "Ik heb zelf rechtstreeks genformeerd of informatie opgevraagd",
Ander "Anders");
WatWeten "ENQ.: TCON KAART 15~~~~Wat bent u te weten gekomen van SHypNem[j]":
rij [1..20] van meerkeuze[5] uit

(Vera "Het gemak waarmee de hypotheek veranderd kan worden",
Snelheid "De snelheid waarmee de hypotheek wordt geregeld",
Hoogte "De hoogte van de hypotheek die ik kon krijgen",
Rente

"Hoogte rente",

RentVast "Bepaling rentevaste periode",
Verleng "Verlengingsvoorwaarden van de rente",
Verhoog "Mogelijkheid tot verhoging",
Schuld "Mogelijkheid om schuld vervroegd af te lossen",
NeemMee "Mogelijkheid om hypotheek mee te nemen",
AfeKost "Afsluitingskosten",
TaxKost

"Taxatiekosten",

Leven "Noodzaak levensverzekering",
Va.tLast "De hoogte van de vaste woonlasten",
Versek "Regeling overlijdensrisico of opstalverzekering",
TinBouw "Regeling financiering tijdens de bouw",
AndDien "Verplichting om andere diensten te nemen",
Moreel "Morele status van de financi
le instelling (zwart geld,
omkoping, investeren in Zuid Afrika e.d.)",
Po~it "Financi
le positie van de financi
le instelling ( geen kans om
failliet te gaan)",
Alqem "Ik heb algemeen advies~informatie gevraagd over hypotheken of
hypotheekmogelijkheden");
'ENQ. TOON KAART 9.~~Bij welke van de volgende instellingen hebt u
uw laatste hypotheek afgesloten?":
Hypln~tj
HypRel

HypMd "Welke andere hypotheekinstelling is dat?": tekst[40];
Relatie

"ENQ. TOON KAART 9 en KAART 10.~~Op kaart 10 staat een aantal
financi
le produkten of diensten die men bij Nn of ineer banken
kan hebben. Het gaat ons er niet om welke produkten of diensten men
heeft, maar zou u mij willen zeggen bij welke instellingen u en~of
uw partner klant zijn?":

aieerkeuze[8] uit HypInst;
EsrdInst "U bent nu bij SHypNem[Keus] voor uw laatst afgesloten hypotheek. Was
le diensten voor u die
u daar ook al voor Nn of ineer financi
hypotheek afsloot?":
JaNee;

WelkEerd

le diensten had u al
"ENQ.: TOON KAART 10.~~~~Welke financi
afsloot?":
SHypNem[Keus]
voordat
u
de
hypotheek
bij

meerkeuze uit
(Betaal "betaalrekeningen",
Spaar "spaarrekeningen",
Credit "credit card",
Effect "effecten",
Lenen "leningen",
Hypot "een vorige hypotheek",
Verz "verzekering(en)",
Ander "andere diensten");
Terecht
InfoFi;

"ENQ.:

TOON KAART 11.~~~~Hoe bent u bij

SHypNem[KeusJ

terechtqekomen?":

route
pagina;
SponIne; SponAnd;
als (ABN in SponIns) dan bereken Spon(1]:-1 endals;
als (AMRO in SponIns) dan bereken Spon[2]:-1 endals;
als (BNG in SponIns) dan bereken Spon[3]:-1 endals;
als (BLG in SponIns) dan bereken Spon[4]:-1 endals;
als (HNG in SponIns) dan bereken Spon[5]:-1 endals;
als (FGH in SponIns) dan bereken Spon[6]:-1 endals;
als (WUH in SponIns) dan bereken Spon[7J:-1 endals;
als (NMB in SponIns) dan bereken Spon(8]:-1 endala;
ala (PB in SponIns) dan bereken Spon[9]:-1 endals;
als (RABO in SponIns) dan bereken Spon[10]:-1 endals;
als (NUTSB in SponIns) dan bereken Spon[il]:~l endals;
als (VSB in SponIns) dan bereken Spon(12]:-1 endals;
als (BONDSB in SponIns) dan bereken Spon[13]:-1 endals;
als (AEGON in SponIns) dan bereken Spon[14]:-1 endals;
als (AMEV in SponIns) dan bereken Spon[15]:-1 endals;
als (AMFAS in SponIns) dan bereken Spon[16]:-1 endals;
als (CB in SponIns) dan bereken Spon[17]:-1 endals;
als (DL in SponIns) dan bereken Spon[18]:-1 endals;
als (NN in SponIns) dan bereken Spon[19]:-1 endals;
als (ABP in SponIns) dan bereken Spon[20]:-1 endals;
le instellingen ';
bereken Intr:L'Ik wil nu van een aantal financi
bereken Intr:-lntr t'vragen in hoeverre u hiermee bekend bent.';
voor j:-1 tot 20 doe
als Spon[j]-0 dan KenIns[j];
bereken Intr:- ";
als KenIna[jJ-Ja dan
WeetHyp(j];
als WeetHyp[j]-Ja dan bereken Geho[j]:-1
anders bereken Onbe[j]:~l

endals;
anders bereken Onbe[j]:~1;
endals;
endals;
enddoe;

voor j:-1 tot 20 doe
als Spon[j]fGeho[j]-1 dan
KenVoor[j];
als KenVoor[j]-ja dan bereken VoNo[j]:-1
anders bereken NaNo[j]:-1
endals;
endals;
enddoe;
voor j:-1 tot 20 doe
als VoNo[j]-1 dan KenInst[j] endals
enddoe;
voor j:zl tot 20 doe
als NaNo[jJ-1 dan HoorInst[j] endals
enddoe;
voor j:-1 tot 20 doe
.als VoNo[j]tNaNo[j]-1 dan
bereken HypNemv(j]:-'~~zz'tHypNem[j];
bereken HypNemt[j]:-HypNem[j];
anders bereken HypNemv[j]:- "; bereken HypNemt[j]:- ";
endals;
enddoe;
NietInst;
als (ABN in NietInst) dan bereken Nega[1]:-1 endale;
als (AMRO in NietInst) dan bereken Nega(2]:-1 endals;
als (BNG in NietInst) dan bereken Nega[3]:-1 endals;
als (BLG in NietInst) dan bereken Nega[4J:-1 endals;
als (HNG in NietInst) dan bereken Nega[5]:-1 endals;
als (FGH in NietInst) dan bereken Nega[6J:-1 endals;
als (WUH in Nietinst) dan bereken Nega[7]:-1 endals;
als (NMB in NietInst) dan bereken Nega[8]:-1 endals;
ala (PB in NietInst) dan bereken Nega[9]:-1 endals;
als (RABO in NietInst) dan bereken Nega[10]:-1 endals;
als (NUTSB in NietInst) dan bereken Nega[11]:-1 endals;
als (VSB in NietInst) dan bereken Nega[12]:-1 endals;
als (BONDSB in NietInst) dan bereken Nega[13]:-1 endals;
ale (AEGON in NietInst) dan bereken Nega[14]:-1 endale;
als (AMEV in NietInst) dan bereken Nega[15]:sl endals;
als (AMFAS in Nietinst) dan bereken Nega[16]:-1 endals;
als (CB in NietInst) dan bereken Nega[17]:-1 endale;
als (DL in NietInst) dan bereken Nega(18]:-1 endals;
als (NN in NietInst) dan bereken Nega[19]:-1 endals;
als (ABP in NietInst) dan bereken Nega[20):-1 endals;
voor j:-1 to 20 doe

(Nega[j)~0) en (VoNo[j]tNaNo[j]-1) dan
bereken Posi(j]:-1; bereken HypNemv[j]:-'~~zz'fHypNem[jJ;
bereken HypNemt[j]:~HypNem[jJ;
anders bereken HypNemv[j]:- "; bereken HypNemt[j]:- ";
endals;
enddoe;
als

voor j:-1 tot 20 doe
als Nega[j]-1
enddoe;

dan NegInOp[j];

NegInst[jJ

endals;

voor j:~l tot 20 doe
als Poai[j]-1 dan PosInOp[j]; PosInst[j] endals;
enddoe;
AanMerk;
als (ABN in AanMerk) dan bereken ZeNi[1]:-1 endals;
als (AMRO in AanMerk) dan bereken ZeNi[2J:-1 endals;
als (BNG in AanMerk) dan bereken ZeNi[3]:-1 endals;
als (BLG in AanMerk) dan bereken ZeNi[4]:-1 endals;
als (HNG in AanMerk) dan bereken ZeNi[5]:-1 endals;
ale (FGH in AanMerk) dan bereken ZeNi[6]:-1 endals;
als (WUH in AanMerk) dan bereken ZeNi[7]:-1 endals;
als (NMB in AanMerk) dan bereken ZeNi[8J:-1 endals;
als (PB in AanMerk) dan bereken ZeNi[9]:-1 endals;
als (RABO in AanMerk) dan bereken ZeNi[lOJ:-1 endals;
als (NUTSB in AanMerk) dan bereken ZeNi[ll]:-1 endals;
als (VSB in AanMerk) dan bereken ZeNi[12]:-1 endals;
als (BONDSB in AanMerk) dan bereken ZeNi[13]:-1 endals;
als (AEGON in AanMerk) dan bereken ZeNi[14]:-1 endals;
als (AMEV in AanMerk) dan bereken ZeNi[15]:-1 endals;
als (AMFAS in AanMerk) dan bereken ZeNi[16]:-1 endals;
als (CB in AanMerk) dan bereken ZeNi[17]:Ll endals;
als (DL in AanMerk) dan bereken ZeNi[18]:-1 endals;
als (NN in AanMerk) dan bereken ZeNi[19]:-1 endals;
als (ABP in AanMerk) dan bereken ZeNi[20J:-1 endals;

voor j:-1 tot 20 doe
als (Poei[jJ-1) en (ZeNi[jJ-O) dan bereken WelH[j]:-1 endals;
enddoe;
voor j:-1 tot 20 doe
als ZeNi[jJ-1 dan WaarNiOp(j]; WaarNiet(j] endals;
enddoe;
voor j:~l tot 20 doe
als WelH(jJ-1 dan WaarWeOp[j]; WaarWel[j]
enddoe;

endals;

voor j:-1 tot 20 doe
als VoNo[j]fNaNo(jJ-1 dan
als Nega[j]-1 dan bereken IntrWet:-'U zegt dat u met 'tHypNem[j]t
' bij voorbaat niets te maken wilt hebben. ';
bereken IntrWet:-IntrWett'Bent u desondanks iets te weten qekomen't
'over de hypotheekmoqelijkheden van 'tHypNem(j]t'?'
andersals ZeNi(j]-1 dan bereken IntrWet:-'U zegt dat u bij 'tHypNem[j]t
' bij voorbaat geen hypotheek wilt afsluiten. ';
bereken IntrWet:-IntrWett'Bent u desondanks iets te weten gekomen't
' over de hypotheekmogelijkheden van 'tHypNem[j]t'?'
anders bereken IntrWet:-'U zegt dat u'tHypNem[j]f
' niet bij voorbaat uiteluit voor een hypotheek. ';
bereken IntrWet:-IntrWetf'Bent u iets te weten gekomen 't

'over de hypotheekmogelijkheden van
endals;
TeWeten[j];
als TeWeten[j]-Ja dan HoeWeten[j];
endals;

'tHypNem[j]t'?'

WatWeten[j]

enddoe;
HypRel; bereken Keus:-0rd(HypRel);
als Keus~20 dan
HypAnd; bereken HypNem[Keus]:-HypAnd
endals;
Relatie;
als (ABN in Relatie) dan bereken Rela(1J:-1 endals;
als (AMRO in Relatie) dan bereken Rela[2]:-1 endals;
als (BNG in Relatie) dan bereken Rela[3J:-1 endals;
als (BLG in Relatie) dan bereken Rela[4]:-1 endals;
als (HNG in Relatie) dan bereken Rela[5]:-1 endals;
als (FGH in Relatie) dan bereken Rela(6]:-1 endals;
als (WUH in Relatie) dan bereken Rela(7]:-1 endals;
als (NMB in Relatie) dan bereken Rela[8]:-1 endals;
als (PB in Relatie) dan bereken Rela(9]:-1 endals;
als (RABO in Relatie) dan bereken Rela[10]:-1 endals;
als (NUTSB in Relatie) dan bereken Rela[11]:-1 endals;
als (VSB in Relatie) dan bereken Rela[12]:-1 endals;
als (BONDSB in Relatie) dan bereken Rela[13]:-1 endals;
als (AEGON in Relatie) dan bereken Rela[14]:-1 endals;
als (AMEV in Relatie) dan bereken Rela[15]:-1 endals;
als (AMFAS in Relatie) dan bereken Rela[16]:-1 endals;
als (CB in Relatie) dan bereken Rela[17]:-1 endals;
als (DL in Relatie) dan bereken Rela[18J:-1 endals;
als (NN in Relatie) dan bereken Rela[19]:-1 endals;
als (ABP in Relatie) dan bereken Rela[20]:-1 endals;
EerdInst;
als EerdInst-Ja dan Welkeerd
anders Terecht

endals;
ENDBLOK;
vragen

{BEKEND}

{vervolg hoofdblok}

KenHypBa:

BEKEND;

endals;

{~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SITUATIE HYPOTHEEKOBJECT

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~}

BLOK SITU;

vragen
HypObj

"ENQ.:

TOON KAART 10A.~~~~

Er zijn verschillende objecten waarop een hypotheek kan worden
genomen. Kunt u aangeven waarop u uw (laatste) hypotheek hebt
genomen?":
(Woonhuis "bestaand woonhuis",
NieuwBou "Nieuwbouw (project)",
.
NieuwEig "Nieuwbouw (eigen opdracht)",
bouwen
woning
(project)",
TeBouwen "Nog te
TeEigen "Nog te bouwen woning ( eigen opdracht)",
Grond "Bouwgrond",
WoonBedr "Woonhuis in combinatie met bedrijfspand",
Vacant "Vakantiewoning",
Bedrijf "bedrijfspand",
Ander "anders");

ProjFin "Werd u een z.g. projectfinanciering aangeboden (d.w.z. dat u
tijdelijk een lage rente en gunstige andere voorwaarden
aangeboden kreeg)?":
JaNee;
InsPrFin "Welke instelling bood projektfinanciering aan?":
AccPrFin

tekst[40];

"Hebt u deze projektfinanciering ook geaccepteerd?":

JaNee;

WaarNAcc "Waarom hebt u deze projektfinanciering niet geaccepteerd":
(GoedAlt "ik had een goed alternatief",
Onbetr "ik vertrouwde het niet",
Ander "een andere reden");
WoondeAl "Woonde u al in deze woning voordat de nieuwe hypotheek werd
afgesloten?":
JaNee;

WelkeAl "Welk van de volgende mogelijkheden is op u van toepassing?":
(Tweede "dit is een zogenaamde tweede hypotheek",
Verhoog "het is een verhoqing van het hypotheekbedrag",
OverSl "het betreft een overeluiting van de oude hypotheek in verband
met de rente of het verstrijken van de rentevaste periode",
MeeNeem "het is een meeneemhypotheek",
Ander "anders");
AndA1 "Hoe kwam het dan dat u al in dit huis woonde toen de hypotheek werd
afgesloten?":
tekst(SO];
NaamOud

HypInst;

"ENQ.: TOON KAART 9.~~~~Wat was de naam van de hypotheekinstelling
waar u was voordat u de laatste hypotheek afsloot?":

WaarNOud

"ENQ.: TOON KAART 12.~~~~Waarom hebt u deze hypotheek niet
afgesloten bij de hypotheekinstelling waar u al was?":

(SlechtEr "Ik had slechte ervaringen met de oude instelling",
NietMog "Het was bij de oude instelling gewoon niet mogelijk",
Ongunst "Het was gewoon ongunstiger");
AlEerd "Had u al eerder een hypotheek voordat u deze laatste hypotheek
afsloot?":
JaNee;

AndInfo "SIntr Hebt u nog bij andere instellingen genformeerd naar
hypotheekmogelijkheden SVarText":
JaNee;
"ENQ. TOON KAART 9.~~~~Bij welke instellingen hebt u genformeerd
naar hypotheekmogelijkheden?~~(ENQ. DE INSTELLING WAAR DE
HYPOTHEEK UITEINDELIJK IS AFGESLOTEN TELT NIET MEE)":
meerkeuze[10] uit HypInst;
WelkInfo

route
HypObj;
als HypObj in [NieuwBou..TeEigen] dan
ProjFin;
als ProjFin-Ja dan
InsPrFin; AccPrFin;
als AccPrFin-Nee dan WaarNAcc endals;
endals;

andersale HypObj in [Woonhuis,WoonBedr] dan
WoondeAl;
als WoondeAl-Ja dan
WelkeAl;
als WelkeAl-Ander dan AndA1 endals;
anders AlEerd
endals;
ala (KenHypBa.EerdInst-Nee) en
((WoondeAl-Ja) of ((WoondeAl-Nee)
NaamOud; WaarNOud;

en

(AlEerd-Ja)))

endals;
endals;
als AccPrFin-Ja dan bereken Intr:- "; bereken VarText:L ";
anders bereken Intr:-'U bent nu bij 'fHypNem[Keus]f'.';
bereken VarText:-' voor u deze hypotheek afsloot';
endals;
AndInfo;
als AndInfo-Ja dan
WelkInfo;
als (ABN in WelkInfo) dan bereken Info[1]:-1 endals;
als (AMRO in WelkInfo) dan bereken Info[2]:-1 endals;
als (BNG in WelkInfo) dan bereken Info[3J:-1 endals;
als (BLG in WelkInfo) dan bereken Info[4]:-1 endals;
als (HNG in WelkInfo) dan bereken Info[5]:-1 endals;
als (FGH in WelkInfo) dan bereken Info[6]:-1 endals;
als (WUH in WelkInfo) dan bereken Info[7j:L1 endals;
als (NMB in WelkInfo) dan bereken Info(8]:-1 endals;
,als (PB in WelkInfo) dan bereken Info[9]:~l endals;

dan

als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
als
endals;

(RABO in WelkInfo) dan bereken info[10]:-1 endals;
(NUTSB in WelkInfo) dan bereken Info[11]:-1 endals;
(VSB in WelkInfo) dan bereken Info[12]:-1 endals;
(BONDSB in WelkInfo) dan bereken Info[13J:-1 endals;
(AEGON in WelkInfo) dan bereken Info(14J:-1 endals;
(AMEV in WelkInfo) dan bereken Info(15]:-1 endals;
(AMFAS in WelkInfo) dan bereken Info[16J:-1 endals;
(CB in WelkInfo) dan bereken Info[17J:-1 endals;
(DL in WelkInfo) dan bereken Info(18]:-1 endals;
(NN in WelkInfo) dan bereken Info[19]:-1 endals;
(ABP in WelkInfo) dan bereken Info[20]:-1 endals;

signaal
als Keus~21 dan
niet ( KenHypBa.HypRel in WelkInfo) "De hypotheekinstelling waar de laatste
hypotheek is afgesloten ( SHypNem[Keus]) telt niet mee!";
endals;
ENDBLOK;

{SITU}

{~~~~~~~~~~~~~~~~~~w BESCHRIJVING GEKOZEN HYPOTHEEK ~w~w~~~~~~~~~~~~~w}
BLOK KEUZEHYP;

vragen
WegTotKe

"ENQ.: TOON KAART
u het laatst bij

11.~~~~We gaan nu verder met de
SHypNem[KeusJ hebt

hypotheek die

afgesloten.~~Hoe bent u aan informatie over SHypNem[Keus]
gekomen?":
InfoFi;
KeusInfo

"Waarover heeft u informatie bij
~~ENQ.: TOON KAART 13~p":

SHypNem(Keus]

ingewonnen?~~

meerkeuze uit
(NietWeet "Ik weet het niet meer, ik liet alles aan de financi
van die instelling over",
{1}
Vera "Het gemak waarmee de hypotheek veranderd kan worden",
{2}
Snelheid "De snelheid waarmee de hypotheek wordt geregeld",
{3}
Hoogte "De hoogte van de hypotheek die ik kon krijgen",

le adviseur

{4}

Rente "Hoogte rente",

{5}
{6}
{7}
{8}
{9}

Verleng "Verlengingsvoorwaarden van de rente",
Verhoog "Mogelijkheid tot verhoging",
Schuld "Mogelijkheid om schuld vervroegd af te lossen",
NeemMee "Mogelijkheid om hypotheek mee te nemen bij verhuizing",
AfsKost "Afsluitingskosten",

{10}

TaxKost

{11}
{12}
{13}
{14}
{15}
{16}

Leven "Noodzaak levensverzekering",
VastLast "De hoogte van de vaste woonlasten",
Verzek "Regeling overlijdenerisico of opstalverzekering",
FinBouw "Regeling financiering tijdens de bouw",
AndDien "Verplichting om andere diensten te nemen",
le instelling ( zwart geld,
Moreel "Morele status van de financi
omkoping, investeren in Zuid Afrika e.d.)",
le instelling (geen kans om
Posit "Financi
le positie van de financi
failliet te gaan)",
RentVast "Bepaling rentevaste periode",
Algem "Ik heb algemeen advies~informatie gevraagd over hypotheken of
hypotheekmogelijkheden");

{17}
{18}

AfLosKeu

"Taxatiekosten",

"ENQ.: TOON KAART 14.~~~~Hoe
geregeld?":

is de aflossing van de hypotheek

(Lineair "Lineaire hypotheek (jaarlijks steeds minder betalen)",
Annuit "Annuteitenhypotheek (jaarlijks gelijk bedrag)",
LevVerz "Hypotheek gebaseerd op levensverzekering (verzekeringspremie t
rente, niets afgelost)",
Ander "Anders");
WeetKeus "weet u de NAAM van de hypotheek?":

(NietMeer "Ik weet het niet meer maar ik heb het geweten",
WeeNiet "Ik weet het niet",

WeetNog "Ik weet het nog");
HypNaam "Wat is de naam van de hypotheek?":

CODE [2]["hypnaam.wrd"J

(40);

KeuHoogt "Wat was de hoogte van de hypotheek?":
(T50 "f 0 - 50.000,-",
75.000,-",
VSOT75 "f 50.000 V75T100 "f 75.000 - 100.000,-",
V100T125 "f 100.000 - 125.000,-",
V125T150 "f 125.000 - 150.000,-",
V150T175 "f 150.000 - 175.000,-",
V175T200 "f 175.000 - 200.000,-",
V200T250 "f 200.000 - 250.000,-",
V250T300 "f 250.000 - 300.000,-",
V300 "f 300.000 en meer");

KeuHoger "Had u liever een hypotheek voor een hoqer bedrag
afgesloten?":
JaNee;

route
pagina;
WegTotKe; KeusInfo; AfLosKeu; WeetKeus;
als WeetKeus-WeetNog dan HypNaam endals;
KeuHoogt; KeuHoger;

ENDBLOK;

{KEUZEHYP}

{w~~~~~~~~~~~~~~~~~ INFORMATIE BIJ HYPOTHEEKINSTELLINGEN ~~~~~~~~~~~~~~~`~`~}
BLOK INFORMATIE

;

var j: geheel;
vragen
Manier

rij

"ENQ.: TOON KAART 11~~~~Hoe bent u er toe gekomen informatie over
SHypNem[j] te vragen":

[1..20] van InfoFi;

WaarOver

rij

"ENQ.: TOON KAART 15~~~~Waarover hebt u informatie gevraagd van
SHypNem[j]":

[1..20] van meerkeuze[6J uit

(Vera "Het gemak waarmee de hypotheek veranderd kan worden",
Snelheid "De snelheid waarmee de hypotheek wordt geregeld",
Hoogte "De hoogte van de hypotheek die ik kon krijgen",
Rente "Hoogte rente",
RentVast "Bepalinq rentevaste periode",
Verleng "Verlengingsvoorwaarden van de rente",
Verhoog "Mogelijkheid tot verhoging",

Schuld "Mogelijkheid om schuld vervroegd af te lossen",
NeemMee "Mogelijkheid om hypotheek mee te nemen",
AfsKost "Afsluitingskosten",
TaxKost

"Taxatiekosten",

Leven "Noodzaak leveneverzekering",
VastLast "De hoogte van de vaste woonlasten",
Verzek "Regelinq overlijdensrisico of opatalverzekering",
FinBouw "Regeling financiering tijdens de bouw",
AndDien "Verplichting om andere diensten te nemen",
Moreel "Morele status van de financi
le instelling (zwart geld,
investeren
in
Zuid
Afrika
e.d.)",
omkoping,
le instelling (geen kans om
Posit "Financi
le positie van de financi
failliet te gaan)",
Algem "Ik heb algemeen advies~informatie gevraagd over hypotheken of
hypotheekmogelijkheden");
WaarNl "Bij SHypNem[j] bent u cli nt. Kunt u zeqqen waarom u hier niet
naar een hypotheek hebt genformeerd?":
rij (1..20] van
(Genoeg "ik had al bij genoeg instellingen genformeerd",
Slecht "SHypNem[j] leek me niet goed op het gebied van hypotheken",
Tijd "Er was geen tijd voor",
WelInfo "ik heb er wel informatie gevraagd of gekregen",
Ander "Een andere reden");
WaarN2 "SHypNem[j] kende u al voordat u een hypotheek nodig had en u
sloot deze instelling niet bij voorbaat uit voor een hypotheek.
Kunt u zeggen waarom u hier niet naar een hypotheek hebt
genformeerd?":
rij [1..20] van
(Genoeg "ik had al bij genoeg instellingen genformeerd",
Slecht "SHypNem[j] leek me niet goed op het gebied van hypotheken",
Tijd "Er was geen tijd voor",
WelInfo "ik heb er wel informatie gevraagd of gekregen",
Ander "Een andere reden");

WaarN3

"SHypNem[j] sloot u niet bij voorbaat uit. Kunt u zeggen waarom
u hier niet naar een hypotheek hebt genformeerd?":

rij [1..20] van
(Genoeg "ik had al bij genoeg instellingen genformeerd",
Slecht "SHypNem[jJ leek me niet goed op het gebied van hypotheken",
Tijd "Er was geen tijd voor",

WelInfo "ik heb er wel informatie gevraagd of gekregen",
Ander "Een andere reden");
route
voor j:-1 tot 20 doe
als (Info[j]-1) of (j-h) dan
Manier[jJ; WaarOver[j];
endals;
enddoe;
voor j:-1 tot 20 doe
als {Info(j]-0) en (j~~xeus) en
enddoe;
voor j:-1 tot 20 doe
als (Info[j]-0) en
(WelH[j]-1) en
endals;
enddoe;

(Rela[j)-1) dan WaarNl[j] endals;

(j~~Keus) en (Rela(j]-0) en
( VoNo[j)-1) dan WaarN2[j]

voor j:-1 tot 20 doe
als (Info[j]-0) en (j~~Keus) en (Rela[j]~0) en
(We1H[j]-1) en ( NaNo(j]-1) dan WaarN3[j]
endals;
enddoe;
ENDBLOK;

{INFORMATZE}

voegin "pr5097a";

{AFWEGINGSBLOK STAAT IN APARTE FILE}

.T:pr5097a

vragen {vervolg hoofdblok}
Init: INITIAL;
HH: HHTAB;
Situat: SITU;
HypoKeus: KEUZEHYP;
InForm: INFORMATIE;
Weeg: WeegAf;
Ink "ENQ.: TOON KAART 18.~~~~

Hoeveel bedraagt het bruto jaarinkomen van uw huishouden? Noemt u
maar het nummer op deze kaart?":
(t20 "Tot f20.000",
v20t40 "f20.000-f40.000",
v40t60 "f40.000-f60.000",
v60t80 "f60.000-f80.000",
v80t100 "f80.000-f100.000",
m1000 "meer dan f100.000");
PostC "Wat zijn de cijfers van de postcode van dit adres?":1000..9997;
PostL "Wat zijn de letters van de postcode van dit adres?": tekst[2];

route
respnr;
Init;
AantHuis;
HH;
KenHypBa;
Situat;
HypoKeus;
als Situat.AndInfo-Ja dan
InForm;
Weeg;
endals;
Ink; PostC; PostL;
ENDLIJST.

.L:lli (inch per pagina)
.X:10 (linkermarge)
.w:75 (breedte header)
.XT:3s ( blanko regels boven aan pagina)
.6: (regels per inch)
.1: (enkele regelafstand)
.XT:2s (blanko regels indien ook H-regels)
SSS -.i:
BLOK WEEGAF;

var verschil: tekst(40);
j, k: geheel;
type aspecten {1}
Vera "Het gemak waarmee de hypotheek veranderd kan worden",
{2}
Snelheid "De snelheid waarmee de hypotheek wordt geregeld",
{3}
Hoogte "De hoogte van de hypotheek die ik kon krijgen",
{4}
Rente "Hoogte rente",
{5}
Verleng "Verlengingsvoorwaarden van de rente",
Verhoog "Mogelijkheid tot verhoging",
{6}
{7}
Schuld "Mogelijkheid om schuld vervroegd af te lossen",
{8}
{9}
{10}

NeemMee "Mogelijkheid om hypotheek mee te nemen bij
AfsKost "Afsluitingskosten",
TaxKost "Taxatiekosten",

{11}
{12}
{13}
{14}
{15}
{16}

Leven "Noodzaak levensverzekering",
VastLast "De hoogte van de vaste woonlasten",
Verzek "Regeling overlijdensrisico of opstalverzekering",
FinBouw "Regeling financiering tijdens de bouw",
AndDien "Verplichting om andere diensten te nemen",
le instellinq (zwart geld,
Moreel "Morele status van de financi
omkoping, investeren in Zuid Afrika e.d.)",
le instellinq ( geen kans om
le positie van de financi
Posit "Financi
te
gaan)",
failliet
RentVast "Bepaling rentevaste periode",
Algem "Ik heb algemeen advies~informatie gevraagd over hypotheken of

{17}
{18}

verhufzinq",

hypotheekmogelijkheden");
RentPeriz
(Variab "Variabel",
Ml "1 maand",
M3 "3 maanden",
M6 "6 maanden",
J1 "1 jaar",
J2 "2 jaren",
J3 "3 jaren",
J5 "5 j aren",
J7 "7 j aren",
J10 "10 j aren",
J12 "12 j aren of langer",
Ander "Anders");

WijzVerl :
(AllWijz "Alle voorwaarden konden gewijzigd worden bij verlenging",
EnkWijz "Enkele voorwaarden konden gewijzigd worden bij verlenging",
NieWijz "Geen voorwaarden konden gewijzigd worden bij verlenging");
Verhooq a
(NietHooq "De eerste hypotheek kon NIET verhoogd worden",
WelHoog "De eerste hypotheek kon WEL verhooqd worden",
Ander "Anders");

Af los (Meerder "Er kon in meerdere gevallen zoals verkoop, overlijden etc.
boetevrij afgelost worden",
Minder "Er kon in minder gevallen boetevrij afgelost worden",

Geen "Er kon in geen van deze gevallen boetevrij afgelost worden");
Meeneem (LaagMee "De LAGERE RENTE van de hypotheek kon worden MEEGENOMEN",
LaagNiet "De LAGERE RENTE van de hypotheek kon NIET worden
MEEGENOMEN",
ZondBoet "Men kon ZONDER BOETE op de oude lening naar de lagere
dagrente",
MetBoet "Men kon NIET ZONDER BOETE op de oude lening naar de lagere
dagrente",
GeefDoor "De hypotheek kon worden DOORGEGEVEN aan een nieuwe koper",
NietDoor "De hypotheek kon NIET worden DOORGEGEVEN aan een nieuwe
koper"r
GuneKred "Een GUNSTIG OVERBRUGGINGSKREDIET was mogelijk",
GeenKred "GEEN GUNSTIG OVERBRUGGINGSKREDIET was mogelijk
BLOK VOORNAD;

{OPNOEMEN VOOR- EN NADELEN}

vragen
Voordeel

"ENQ.: TOON KAART 16.~~~~U hebt bij SHypNem[j] qe-informeerd
naar de hypotheekmogelijkheden. In welke opzichten was
SHypNem(j] voordeliger of beter ten opzichte van de hypotheek
die u bij SHypNem[Keus] hebt afgesloten? Noemt u maar de
belangrijkste.":

aspecten;
Voordee2

"ENQ.: TOON KAART 16.~~~~Zijn er nog meer opzichten waarin SHypNem[j]
of beter ten opzichte van de hypotheek die u bij

SHypNem[KeusJ

hebt afgesloten?":

aspecten;
Voordee3 "ENQ.: TOON KAART 16.~~~~Zijn er nog meer opzichten waarin SHypNem(j]
of beter ten opzichte van de hypotheek die u bij
SHypNem[Keus] hebt afgesloten?":
aspecten;
Voordee4

"ENQ.: TOON KAART 16.~~~~Zijn er nog meer opzichten waarin
of beter ten opzichte van de hypotheek die u bij

SHypNem(j]

SHypNem[Keus] hebt afgesloten?":
aspecten;
Nadeel

"ENQ.: TOON KAART 16.~~~~In welke opzichten was SHypNem[j]
nadeliger of slechter ten opzichte van de hypotheek die u
bij SHypNem[Keus] hebt afgesloten? Noemt u maar de

belangrijkste":
aspecten;
Nadee2

"ENQ.: TOON KAART 16. ~~~~In welke opzichten was SHypNem[j]
nog meer nadeliger of slechter ten opzichte van de hypotheek
die u bij SHypNem[Keus] hebt afgesloten?":

aspecten;
Nadee3

"ENQ.: TOON KAART 16. ~~~~In welke opzichten was SHypNem[j]
nog meer nadeliger of slechter ten opzichte van de hypotheek
die u bij SHypNem[Keus] hebt afgesloten?":

aspecten;
Nadee4

"ENQ.: TOON KAART 16. ~~~~In welke opzichten was SHypNem[j]
nog meer nadeliger of slechter ten opzichte van de hypotheek
die u bij SHypNem[Reus] hebt afgesloten?":

aspecten;
route
pagina;

bereken verschil:voordeel;

'voordelen';

als voordeel~~geen dan
bereken verschil: - ' verdere voordelen ';
bereken k: -ord ( voordeel );
als tvoor[k]~4 dan bereken tvoor[k] :-tvoor[k]tl endals;
bereken voord [k,tvoor[k]]:-j ;
voordee2;
als voordee2~~geen dan
bereken k:-ord ( voordee2 );
als tvoor[kJ~4 dan bereken tvoor[k] :-tvoor(k]tl endals;
bereken voord (k,tvoor[kJ]:-j ;
voordee3;
als voordee3~~geen dan
bereken k: -ord ( voordee3 );
als tvoor[k]~4 dan bereken tvoor[k] :tvoor[k]tl endala;
bereken voord (k,tvoor[k]]:-j;
voordee4;
als voordee4~~qeen dan
bereken k: zord ( voordee4 );
als tvoor[k]~4 dan bereken tvoor[k] :tvoor[k]tl endals;
bereken voord(k,tvoor(k]]:-j
endals
endals;
endals;
endals;
gat; gat;
bereken verschil:x 'nadelen';
nadeel;
als nadeel~~geen dan
bereken verschil:- 'verdere nadelen';
bereken k:sord(nadeel);
ale tna(k]~4 dan bereken tna[k] :ztna[kJfl endals;
bereken nad[k,tna[k] ] :zj;
nadee2;
als nadee2~~geen dan
bereken k:-ord(nadee2);
als tna[k]~4 dan bereken tna[k]:-tna(k]tl endals;
bereken nad[k,tna[k]]:zj;
nadee3;
als nadee3~~geen dan
bereken k:-ord(nadee3);
als tna[k]~4 dan bereken tna[k]:-tna[k]tl endals;
bereken nad[k,tna[k]]:-j;
nadee4;
als nadee4~~geen dan
bereken k:~ord(nadee4);
als tna[k]~4 dan bereken tna[k]:-tna[k]fl endals;
bereken nad[k,tna[k]J:-j
endals
endals;
endals;
ENDBLOK;

endals;
{VOORNAD}

vragen
voorna:
VeraK

rij[1..20] van VOORNAD;

"Welke moqelijkheden tot verandering zijn er bij
bij SHypNem[Keus]":

tekst[40];
VeraV "Welke mogelijkheden tot verandering waren er

de gekozen hypotheek

rij

bij SHypNem[Voord(l,j]]":
[1..4J van tekst[40];

VeraN "Welke mogelijkheden tot verandering waren er
bij SHypNem[Nad[l,j]]":
rij [1..4] van tekst[40];
WeetLanK

"Weet u nog hoe lang het regelen van de hypotheek bij
SHypNem[Keus] duurde?":

JaNee;
HoeLanK "Hoeveel dagen duurde het regelen van de hypotheek bij
SHypNem[Keus] 7":
0..97;

WeetLanV "Weet u nog hoe lang het regelen van de hypotheek bij
SHypNem[Voord[2,j]] zou duren?":
rij

[1..4J

van JaNee;

HoeLanV "Hoeveel dagen zou het regelen van de hypotheek bij
SHypNem(Voord[2,j]] duren?":
rij [1..4] van 0..97;
WeetLanN "Weet u nog hoe lang het regelen van de hypotheek bij
SHypNem[Nad[2,j]J zou duren?":
rij [1..4] van JaNee;

(Rente "alleen rente over het feiteli
Ander "nog andere extra kosten" );

jk opgenomen bedrag betaald",

WeetBouN "Weet u nog wat voor extra kosten gemaakt zouden worden bij
SHypNem[Nad(14,j]] tijdena de BOUW omdat de hypotheek in
termijnen werd opqenomen?":
rij[1..4] van JaNee;
HoeBouwN "Wat voor extra koeten hebt u tijdens de bouw gemaakt
bij SHypNem [Nad[14,j]J?":
rij [1..4] van
(Rente "alleen rente over het feiteli jk opgenomen bedrag betaald",
Ander "nog andere extra kosten" );
WeetBouN "Weet u nog wat voor extra kosten gemaakt zouden worden bij
SHypNem[Nad[14,j]] tijdens de BOUW omdat de hypotheek in
termijnen werd opgenomen? ":
rij (1..4] van JaNee;
HoeBouwN "Wat voor extra kosten hebt u tijdens de bouw gemaakt
bij SHypNem(Nad(14,j]] ?":
[1..4]
van
rij

(Rente "alleen rente over het feiteli jk opgenomen bedrag betaald",
Ander "nog andere extra kosten" );
(Rente "alleen rente over het feiteli jk opgenomen bedrag betaald",
Ander "nog andere extra kosten" );

WeetTaxN "Weet u nog hoe hoog de TAXATIEKOSTEN
SHypNem[Nad[10,j]] waren?":
rij [1..4] van JaNee;

HoeTaxN "Hoe hoog waren de taxatiekosten bij
(Bijvoorbeeld:~~

(bedraq in 8)

bij

SHypNem[Nad[10,j]]

?~~

rij

....0.03~ wordt 3~~
....0.11~ wordt 11)":
[1..4J van 0..97;

WeetDooK

"Weet u hoog de OVERLIJDENSRISICO- en of
OPSTALVERZEKERING (bedrag in procenten) bij
is?":

SHypNem[Keus]

JaNee;

HoeDoodK "Hoe hoog is de overlijdensriaico- en~of opatalverzekering
bij SHypNem[Keus] (bedrag in procenten)?":
0..97;
WeetDooV "Weet u nog hoog de OVERLIJDENSRISICO- en of
OPSTALVERZEKERING (bedrag in procenten) bij SHypNem[Voord[13,j]]
was?":
rij (1..4J van JaNee;

HoeDoodV "Hoe hooq was de overlijdenarisico- en~of opatalverzekering
bij SHypNem[Voord[13,j]J (bedrag in procenten)?":
rij (1..4] van 0..97;
WeetDooN "Weet u nog hoog de OVERLIJDENSRISICO- en of
OPSTALVERZEKERING (bedrag in procenten) bij SHypNem[Nad(13,j]]
was?":
rij (1..4] van JaNee;
HoeDoodN

"Hoe hoog was de overlijdenarisico- en~of opatalverzekering
bij SHypNem(Nad[13,j]] (bedrag in procenten)?":
rij (1..4] van 0..97;

WeetBouK "Weet u nog wat voor extra koaten werden gemaakt bij

SHypNem[Keus] waren tijdena de BOUW omdat de hypotheek in
termijnen werd opgenomen?":

JaNee;

HoeBouwK "Wat voor extra koeten hebt u tijdena de bouw gemaakt
bij SHypNem[Keus]?":
(Rente "alleen rente over het feitelijk opgenomen bedrag betaald",
Ander "nog andere extra kosten");
WeetBouV "Weet u nog wat voor extra koaten gemaakt zouden worden bij
SHypNem(Voord(14,j]] tijdena de BOUW omdat de hypotheek in
termijnen werd opgenomen?":
rij [1..4] van JaNee;
HoeSouwV "Wat voor extra kosten hebt u tijdens de bouw gemaakt
bij SITYpNem[Voord(14,j]]?":
rij [1..4] van
HoeMeeN "Welke van de volgende mogelijkheden was bij SHypNem[Nad[S,j]]
van toepasaing?":
rij [1..4] van MeeNeem;
WeetProK "Weet u nog hoe hoog de AFSLUZTINGSPROVISIE
bij SHypNem[Keue] was7":
JaNee;

(bedrag in ~)

HoeProvK "Hoe hoog was de afsluitingaprovisie bij SHypNem[Keus]~~
(bijvoorbeeld:~~
...1.5 8 wordt 150~~
...0.258 wordt 25)":
0..997;
WeetProV

"Weet u nog hoe hoog de AFSLUITINGSPROVISIE

(bedrag in ~)

rij

bij SHypNem[Voord[9,j]]
[1..4] van JaNee;

was?:

HoeProvV "Hoe hoog was de afsluitingsprovisie bij SHypNem[VOOrd(9,j]]~~
(bijvoorbeeld:~~
...1.5 ~ wordt 150~~
...0.258 wordt 25)":
rij [1..4] van 0..997;
WeetProN

rij

"Weet u nog hoe hoog de AFSLUITINGSPROVISIE
bij SHypNem[Nad[9,jJ] was?":

( bedrag in ~)

[1..4] van JaNee;

HoeProvN "Hoe hoog was de afsluitingsprovisie bij SHypNem(Nad[9,j]]~~
(bijvoorbeeld:~~
...1.5 8 wordt 150~~
...0.25g wordt 25)":
rij [1..4] van 0..997;
WeetTaxK "Weet u nog hoe hoog de TAXATIEKOSTEN
SHypNem[Keus] waren?":
JaNee;
HoeTaxK

"Hoe hoog waren de taxatiekosten bij
(Bijvoorbeeld:~~

(bedrag

in ~)

bij

SHypNem[Keus]?~~

...0.03~ wordt 3~~
...0.11~ wordt 11)":
0..97;
WeetTaxV "Weet u nog hoe hoog de TAXATIEKOSTEN
SHypNem[Voord(lO,jJ] waren?":

rij

(bedrag in 8)

bij

(1..4] van JaNee;

HoeTaxV "Hoe hoog waren de taxatiekosten bij SHypNem[Voord[10,j]]
(Bijvoorbeeld:~~
...0.03~ wordt 3~~
...0.118 wordt 11)":
rij [1..4] van 0..97;

?~~

HoeVrijK "Welke van de volgende mogelijkheden is bij SHypNem[Keus]
van toepassing?":
Aflos;
WeetVriV

rij

"Weet u nog hoe bij SHypNem[Voord[7,j]] de mogelijkheid geregeld
was om vervroegd boetevrij SCHULD AF TE LOSSEN?":

[1..4J van JaNee;

SomVrijV "Welk bedrag (in ~) kon bij SHypNem(Voord(7,j]] jaarlijks
BOETEVRIJ afgelost worden? (percentages in honderdsten
weergeven.~~Bijvoorbeeld:~~
...7.5~ wordt 750~~

rij

...8.0~ wordt 800~~
...6.25~ wordt 625)":
[1..4] van 0..10000;

HoeVrijV "Welke van de volgende mogelijkheden is bij SHypNem[Voord(7,j]]
van toepassing?":
rij [1..4] van Aflos;
WeetVriN "Weet u nog hoe bij SHypNem[Nad[7,j]] de mogelijkheid geregeld
was om vervroegd boetevrij SCHULD AF TE LOSSEN?":

rij

(1..4] van JaNee;

SomVrijN "Welk bedrag (in 8) kon bij SITYPNem(Nad(7,j]] jaarlijks
BOETEVRIJ afgelost worden? (percentages in honderdsten
weergeven.~~Bijvoorbeeld:~~

...7.S~k wordt 750~~
...8.0~ wordt 800~~
...6.258 wordt 625)":

rij

[1..4] van 0..10000;

HoeVrijN "Welke van de volgende mogelijkheden is bij
van toepassing?":
rij [1..4] van Aflos;
WeetMeeK

SHypNem[Nad[7,jJ]

"Weet u hoe bij SHypNem[Keus] de mogelijkheden omtrent
de hypotheek bij VERHUIZING zijn?":

JaNee;

HoeMeeK "Welke van de volgende mogelijkheden is bij SHypNem(Keus]
van toepassing?":
MeeNeem;
WeetMeeV "Weet u nog hoe bij SHypNem(Voord[8,j]]
de hypotheek bij VERHUIZING waren?":
rij [1..4] van JaNee;

de mogelijkheden omtrent

HoeMeeV "Welke van de volgende mogelijkheden was bij
van toepassing?":
rij [1..4J van MeeNeem;
WeetMeeN "Weet u nog hoe bij SHypNem(Nad[8,j]]
de hypotheek bij VERHUIZING waren?":
rij [1..4] van JaNee;

SHypNem[Voord[8,j]]

de mogelijkheden omtrent

SHypNem[KeusJ?":

weetVerlc
JaNee;

"ICent u de verlengingsvoorwaarden bij

HoeVerLX

"Helke van de volgende uitspraken m.b.t.
SHypNem[Keus] van toepassing?":

VERLENGING is bij

WijzVerl~
WeetVerV "ICent u nog de verlengingsvoorwaarden bij
rij (1..4j van JaNee;
HoeVerLV "Melke van de volgende uitspraken m.b.t.
SHypNem(Voord[5,j]] van toepassing?":

rij

(1..4]

SHypNem[Voord[S,j]]?":

VERLENGZNG was bij

van WijzVerl;

weetverN "lCent u nog de verlenginqsvoorwaarden bij SHypNem[Nad[S,j]]?":
rij(1..4) van JaNee;
HoeVerLN

"Welke van de volgende uitspraken m.b.t.
SHypNem[Nad[5,j]J van toepassing? ":

VERLENGING was bij

rij[1..4] van WijzVerl;
WeetHoolC "weet u hoe de mogelijkheid tot VERHOGING van de
hypotheek bij SHypNem[Keus] is geregeld?":
JaNee;

HoeHooK "Welke van de volgende mogelijkheden i s van toepassinq met
betrekking tot de verhoging van SHypNem(Reus]?":
Verhooq;
WeetHooV "Weet u nog hoe de mogelijkheid tot VERHOGING van de
hypotheek bij SHypNem[Voord[6,j]] was geregeld?":
rij [1..4] van JaNee;

HoeHooV "Welke van de volgende mogelijkheden was van toepassing met
betrekking tot de verhoging van SHypNem[Voord[6,j]]?":
rij[1..4] van Verhoog;

WeetHooN "Weet u nog hoe de mogelijkheid tot VERHOGING van de
hypotheek bij SHypNem(Nad[6,j]] was geregeld?":

rij

[1..4] van JaNee;

HoeHooN "Welke van de volgende mogelijkheden was van toepassing met
betrekking tot de verhoging van SHypNem[Nad[6,j]]?":
rij[1..4] van Verhoog;
WeetVriK

"Weet u hoe bij SHypNem[KeusJ de mogelijkheid geregeld
is om vervroegd boetevrij SCHULD AF TE LOSSEN?":

JaNee;

SomVrijK "Welk bedrag (in ~) kan bij SHypNem[Keus] jaarlijks
BOETEVRIJ afgelost worden? ( percentages in honderdsten
weergeven.~~Bijvoorbeeld:~~
...7.5~ wordt 750~~
...8.0~ wordt 800~~
...6.25~ wordt 625)":
0. . 10000;
HoeLanN "Hoeveel dagen zou het regelen van de hypotheek bij
SHypNem[Nad[2,j]] duren?":
rij[1..4J van 0..97;
WeetRPeK "Weet u wat de rentevaste periode bij
JaNee;
HoeRPerK "Voor hoe lang
RentPeri;

SHypNem[Keus]

ie de rente vastgelegd bij

is?":

SHypNem(Keus]

?":

WeetRPeV "Weet u nog wat de rentevaste periode bij
SHypNem[Voord[4,j]] is?":
rij [1..4] van JaNee;
HoeRPerV "Voor hoe lang zou de rente zijn vastgelegd bij
SHypNem[Voord[4,j]] ?":
rij (1..4] van RentPeri;
WeetRPeN "Weet u nog wat de rentevaste periode bij
SHypNem[Nad[4,j]] is?":

rij

[1..4] van JaNee;

HoeRPerN "Voor hoe lang zou de rente zijn vastgelegd bij
SHypNem[Nad[4,jJ] 7":
rij [1..4] van RentPeri;
WeetRenK "Weet u hoe hoog de rente bij SHypNem[Keus] is?":JaNee;
HoeRentK "Hoe hoog is de rente bij SHypNem[Keus] voor deze periode?
(PERCENTAGES zoveel mogelijk EXACT WEERGEVEN.
Bijvoorbeeld:~~ 7.5~ wordt 750

~~ 8.0~ wordt 800
~~ 6.25~ wordt 625)":
0..1500;
WeetRenV "Weet u nog hoe hoog de rente bij SHypNem[Voord[4,j]] was?":
rij (1..4] van JaNee;
HoeRentV "Hoe hoog zou de rente bij SHypNem[Voord[4,j]]
(PERCENTAGES zoveel mogelijk EXACT WEERGEVEN.

rij

[1..4]

zijn voor deze periode?

Bijvoorbeeld ~~ 7.5~ wordt 750
~~ B.Og wordt 800
~~ 6.25~ wordt 625)":
van 0..1500;

WeetRenN "Weet u nog hoe hoog de rente bij
rij [1..4] van JaNee;

SHypNem[Nad[4,j]J was?":

HoeRentN

rij

"Hoe hoog zou de rente bij SHypNem[Nad[4,j]] zijn voor deze periode?
(PERCENTAGES zoveel mogelijk EXACT WEERGEVEN.

Bijvoorbeeld ~~ 7.5~ wordt 750
~~ 8.0~ wordt 800
~~ 6.25~ wordt 625)":
[1..4] van 0..1500;

uw
DoorSlag "ENQ. TOON KAART 17 . ~~~~Wat qaf uiteindeli jk de doorslag om
aluiten?
U
kunt
SHypNem[Keus]
af
te
hypotheek bij

maximaal 3 antwoorden op deze kaart noemen":
meerkeuze [3] uit
(Persoon "De prettige persoonlijke behandeling bij SHypNem[Keus]",
Vera "Het gemak waarmee de hypotheek veranderd kan worden",
Snelheid "De enelheid waarmee de hypotheek wordt geregeld",
Hoogte "De hoogte van de hypotheek die ik kon kri jgen",
Rente "Hooqte rente of bepaling rentevaste periode",
Rentvast "Bepaling rentevaste periode",

Verleng "Verlengingsvoorwaarden van de rente",
Verhoog "Mogeli jkheid tot verhoging",
Schuld "Moqeli jkheid om schuld vervroegd af te lossen",
NeemMee "Mogeli jkheid om hypotheek mee te nemen bij verhuizing",
AfsKost "Afsluitingskosten",
TaxKst

"Taxatiekosten",

Leven "Noodzaak levensverzekering",
VastLast "De hooqte van de vaste woonlasten",
Verzek "Regeling overli jdensrisico of opstalverzekering",
FinBouw "Regeling financiering ti jdens de bouw",
AndDien "Verplichting om andere diensten te nemen",
Posit "Financiele positie van de financiele instelling (geen kans om
failliet te gaan) " );
route
voor j:-1 tot 20 doe
ale Info( j Jzl dan Voorna[
enddoe;

j] endals;

pagina; {GEMAK VERANDERING}
als tvoor[1]ftna[1]~o dan
VeraK;

voor j:zl tot 4 doe als j~ztvoor[1] dan VeraV[jJ endals enddoe;
voor j:al tot 4 doe als j~-tna(1] dan VeraN[j] endals enddoe;
endals;
pagina;

{SNELHEZD}

als tvoor [ 2] ftna [ 2]-O dan

WeetLanK; als WeetLankK-ja dan HoelanK endals;
voor j:al tot 4 doe als j~-tvoor ( 2] dan

WeetLanV[j]; als WeetLanV(j]-ja dan HoeLanV[j] endals;
endals enddoe;
voor j:~l tot 4 doe als j~-tna[2] dan

WeetLanN[j];
endals enddoe;

als WeetLanN[j]~ja dan HoeLanN[j]

endals;

endals;
pagina; {RENTE EN RENTEVASTE PERIODE}
ale tvoor[4]ftna[4]~0 dan
WeetRPeK; ale WeetRPeK-ja dan HoeRPerK endals;
WeetRenR; als WeetRenKLja dan HoeRentK endals;
voor j:sl tot 4 doe als j~-tvoor[4] dan
WeetRPeV[jJ; als WeetRPeV[jJ-ja dan HoeRPerV[j] endals;
WeetRenV[j]; als WeetRenV[j]-ja dan HoeRentV[j] endals;
endals enddoe;

voor j:Ll tot 4 doe als j~-tna(4] dan

WeetRPeN(j];
WeetRenN[jJ;
endals enddoe;

als WeetRPeN[jJ-ja dan HoeRPerN[j]
als WeetRenN(j]-ja dan HoeRentN(j]

endals;
endals;

endals;
pagina; {VERLENGINGSVOORWAARDEN}
als tvoor[5]ttna[5]~0 dan
WeetVerK; als WeetVerK-ja dan HoeVerlK endals;
voor j:-1 tot 4 doe als j~-tvoor[5] dan

WeetVerV[j]; als WeetVerV(j]~ja dan HoeVerlV[j] endals;
endals enddoe;
voor j:-1 tot 4 doe als j~-tna(5] dan
WeetVerN[j]; als WeetVerN[j]-ja dan HoeVerlN[j] endals;
endals enddoe;
endals;
pagina;

{VERHOGING}

als tvoor(6]ttna[6J~0 dan

WeetHooK; als WeetHooK-ja dan HoeHooK endals;
voor j:-1 tot 4 doe als j~-tvoor(6] dan

WeetHooV[j]; als WeetHooV[j]-ja dan HoeHooV[j] endals;
endals enddoe;
voor j:-1 tot 4 doe als j~-tna[6] dan
WeetHooN[j]; als WeetHooN[j]-ja dan HoeHooN[j] endals;
endale enddoe;
endal~;
paqina; {SCHULD VERVROEGD AFLOSSEN}
als tvoor[7Jftna[7]~0 dan

weetVriK; als WeetVriK-ja dan SomVrijK; HoevrijK endals;
voor j:~l tot 4 doe als j~-tvoor[7] dan
WeetVriV(j]; als WeetVriV[j)-ja dan SomVrijV[j]; HoeVrijV[j] endals;
endals enddoe;
vooz j:~l tot 4 doe als j~-tna(7] dan
HeetVriN[j];
~ndal~ enddoe;

als WeetVriN[j]-ja dan SomVrijN[j];

HoeVrijN[j]

endals;
paqlnat {MEENEMEN HYPOTHEEK}
al~ tvoor(8]ttna[8]~0 dan
MettMeeK; als WeetMeeK-ja dan HoeMeeK endals;
voor j:~l tot 4 doe ala j~~tvoor[8] dan
NeetMeeV[j]; als WeetMeeV[j]~ja dan HoeMeeV(j]
endal~ enddoe;

endals;

voor j:~l tot 4 doe als j~-tna(8] dan
WeetMeeN[j]; als WeetMeeN[j]-ja dan HoeMeeN[j] endals;
endals enddoe;
endal~;
paqina; {AFSLUITKOSTEN}
ala tvoor[9Jttna[9]~0 dan
WeetProK; als WeetProK-ja dan HoeProvK endals;
voor j:-1 tot 4 doe als j~-tvoor[9] dan

WeetProV[j]; als WeetProV[j]-ja dan HoeProvV[j]
endals enddoe;
voor j:-1 tot 4 doe als j~-tna[9] dan
WeetProN[j];
endals enddoe;

als WeetProN[j]-ja dan HoeProvN[j]

endals;

endals;

endals;
paqina; {TAXATIEKOSTEN}
als tvoor[lOJttna[10]~0 dan

WeetTaxK; als WeetTaxK-ja dan HoeTaxK endals;
voor j:zl tot 4 doe als j~-tvoor[10] dan
WeetTaxV[j]; ala WeetTaxV[j]~ja dan HoeTaxV[j] endals;
endals enddoe;

endals;

voor j:-1 tot 4 doe als j~-tna(lOJ dan
WeetTaxN(jJ; als WeetTaxN[j]-ja dan HoeTaxN[j]
endals enddoe;

endals;

endala;
pagina; {OVERLIJDEN, OPSTAL}
als tvoor[13)ttna[13J~0 dan
WeetDooK; als WeetDooK-ja dan HoeDoodK endale;
voor j:-1 tot 4 doe als j~-tvoor(13] dan

WeetDooV[j]; ala WeetDooV[j]-ja dan HoeDoodV[j] endala;
endala enddoe;
voor j:sl tot 4 doe ala j~-tna[13] dan
WeetDooN[j]; ala WeetDooN[j]-ja dan HoeDoodN[jJ endala;
endala enddoe;
endala;

pagina; {FINANCIERING TIJDENS SOUW}
ala tvoor(14]ttna[14J~0 dan

WeetBouK; ala WeetBouK-ja dan HoeBouwK endala;
.
voor j:zl tot 4 doe ala j~stvoor[14] dan
HoeBouwV[j]
endala;
WeetBouV[j]sja
dan
WeetBouV[j]; ala
endals enddoe;
voor j:~l tot 4 doe ala j~-tna[14] dan
WeetBouN[j]; als WeetBouN[j]-ja dan HoeBouwN[j] endals;
endala enddoe;
endals;

dooralag;
ENDBLOK;

{WEEGAF}

BIJLAGE 2
Voorbeeld van een record uit het BLAISE-basisbestand
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BIJLAGE 3
Het programma AGGR-COL

~~AGGR-COL.G
Procedure om mult.resp. variabelen(byv 5 antw. mogelykh. op een vraag
met byv. 17 codes voor 20 banken om te Zetten naar geqroepeerde dummies.
AGGR-COL proc to agqreqate over colums and~or rows of a datamatrix .
~~ INPOT :

dsn-- name of the dataset in memory
a type-- type of agqregation wanted .IF ..
a-type - 1--~~crosstable of answercodes ~ banks .
a type - 2--~~aqqregation per respondent over banks resulting
in a(frequencies) respondent ~ answercode matrix
a-type - 3--~~agqregation per respondent over answercodes
resulting in a(frequencies) respondent ~ banks
matrix .
a type - 4--~~create incidents matrix for the situation that a
respondent has had any information of a bank .
n antwct-- number of answercodes
n-mulcho-- number of multiple choices
n bnk-- number of banks
OOTPOT :
c-- the resultant matrix

proclll - agqr-col(dsn,a.type,n-antwct,n-bnk,n-mulcho);
local i,j,ver,vectr,resul,result,c,nn,old,vect;
clear i,j,ver,vectr,resul,result,c,nn,old,vect;
old - ndpcntrl(0,0);
call ndpcntrl(1,1);
fonat Ird 2,0;
result - 0;
j- 1;
i s 1;
vectr - seqa(l,l,cols(dsn));
ver s seqa(l,l,n-mulcho);
if ~-type .qt 2 ;
nn-1;
else;
an s n antwct;
endif;
~~ j-antw-categ~~binnen elke antw-categ 20 banken ~~
ac uatil j ~ nn;
do until i ~ n bnk ;
~~ n banken ~~
locate 4,5;
'answercodeno ";;j;
locate 5,5;
'bankno
";;i;
if i--1;
vect - vectr[ver,.];
else;
ver - ver t n-~ulcho;
vect - vectr[ver,.];
endif;
if a-type .lt 3;
resul - dsn[.,vect] .eq (ones(l,n mulcho)~j);
ndpclex;
else;
resul - dsn[.,vect] .gt (Zeros(l,n mulcho));
ndpclex;
endif;
if i--1;

if a-type le 2;

result - sumc(resul');
elseif a type -- 3;
result - siac((resul .qt 0)');

elseif a-type -- 4;
result - su~c(resul').gt o;
endif;
else;
if a type le 2;
result - result-suic(resul');
elseif a type -- 3;

result - result-su~c((resul .qt 0)');
elseif a-type -- 4;

result - result-suic(resul').qt 0;
endif;
endif;
i - itl;
endo;
i-1;
if a type gt 2;
c - result;
goto ql ;
endif;

vectr - seqa(l,l,cols(dsn));
ver - seqa(l,l,n iulcho);
if j--1;
if a type--1;

c - suic(result)';
else;
c - suic(result');
endif;
else;
if a type--1;
c- c~s~c(result)';
else;
c - c-su~c(result');

~~ geeft lauistabel ~ banken

~~ geeft freq.verd per antw.categ per respndt.

endif;
endif;
j - jfl~
endo;

ql:
retp(c);
endp;

BIJLAGE 4
Programma voor de afbeelding van routestructuren

i~

~~ FKD RTE
~~ PORPOSE -- find the frequencies at all the hierarchical splits in a
~~
nuiber of routevariables of the scenario approach.
~t
~~ FORlUT
{tip-freq,dst) - fnd rte(rtvars,dst,'infreq,sort,dsrt);
~~
~~ INPOTS :
~~ rtvars -- the colu~n nuibers of the variables in the routeiatrix. If rtvars - 0, all
t~
variables in dst will be used as given . If rtvars is a vector with colu~n
~~
nuibers then the order of the coluu~s of dst is changed accordinq to the order
~~
of the colu~n nu'bers in rtvars. If the nueber of coluu~s in rtvars is less
t~
then the nuiber of colums in dst then only a part of dst will be used.
~t
~~
dst -- the iatrix with routevariables in ieiory
~~einfreq -- the iiniium frequency allowed.If for exaiple the value 2 is subiitted, then
~~
profiles with frequencies less then 2 will be deleted.
~~
iinfreq - 1 is the default.
~~ sort -- if sort --1 the dataiatrix will be sorted.
~~ dsrt -- if dsrt -- 1 the sorted datiatix will be saved.
f~
~~ ppTppT:
~~t~p-freq-- the first (rtvars) coluins of iat are the the profiles of the
~~
the observed coibinations. The last coluui of tep-frq contains the
~f
frequencies for each observed profile
~~
~~ Note: to iake dendoqrans use proc line-sqa . This procedure wil
~~ use the output in 'tip-freq' !.
------------------------------------------------------------~~~,~~
proc(2) - fnd rte(rtvars,dst,iinfreq,sort,dsrt);
local i,tip,tr,svar,freq,old;
clear i,tip,tr,svar,freq;
old - ndpcntrl(0,0);
call ndpcntrl(1,1);
if rtvars--0;
rtvars - seqa(l,l,cols(dst));
dst - dst(.,rtvars];

endif;
if sort eq 1;

dst - sort~c ( dst, rtvars ) ;
endif;
i-1;
do until i ~ rtvars;
svar - seqa(l,l,i);

t~p - suic((abs((dst(l,svar]~dst[.,svar])- (dst[.,svar]~
dst[rows(dst),svar] ) ) )' ) .gt o;
ndpclex;
tr - tip.~seqa(l,l,rows(t~p));

freq - (pacl~(iiss(tr,0))~rows(tr))-(l~packr(iiss(tr,o)));
if scaliiss(pacl~(freq'));let freq -0 0 ;endif;

tip - dst[l,svar]Iselif((dst(.,svar]~dst[rows(dst),svar]), tr .qt 0);
ndpclex;
i - itl;
endo;
if dsrt -- 1;
retp(t~p-freq,dst);
else;

endp;

endif;

retp(tip-freq,dsrt);

routematrix
rl r2 r3
1
1
0
0
0
1
1
1

1
1
0
0
0
1
1
0

~~ voorbeeld van een routematrix met drie 'knopen'
(1-ja, 0-nee)
~~ stel : rl is bij makelaar geweest
(1-ja, 0-nee)
~~
r2 is naar rente geinfoneerd
x(1-ja,0-nee)
hypotheek
genomen
bij
inst
~~
r3 is

0
0
1
1
1
1
1
0

~~ dan geeft de eerste splitsing aan hoeveel respondenten ~~
~~
~x er wel(1) en niet(0) bij de makelaar zijn geweest,
en
5
wel
~~
~~ namelijk 3 niet
~l

rl
freq
----------------value 0
3
value 1
5
rl
r2 freq
---------------------values 0
0
3
values 1
0
1
values 1
1
4

~~
~~
~~
~~

de tweede splitsing geeft aan hoeveel respondenten er wel~niet
naar de makelaar zijn geweest en wel~niet naar de rente hebben
geinfoneerd. In theorie zouden hier vier combinaties mogelijk
zijn; er komen er maar 3 voor~~

------- rl-- r2--- r3---freq ,~
values
values
values
values

0
1
1
1

0
0
1
1

1
0
0
1

3
1
2
2

~~
~~
~~
~~
~~

hier worden 3 dichotomieèn gecombineerd. In theorie
zouden er 8 combinaties kunnen voorkomen De laatste
tabel laat bijv. zien dat 3 respondenten niet bij de
makelaar zijn geweest om infonatie, en niet naar de
rente hebben geinfoneerd en bij bank x een hypotheek
hebben genomen ~~

~~
~~
~~
~~
t~

Door combinatie met een ander prograna (line sgm) kan deze infonatie in een dendogramstructuur worden opgenomen (zie volgende pagina!).

Voorbeeld van een dendoqra~ voor een 'beslissingsroute iet 3 variabelen
------------------------------------------------------------------------

hypot bij x-ja
n-2

renteinfo-ja
n-4

hypot bijx-nee
~akelaar-ja

n-2

,

n-5

hypot bij x-ja
n-o

renteinfo-nee
n-1

hypot bijx-nee
n-1

renteinfo-ja
~akelaar-nee

STOP

n-0

n-3

hypot bij x-ja
n-3
renteinfo-nee
n-3

hypot bijx-nee
n-o

BIJLAGE 5
'Grijze muizen'

Niet overwogen instellingen : grijze muizen of zwarte schapen?
In het hypotheekbeslissingsproces wordt per instelling nagegaan wanneer deze afvalt
voor een respondent. Als een instelling bekend is, niet op voorhand afvalt en in aanmerking komt voor het afsluiten van een hypotheek wordt gevraagd waarom een instelling niet op voorhand afvalt (PosInst) en waarom een instelling in aanmerking
komt voor een hypotheek (WaarWel). Een aantal instellingen, dat iieze twee fasen
overleeft, valt echter meteen daarna af zonder dat een respondent deze instellingen serieus in overweging lijkt te hebben genomen. Hierbij doet zich de vraag voor of deze
instellingen verder genegeerd zijn (grijze muis) of dat er sprake is van feiten, omstandigheden of inzichten, die ertoe hebben geleid, dat deze instellingen zijn afgewezen
en dus impliciet of expliciet toch in het afwegingsproces van de respondent zijn betrokken (zwart schaap).
Voor het beantwoorden van deze vraag kan gebruik worden gemaakt van de vragen
'WaarNl', 'WaarN2' en 'WaarN3' (zie bijlage 1). Deze vragen worden met een specifieke fonmulering gesteld aan drie categorieën respondenten:
.

WaarNl :"Bij instelling j bent u cliënt. Kunt u zeggen waarom u hier niet naar
een hypotheek hebt geïnformeerd ?".

.

WaarN2 :"Instelling j kende u al voor u een hypotheek nodig had en u sloot deze
instelling niet bij voorbaat uit voor een hypotheek. Kunt u zeggen waarom u hier
niet naar een hypotheek hebt geïnformeerd ?".

.

WaarN3: "Instelling j sloot u niet bij voorbaat uit voor een hypotheek. Kunt u
zeggen waarom u hier niet naar een hypotheek hebt geïnformeerd ?".

Om een instelling als grijze muis te bestempelen mag de reden voor afvallen geen betrekking hebben op de hypotheek(voorwaarden~mogelijkheden) of de instelling als
zodanig. Bovendien mag een respondent niet te kennen geven op een of andere manier toch bij of naar een dergelijke instelling te hebben geinformeerd. De gegroepeerde antwoorden voor de vragen Waarnl, Waarn2 en Waarn3 zijn weergegeven in tabel
A.

Tabel A:

Frequentieverdelingen voor de gegroepeerde antwoorden op de vraag
waarom men bij een acceptabele financiële instelling niet naar een
hypotheek heeft geïnformeerd.
--------------------------------------------------------------------------------------Aantal o~o
Omschrijving
--------------------------------------------------------------------------------------SSo~o
263
Had al bij genoeg instellingen geïnformeerd
Instelling niet goedlgeschikt voor hypotheek
Onvoldoende tijd gehad
Wel geïnformeerd
Overig (waarom wel, huidige instelling is goed, etc.)

6

l o~o

19

40~0

9

10~0

l81

390~0

--------------------------------------------------------------------------------------478

Totaal aantal antwoorden

--------------------------------------------------------------------------------------Uit tabel A blijkt, dat maximaal 20~o van de antwoorden betrekking heeft op redenen,
waardoor de typering'grijze muis' niet van toepassing zou zijn. Op grond van deze resultaten kan worden geconcludeerd, dat de typering 'grijze muis', die aan instellingen
werd toegekend, die wel in aanmerking komen voor een hypotheek, maar vervolgens
afvallen in het hypotheekbeslissingsproces terecht is en dat dit type instellingen niet
op grond van specifiek negatieve overwegingen uit de boot is gevallen.

ii

BIJLAGE 6
Correspondentieanalyse

CORRESPONDENTIEANALYSE
In Gifi (1982, blz. 134) wordt het doel van correspondentieanalyse vrij vertaald
omschreven als: het vinden van een representatie (weergave) van de rijen (of kolommen) van de kruistabel, of frequentietabel F, in een matrix met cobrdinaten X, zodanig dat de Euclidische afstanden tussen de rijen (kolommen) in de coórdinatenmatrix
X corresponderen met de chi-kwadraatafstanden tussen de rijen (of kolommen) in de
kruistabel.
Chi-kwadraatafstanden
Als in een kruistabel de rijpercentages en kolompercentages (rij-profielen en
kolomprofielen genaamd) worden berekend kan de overeenkomst tussen rijen en kolommen onderling en met betrekking tot de randverdelingen worden bepaald. De
afwijkingen van rijen of kolommen in een kruistabel ten opzichte van de bijbehorende randverdeling kunnen worden berekend met behulp van de zogenaamde 'chi-kwadraatafstand'. (Daartoe worden de verschillen tussen verwachte en geobserveerde frequenties gedeeld door de wortel van de verwachte frequenties en krijgen we een beeld
van de mate waarin verwachte frequenties groter of kleiner zijn dan de geobserveerde
frequenties.)
Indien een rij of kolom precies gelijk is aan de randverdeling is de chi-kwadraatafstand 0.0. Bijgevolg zal zó n rij of kolom ook precies in de oorsprong (het snijpunt van de grafisch weergegeven dimensies) vallen. Ook kan worden bepaald in hoevene twee rijen of kolommen van elkaar verschillen. Een maat voor dat verschil is
weer de chi-kwadraatafstand. Hoe groter de chi-kwadraatafstand tussen twee rijen of
twee kolommen, hoe meer de verdelingen van die twee rijen of kolommen van elkaar
zullen verschillen. Tevens geldt hoe groter de chi-kwadraatafstand tussen rijen of
twee kolommen, hoe verder die van elkaar verwijderd zijn bij een grafische weergave. De chi-kwadraatafstand heeft een analoge betekenis als de (dis)similarities bij
multidimensionele schaling.
De (euclidische) afstanden die bij correspondentie analyse worden berekend
zijn geen gewone afstanden, maar gewogen afstanden. Dat wil zeggen rijen of kolommen met een klein randtotaal zullen relatief ver van de oorsprong worden geplaatst en rijen of kolommen met een relatief groot randtotaal zullen naar de oorsprong worden 'getrokken'.

Vuistregels voor de interpretatie van correspondentieanalyse resultaten
In de praktijk zal correspondentieanalyse vaak worden aangewend vanwege de
mogelijkheden tot grafische weergave van de resultaten. Rij- en kolomcategorieën
kunnen via correspondentieanalyse grafisch worden weergegeven omdat co~rdinaten
(één per rij of kolom per dimensie) worden berekend, waarmee de plaats van een rijof kolomcategorie vastligt. De codrdinaten hebben als eigenschap dat het tevens optimale schaalwaarden zijn. Dat wil zeggen dat als de oorspronkelijke categoriescores
worden vervangen door deze optimale schaalwaarden, de correlatie tussen de rij- en

kolomvariabele op basis van deze optimale schaalwaarden maximaal zal zijn, ongeacht het oorspronkelijke meetniveau van de rij- en kolomvariabelen in de kruistabel.
De kruistabel die met behulp van correspondentieanalvse wordt geanalyseerd, wordt
zodanig getransformeerd, dat de randverdelingen (de marginale frequentie van de
antwoordcategorieën) in de oorsprong van de grafische weergave vallen. Omdat de
marginale verdelingen van de kruistabel in de oorsprong vallen zullen die rijen of kolommen waarvan de verdeling afwijkt van de randverdeling verder weg geplaatst
worden van de oorsprong. Voor de interpretatie van een grafische weergave van het
correspondentieanalyseresultaat kunnen derhalve de volgende vuistregels worden gehanteerd:
. Naarmate twee rijen (of twee kolommen) dichter bij elkaaz liggen in de grafische
weergave lijken die rijen of kolommen qua rij- of kolomverdeling meer op elkaar.
. Hce verder een rij of kolom af ligt van de oorsprong hoe meer die rij of kolom qua
verdeling afwijkt van de bijbehorende randverdeling.
. De sterkte van de samenhang op een bepaalde dimensie tussen rij en kolomcodrdinaten wordt aangegeven door de correlatieratio (eta).
. Er is een bepaalde relatie tussen de informatie die de verschillende dimensies bevatten en de chi-kwadraat, die voor een kruistabel kan worden berekend. Elke dimensie houdt een afsplitsing in van een gedeelte van die chi-kwadraat. Hoe groter
die afsplitsing hce meer 'informatié een bepaalde dimensie bevat. De som van de
'informatié van alle dimensies is gelijk aan de totale chi-kwadraatwaarde van de
kruistabel.
~ Rijen of kolommen met een klein randtotaal worden verder van de oorsprong geplaatst, dan rijen of kolommen met een groot randtotaal. In extremo kan een bepaalde rij of kolom zelfs de hele oplossing domineren ('outliers'). Het is daarom
van belang niet alleen de plaats van een rijlkolom in de plot te bekijken maaz ook
de relatieve mazginale frequentie. Meer specifiek geeft de zogenaamde 'contributietabel' aan wat de bijdrage is van een rij of kolom aan de correlatieratio op een bepaalde dimensie. Een rij~lcolom met een absoluut grote optimale score en een geringe relatieve frequentie kan als outlier beschouwd worden. Men zou zo'n rij~lcolom
dan als zogenaamde 'passieve' variabele mee kunnen nemen. (Een passieve variabele is een variabele (rijlkolom) die niet in de analyse is betrokken, maar achteraf via
de zogenaamde 'transitie formules' geprojecteerd kan worden).
. Als een rij- en een kolompunt in dezelfde richting liggen ten opzichte van de oorsprong is er sprake van positieve samenhang, als ze in tegengestelde richting liggen
van negatieve samenhang.
~ Tussen een rij- en een kolomcategorie kunnen niet zonder meer afstanden worden
berekend zoals tussen rijcategorieën of kolomcategorieën. De afstanden tussen een
rij- en een kolomcategorie zijn namelijk niet expliciet bekend. Weliswaar worden
rij- en kolomcategorieën in één en hetzelfde plaatje afgebeeld, maar de 'optische'
indruk van nabijheid of afstand afgezien van de feitelijke samenhang wordt ook bepaald door de wijze waazop kolom- en rijscores geschaald zijn namelijk; ofwel
symmetrisch, ofwel rijpunten in het zwaartepunt van kolompunten of kolompunten
in het zwaartepunt van de rijpunten. Bij deze laatste 2 vormen van schaling zullen
de scores die in het zwaartepunt liggen van de andere punten van de kruistabel
sterk naaz de oorsprong getrokken worden indien de eta, de correlatieratio, laag is.
. Indien relevante dimensies worden weggelaten door bijvoorbeeld alleen de eerste
twee dimensies te bekijken, terwijl er drie of vier van belang zijn, kan men volstrekt verkeerde conclusies trekken omtrent de afstand tussen rij- of kolompunten.
ii

Geconstateerd kan dus worden dat de afstanden tussen rijcategorieën onderling
en tussen kolomcategorieën onderling bepaald zijn maar niet tussen rij- en kolomcategorieën. De overeenkomst tussen rij- en kolomcategorieën kan op basis van correspondentieanalyse door middel van een grafische weergave zichtbaar worden gemaakt,
maar de interpretatie is niet geheel zonder problemen.

lll

BIJLAGE 7
Het programma HZRD-DST

~~ flZRD-DST.G
~f Proc to create a survival dataset.
~~ IHPOT names(..) -- names of the variables for the 'imported' datasets
t~
maxsteps -- maximum number of steps in the decision proces
~~ OOTPOT
xx -- survival data sets
t~
proc(1) - hzrd dst(namesposin,nameswaarw,namesadd-posb,maxstep);
local ctotal,fl,j,waarw,posin,add cols,xxa,b,cpos,dia.
load ctotal - decproc;
~~ decproc is matrix with the maximum number of decision steps per instit. f~
ctotal - ctotal[.,9j;
load waarw - waarposb; p dummy variables question WaarWel ~
load posin - pospostb; ~ dummy variables question PosInop ~
~ additional variables basic dataset ~
open fl - add-posb;
add-cols - readr(fl,rows(fl));
~~addcols - 1 2....mJ; columnnumbers additional variables in matrix y~~
addcols - posin-waarw-add-cols;

addcols - selif(addcols,ctotal .gt 0);
ctotal - selif(ctotal,ctotal.qt 0);

xx - zeros(sumc(ctotal),(2fmaxstep)tcols(addcols));
a-0; b-0; j-1;
do until j ~ rows(ctotal);
locate 5,4;

" caseno ";;j;
cpos - ctotal[j,.];
if cpos eq 0;
goto ql;
else;
Y - zeros(cpos,maxstep);
dia - ones(ctotal(j,.J,l);
if cpos qt 1 and cpos lt maxstep;
x[l:cpos,l:cposj - diaqrv(x[l:cpos,l:cpos),dia);
Y - Y-(zeros(cpos-1,1)~1);
x - x-(dia.~ctotal[j,.j)-(dia.~addcols[j,.j);
endif;

if cpos--1;

Y - zeros(l,maxstep);
x(l,lj - 1;
Y - Y-CtOtdl[j,.]-1-dddCO1S[j,.j;
endif;

if cpos eq maxstep;
Y[1:cpos,l:cposJ - diaqrv(x[l:cpos,i:cpos],dia);
Y - x-(zeros(cpos-1,1) ~o);
Y - x-(dia.~ctotal[j,.])-(dia.~addcols[j,.J);
endif;
endif;
if j--1;
a - l;b- rows(Y);
YY[a:b,.] - Y;

else;
YY[d:b,.J - Y;

endif;
ql:

j - jtl;
a - atrows(x); b - b}ctotal[j,.);
endo;
create fl - ~zrd dst with ~namesposin~namesvaarv~namesadd-posb,0,4;
fl - writer(f1,YY);
retp(YZ);
endp;

BIJLAGE 8
Een GAUSS hercodeerprogramma

J~ De eerste 27 regels worden uitaevoerd in comeando-aodus(batch of interactief).
~~ De procedure RECOD kan aangeroepen worden in edit-nodus of couandoIDOdus.
fJ Zie paraqraaf 4.2.1. `De keuze van een statistisch pakket : Gauss.'
open fl - basicdst;
x - readr(fl,rowsf(fl));
load welkinfo;

load acceptbl;
load hyprel;
inf9 - welkinfo(.,9J;

i-1;
sl - 301; s2 - 305; J} startblok PosInop voor ,~BH ~J
do until i ~ 20;

if i-- 9 goto ql; endif; J~ 9- Postbank tJ
selin - (inf9.}hyprel(.,i]).}seqa(l,l,rows(welkinfo));
selin - packr(~iss(selin,0));
if scaliiss(selin); goto ql; endif;
xl - xjselin,341:345j; Jt antwoorden over Postbank fJ
output file - pb on;

ql:

call recod(xl);
xl - x[selin,sl:s2]; Jf antwoorden gekozen instelling fJ
output file - bnk on;
call recod(xl);

output off;
sl - slt5;
52 - s2t5;
i - itl;
endo;
Jt RECOD.G

~f proc recod is een procedure on IDultiple responses bijv.
~} PosInop ~et 17 antwoordcategorieen en 5 antwoordaogelijkheden
}f opgeslagen in 5 kolor.~en oe te zetten naar 17 kolon'en.
fJ
proc(i) - recod(z);
local temp,i,pac,c;
te~p - xl[.,l:cols(x)];
te'p - siss(te~p,99);
te~p - iiss(teep,98);
te~p - ~iss(te~p,18);
c - zeros(rows(te~p),iaxc(aaxc(teip)));
i-1;
do until i ~ rows(teap);
pac - packr(te~p(i,.]')';
if not scaliiss(pac);
c(i,pac] - (pac .qt o);
endif;
i - ifl;
endo;

retp(c);
endp;

BIJLAGE 9
Bootstrapprocedure

~~ BOOT.G -- This defines a procedure for bootstrapping.
t~
~~ ::::::::::::::::::::::::::::::.::.:.::::::::.:::::.:::: ::: :::::::........
BOOT -- proc to do bootstrapping on a supplied proc. That is, it will
compute the standard deviations of the statistics computed by
the supplied proc.
s - boot(x,n,~stat);
x-- a data matrix in memory.
n -- number of resamplings.
á~stat -- a proc that takes the data x as its only arqument, and that
returns the statistics for which the standard deviations are
required (means, correlations, regression coefficients, etc.).
This proc must return a COLOl01 (Kxl) vector of statistics.

Input:

Output:

s-- Kxl vector of standard deviations of the statistics returned
by bSTAT.

Example:

proc mnstd(x);

retp( meanc(x) ~stdc(x) );
endp;
x - rndu(100,1);
b - boot(x,100,~mnstd);
In this example, BOOT samples 100 times (with replacement) from
the data set x Iwhich is generated by RNDO). The mean and standard
deviation are computed for every sample (in l4ISTD) and BOOT
computes and returns the computed standard deviations of these
sample means and standard deviations.
A second example is:
proc olsboot(x);
retp( x[.,1]~x[.,2:cols(x)] );
endp;

n- 150; k- 3; bt - seqa(k,-l,k);
w - ones(n,l)-rndu(n,k-1);
y- w~bt t rndn(n,l); x- y-w;
b - boot(x,100,6olsboot);

In this example, OLSBOOT regresses the first coluan of x on the
remaining columns. BOOT computes the standard deviations of the
estimated coefficients, based upon 100 samplings.

............................................................................~1
proc 1-boot(x,n,~stat);
local xstar, i, cum, s, nx, indx;
local stat:proc;

nx - rows(x);
xstar-o;
i-1;
do until i ~ n;
~~ this samples with replacement from x~~
if i--1;

cum-stat( submat(x,ceil( rndu(nx,l)}nx ) ,o) )';
else;

cw-cum~stat( submat(x,ceil( rndu(nx,l)~nx ) ,0) )';
endif;

1-1t1;
endo;

s-stdc(cw);
retp(s);
endp;
p------------------------------p

proc 'nstd(x);
retp( ~eanc(x) ~stdc(x) );
endp;

p------------------------------p
x-pb;
b - boot(x,500,6uistd);
b- reshape(b,2,rows(b)l2);

BIJLAGE 10
Specificatie van het simultaan regressiemodel

L I N C S
Linear Covariance Structure Analysis
Hausman-type test - correctly specified model

Haximum Likelihood Nethod
Computation Time:
Iterations: 5
Likelihood ratio statistic - 0.771609
deqrees of freedom
- 11.000000
probability
- 0.999987
Naximum Likelihood Solution
beta
EERDINST
PRJFIN
INFO
BANK
HaREL
èLEERD
OPL

EERDINST PRJFIN
INFO
0.0000 -0.2738 -0.1544
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000

BaNR
HA1C8L aI.EERD
0.0000 -0.3581 0.1580
0.0000 0.1355 -0.1348
0.3544 0.0000 -0.2435
0.0000 0.0000 0.3273
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000

OPL
0.0000
0.0000
0.1674
0.2243
0.0000
0.0000
0.0000

mmt
OPL
EERDItiST PRJFIN
INFO
BI~NK
HèREL aLEERD
EERDINST 0.2444 -0.0430 -0.1111 0.0249 -0.0886 0.0342 -0.1200
PRJFIN
-0.0430 0.1068 -0.0140 -0.0261 0.0300 -0.0208 0.0035
INFO
-0.1111 -0.0140 1.7415 0.5923 0.0308 -0.0107 0.7359
BANK
0.0249 -0.0261 0.5923 1.3866 -0.0163 0.0532 0.6820
NAKEL
-0.0886 0.0300 0.0308 -0.0163 0.2093 -0.0124 0.0282
0.0342 -0.0208 -0.0107 0.0532 -0.0124 0.1419 0.0303
I~LEERD
-0.1200 0.0035 0.7359 0.6820 0.0282 0.0303 2.9997
OPL
Robust Standard Errors
beta
EERDINST
EERDINST 0.0000
0.0000
PRJFIN
0.0000
INPO
BaNR
0.0000
0.0000
Ha1CEL
0.0000
~.LEERD
OPL
0.0000

t-statistics

PRJFIN
0.1105
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

INFO
0.0257
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

BI11iR
0.0000
0.0000
0.0913
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

HI~REL
0.0745
0.0602
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

III,EERD
0.0938
0.0289
0.2679
0.2706
0.0000
0.0000
0.0000

OPL
0.0000
0.0000
0.0512
0.0523
0.0000
0.0000
0.0000

beta
OPL
BANK
HAKEL ALEERD
0.0000 -4.8093 1.6842 0.0000
0.0000 2.2503 -4.6569 0.0000
3.8818 0.0000 -0.9090fx 3.2706
0.0000 0.0000 1.2096 4.2882
~t note: aleerd acts as a suppressor variable,
ft and although not signicifant, this variable
~~ is included to get the correct sign for bank
~~ on info !!!!!
Absolute Values of the Eigenvalues of Beta:
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

INFO
EERDINST PRJFIN
EERDINST 0.0000 -2.4771 -6.0070
PRJFIN
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
INFO
BANK
0.0000 0.0000 0.0000

Squared Hultiple Correlations of the structural equations
EERDINST
0.9992

PRJFIN
0.5129

INFO
0.9737

BANR
0.5215

HAKEL
0.0000

ALEERD
0.0000

OPL
0.0000

Squared Multiple Correlations of the measurement equations
EERDINST
1.0000

PRJFIN
1.0000

INFO
1.0000

BANK
1.0000

HAREL
1.0000

ALEERD
1.0000

OPL
1.0000

Total coefficient of detenination of the measurement equations
1.000000
Standudited Solution
DeL
EE3tDIRST
PRJfT1
IKTO
SAHH
IU~Q.
ALLi7tD
OPL

INFO
EfltDI1ST PRJFIN
0.0000 -0.1817 -0.4138
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000

HAKEL ALEERD
BANR
0.0000 -0.3326 0.1208
0.0000 0.1896 -0.1553
0.3163 0.0000 -0.0695
0.0000 0.0000 0.1047
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000

OPL
0.0000
0.0000
0.2197
0.3298
0.0000
0.0000
0.0000

pài - correlation matrix of latent variables
EERDINST
EERDIIISST 1.0000
pRJFIN
-0.2645
-0.1570
INFO
0.0306
BAp~
MAICiT,
-0.3836
0.1843
ALEERD
-0.1395
OPL

OPL
INPO
BANK
NAREL ALEERD
PRJFIN
-0.1395
0.1843
-0.2645 -0.1570 0.0306 -0.3836
1.0000 -0.0416 -0.0635 0.2008 -0.1690 -0.0005
-0.0416 1.0000 0.3813 0.0141 -0.0213 0.3223
-0.0635 0.3813 1.0000 0.0042 0.1200 0.3347
0.2008 0.0141 0.0042 1.0000 -0.0720 0.0356
-0.1690 -0.0213 0.1200 -0.0720 1.0000 0.0464
-0.0005 0.3223 0.3347 0.0356 0.0464 1.0000

siqma - predicted correlation matrix of oDserved variables
INFO
EERDINST PRJFIA
EERDINST 1.0000 -0.2645 -0.1570

BèN1C
NèICEL
0.0306 -0.3836

OPL
JILEERD
0.1843 -0.1395

PRJFIN
INFO
BANR
lU,KEL
ALEERD
OPL

-0.2645
-0.1570
0.0306
-0.3836
0.1843
-0.1395

1.0000 -0.0416 -0.0635 0.2008 -0.1690 -0.0005
-0.0416 1.0000 0.3813 0.0141 -0.0213 0.3223
-0.0635 0.3813 1.0000 0.0042 0.1200 0.3347
0.2008 0.0141 0.0042 1.0000 -0.0720 0.0356
-0.1690 -0.0213 0.1200 -0.0720 1.0000 0.0464
1.0000
-0.0005 0.3223 0.3347 0.0356 0.0464

Standard Errors fro~ Infonation Hatrix
beta
EERDINST
EERDINST 0.0000
0.0000
PRJFIN
0.0000
INFO
0.0000
BANR
0.0000
HAKEL
0.0000
ALEERD
0.0000
OPL

PRJFIN
0.1010
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

INFO
0.0244
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

BANR
0.0000
0.0000
0.0775
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

HAREL
0.0712
0.0514
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

ALEERD
0.0904
0.0625
0.2356
0.2179
0.0000
0.0000
0.0000

OPL
0.0000
0.0000
0.0523
0.0465
0.0000
0.0000
0.0000

First Order Partial Derivatives
beta
OPL
BaNIC
NAREL ALEERD
INFO
EERDINST PRJFIN
-0.0007
EERDINST 0.0085 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000
0.0003 -0.0000 -0.0023 -0.0023 0.0000 0.0000 -0.0071
PRJFIN
INFO
0.0190 -0.0109 -0.0000 0.0000 -0.0587 0.0000 0.0000
BANR
-0.0157 0.0077 0.0000 -0.0003 0.0396 0.0000 0.0000
0.0082 0.0004 -0.0371 0.0347 0.0000 0.0000 0.0000
MAREL
0.0012 0.0003 -0.0026 0.0026 -0.0000 -0.0000 0.0000
ÀLEERD
0.0003 -0.0067 0.0017 -0.0011 0.0000 0.0000 -0.0000
OPL
residuals
EERDINST
EERDINST 0.0002
0.0008
PRJFIN
0.0051
INFO
BANK
-0.0043
HAREL
-0.0959
0.0336
ALEERD
-0.1181
OPL

BANR
NAREL
PRJFIN
INPO
0.0008 0.0051 -0.0043 -0.0959
-0.0004 -0.0070 -0.0036 0.0310
-0.0070 -0.0103 0.0065 0.0888
-0.0036 0.0065 -0.0041 -0.0514
0.0310 0.0888 -0.0514 -0.0042
-0.0205 -0.0083 0.0515 -0.0002
0.0255 0.7349 0.6813 0.0000

OPL
ALEERD
0.0336 -0.1181
-0.0205 0.0255
-0.0083 0.7349
0.0515 0.6813
-0.0002 0.0000
-0.0000 0.0000
0.0000 -0.0003

L I N C S
Covariance
Structure Analysis
Linear
Weighted Data - unpurged, euclidian weiqhts

Maxi~ui Likelihood Metàod
Co~putation Ti~e:

Iterations: 19

haus~an statistic for structural par's 35.96 df - 11.00

Pr - 0.00

WML Solution
beta
EERDINST
PRJFIN
INFO
B~1NNR
lIaREL
I1I,EERD
OPL

EERDINST
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

PRJFIN
-0.0173
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

INFO
-0.1760
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

BANK
0.0000
0.0000
0.5206
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

INFO
-0.1117
-0.0015
5.3838
1.7254
0.0981
0.1948
0.8117

BANK
0.1178
-0.0895
1.7254
3.0621
-0.0884
0.1771
1.2131

l41KEL
-0.3313
0.2681
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

ALEERD
0.4819
-0.1847
0.5029
0.7356
0.0000
0.0000
0.0000

OPL
0.0000
0.0000
0.0382
0.3052
0.0000
0.0000
0.0000

weighted ioient ~atrix
EERDINST
EERDINST 0.2576
PRJFIN
-0.0367
INFO
-0.1117
B11NR
0.1178
t{,~,REL
-0.0900
IILEERD
0.0614
-0.1355
OPL

PRJFIN
-0.0367
0.1331
-0.0015
-0.0895
0.0628
-0.0367
-0.0444

OPL
HuCEL aI.EERD
-0.1355
0.0614
-0.0900
0.0628 -0.0367 - 0.0444
0.0981 0.1948 0.8117
- 0.0884 0.1771 1.2131
0.2267 -0.0021 0.1340
-0.0021 0.1957 0.1088
0.1340 0.1088 3.6859

t-statistics of differences of estiiates
beta
EERDINST PRJFIN
EERDINST 0.0000 -2.8584
PRJFIN
0.0000 0.0000
0.0000 0.0000
INFO
0.0000 0.0000
B1~IiR
Ft1~REL
0.0000 0.0000
0.0000 0.0000
aI.EERD
0.0000 0.0000
OPL

INFO
1.2363
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

BANK
lIaREL
0.0000 -0.3598
0.0000 -1.6672
-2.0535 0.0000
0.0000 0.0000
0.0000 0.0000
0.0000 0.0000
0.0000 0.0000

ALEERD
-1.7167
1.1675
-1.0454
-0.9389
0.0000
0.0000
0.0000

OPL
0.0000
0.0000
1.3662
-1.2464
0.0000
0.0000
0.0000

L I N C S-INPUTFILE
Linear Covariance Structure analysis
Haus~an-type test exanple - correctly specified iodel

nm lincs;
closeall;
call init;
load bnk;
open fl-hypoth;
data-readr(f1,300);
-data -data(.,9 10 6J-bnk--data[.,12 11 1];
data--data-~eanc( data)';
output file-hypout.new reset;
l-----!

! labels

H

let 1b1- eerdinst prjfin info bank iakel aleerd opl;
----------!
p-

! specification !
leer pj
let spbeleer! 0 1
lpjf! 0 0
linf! 0 0
lDnk! 0 0

inf bk sk al opl!
1
0
0
0

0
0
1
0

1
1
0
0

1
1
1
1

0
0
1
1

l.akloo0o000
lale!
lopl!

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0;

!
! LSTINATIO~

---p

!

ett~s0;

IDa1,z2,Qf,pr}-est("Haus~an-type test ezaiple - correctly specified ~odel"
,0,0,0,0);
'LikeliDood ratio statistic - ";;x2;
- ";;df;
'
deqrees of freedoi
"
probability
- ";;pr;
call ~rrts('Maxi~vl Likelihood Solution",lbl,lbl);
call ~rrt (' nt" , nt, lbl, lbl );

e

~~

~--------------- -e

! Hi'fER~1CEDèSTICITY-CONSISTENT STJIND~RD ERRORS !
! PROC WC - a call to this procedure is required for the !
!
e baus~an-type test for specification
w-wc( bal, l ) ;
stderr-sqrt(diaq(w) );
call sig(stderr,0);

call vrt~("Robust Standard Errors",lbl,lbl);
call sig(b~1.~stderr,0);
call vrti("t-statistics',lbl,lbl);

~----------------p
p PROC STBL
p
call stbl;
call wrt("Squared Nultiple Correlations of the structural equations",
1-(diag(psi).~diag(phi))',O,lbl);
call wrt("Squared Hultiple Correlations of the neasurement equations",
1-(diag(theta).~diag(-sat))',O,lbl);
?;?;"Total coefficient of detenination of the eeasure'ent equations";
1-(det(theta).~det(-snt));
~---------------------------------------p
p PROC STAND - Standardi2ed Solution p
call
call
call
call

stand(bml);
wrtn("Standardized Solution",lbl,lbl);
wrt("phi - correlation natrix of latent variables",phi,lbl,lbl);
wrt("signa - predicted correlation natrix of observed variables",
siqma,lbl,lbl);
~-------------------------------------------------------------~
~ Standard Errors of Estinates Fron Infonation Hatrix ~
w-vc( bnl ) ;
stderr-sqrt(diag(w) );
call siq(stderr,0);
call wrtm("Standard Errors from Infonation Natrix",lbl,lbl);
p-----------------------------------~
~ First Order Partial Derivatives p
call fder(bml);
call wrtm("First Order Partial Derivatives",lbl,lbl);
call wrt("residuals",-nmt-siqma,lbl,lbl);

~ HaOSl~UIi-TYPE TEST p
{hi,dfl,prl,h2,df2,pr2,dt,wel}-htst(bm1,2,0,0);
?;"hausman statistic for structural par's ";;hi;;" df -";;dfl;;
" Pr - ";;prl;

call sig(wn1,0);
call
call
call
call

wrtm("WlQ. Solution",lbl,lbl);
wrt("weighted nonent matrix",-wmnt,lbl,lbl);
sig(dt,0);
wrtn(" t-statistics of differences of estimates",lbl,lbl);
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