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De standaard methode van preferentie-meting in consumenten
onderzoek is de Stated Choice of Conjoint analyse methode

Stated-Choice methode
• Respondenten krijgen hypothetische keuzesituaties
voorgelegd
• Attributen van keuze-alternatieven worden
systematisch gevarieerd

• Preferenties worden afgeleid van de keuze data
• Kracht van de methode
• attributen kunnen systematisch worden gevarieerd
zodat afzonderlijke effecten kunnen worden vastgesteld
• preferenties afgeleid van keuzegedrag zijn
betrouwbaarder dan metingen via preferentie-ratings
• toepassing in discrete keuze model voor marktaandelen
voorspelling

Een willekeurig voorbeeld – keuze taak
Stelt u zich de volgende situatie voor – u heeft besloten te gaan winkelen.
U gaat met de auto en u heeft de keuze uit de volgende drie winkellocaties

Beschrijving van de context wordt
gevarieerd in keuze taken

Beschrijving van de keuze-alternatieven
wordt gevarieerd in keuze taken

Welke optie zou u kiezen?

Een willekeurig voorbeeld – analyse resultaten
• Op basis van keuze data kunnen de preferentiewaarden van attributen worden geschat
Category

Context
variable

t-test

p-value

-0.079

-2.25

0.02

facilities: large & many

0.615

22.7

0.00

travel time

-0.033

-13.8

0.00

walking time

-0.071

-17.0

0.00

travel costs

-0.253

-17.6

0.00

groceries

walking time

-0.024

-4.72

0.00

theatre

facilities: large & many

0.145

5.27

0.00

with friend

facilities: large & many

0.045

1.71

0.09

with partner

travel costs

0.038

2.79

0.01

2 hours time

facilities: large & few

-0.077

-2.22

0.03

ample time

travel time

0.009

2.87

0.00

Main

Context

Attribute

Value

facilities: small & few

-0.536

facilities: large & few

Preferentiewaarden
van attributen

Effecten van
context op
preferentiewaarden

Stated-Choice methode
• Deze methode levert bruikbare kwantitatieve
informatie op voor management beslissingen
• Echter
• Hoe weten we zeker dat de relevante attributen zijn
geselecteerd?
• En hoe kunnen gemeten preferenties worden verklaard
in termen van onderliggende behoeften - benefits?

• De cruciale vraag is
• Hoe maken individuen zich voorstellingen van keuzealternatieven in termen van attributen en benefits?
− welke attributen beschouwen ze en om reden van
welke benefits?

Een methode voor het meten en analyseren van
Mentale Representaties van beslisproblemen

Mentale representaties van beslisproblemen
• De methode die ik hier presenteer heb ik samen met
Benedict Dellaert (Erasmus Universiteit) ontwikkeld
• De zogenaamde CNET methode is gebaseerd op
• een causaal netwerk model
• een laddering techniek voor elicitatie van de netwerken

• Kracht van de methode
• directe theoretische en empirische koppeling met de
standaard nutstheorie van keuzegedrag

• De methode is inmiddels in verschillende studies
toegepast en getest
− winkellocatie keuze
− woonlocatie keuze

Het basisprincipe
• Mental model:
“small scale model [in the mind] of external reality and
own possible actions”
Craik 1943 – “The nature of explanation”

• Individuen vormen een Mentale Representatie van het
beslisprobleem. Deze stelt ze in staat
• te focussen op die aspecten van de werkelijkheid die
relevant zijn voor het beslisprobleem
• de consequenties van keuze-opties te voorspellen en te
evalueren voorafgaand aan het maken van de keuze
Beach and Mitchell 1987; Johnson-Laird 2001;
Loewenstein 2001; Weber and Johnson 2006

Elementen van Mentale Representaties
• Attributen
• direct observeerbare (product) kenmerken zoals prijs,
assortiment, sfeer

• Benefits
• vertaling van attributen in consequenties voor voldaan
zijn aan eigen interne behoeften
Gutman 1982; Liberman et al. 2007; Myers 1976;
Newell and Simon 1972; Reyna and Brainard 1995

Een causaal netwerk model
• Een mentale representatie heeft de vorm van een
causaal netwerk
Decision dimension X

Decision dimension Y
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Match met behoeften

Een causaal netwerk model
• Hoe groot is de kans dat een bepaalde D–A–B keten
in een mentale representatie wordt geactiveerd?
Kans op D1 – A1 – B1 keten?

Decision dimension X

Decision dimension Y

Link sterkte
D1 -> A1

Attribute 1 Attribute 2

Attribute 3

Attribute 4

Attribute 5

Link sterkte
A1 -> B1
Activatie sterkte
van B1

Benefit 1

Bijdrage van de keten aan
het nut is het product van
deze factoren

Benefit 2

Utility

Benefit 3

Link-sterkten en benefitactivaties zijn parameters van
het causale netwerk

Een causaal netwerk model
• Hoe groot is de kans dat een bepaalde D–A–B keten
in een mentale representatie wordt geactiveerd?
• Een D-A-B keten wordt geactiveerd als
•
•
•
•

D-A: de keuze-alternatieven varieren op het attribuut
A-B: het attribuut een invloed heeft op de benefit
B: de benefit is geactiveerd
bijdrage van de keten is groter dan cognitieve kosten

• Met een econometrisch model zijn we in staat om de
vorming van MR te voorspellen, gegeven schattingen
van
• link sterktes
• benefit activaties
• kosten drempel niveau

Meten van Mentale Representaties
• Laddering methode
• Respondent krijgt een al-dan-niet hypothetische keuzesituatie voorgelegd
• De basisvraag is
Als u zou moeten kiezen tussen alternatieven X, Y en
Z, wat zijn dan uw overwegingen?

Attributen

• En
Waarom is deze overweging van belang?

Benefits

• Het interview is volledig geautomatiseerd in een on-line
survey tool
• Dit betekent dat 1) interviewer bias wordt vermeden en
2) grote steekproeven mogelijk zijn

Een voorbeeld
Overwegingen bij beslissingen waar boodschappen te doen,
wanneer dit te doen en welk vervoermiddel te gebruiken

Reistijden per
vervoermiddel

Voorbeeld van een Mentale Representatie

Opzetten van het instrument
• Attribuut-, en benefit-lijsten
• uitputtende lijsten van attributen en benefits zijn nodig
om responses te identificeren en coderen
• dit is een bewerkelijke taak – bronnen
− theorie + literatuur + experts
− pilots met gering aantal respondenten

• Open- of gesloten response formats?
• gesloten: aanvinken van items in lijst
• open: respondent typt tekst in – codering vindt plaats
achteraf of door geautomatiseerde tekst herkenning

Open versus gesloten response formats
Open response format

Gesloten response format

Pre: voorkomt suggestie / inductie

Con: suggestie / inductie

Con: geen ondersteuning bij
herinnering-taak

Pre: ondersteuning bij
herinnering-taak

Con: coderen van responses is
een niet-triviale taak

Pre: coderen van responses is
opgelost

Coderen van responses
- achteraf door interviewer?
- achteraf door respondent zelf?
- geautomatiseerd (tekstherkenning)?

Bevindingen
Open response
– compactere + gevoeliger MRs
– meer random error

Coderen achteraf door respondent
geeft goede resultaten

Opzetten van het instrument
• Hypothetische of bestaande keuze-situaties?
• Bestaande situatie
• Keuzegedrag is vaak routinematig
• Kennis over drijfveren is mogelijk niet toegankelijk

• Hypothetisch
• dwingt respondent om nieuw over het beslisprobleem
na te denken
• geëliciteerde Mentale Representaties tonen niet perse
drijfveren van bestaand keuzegedrag

Opzetten van het instrument
• Variëren van de situationele context?
• De situationele context heeft invloed op de activatie
van elementen in de Mentale Representatie
• geactiveerde behoeften – benefit activatie
• causale relaties – ofwel link sterkten
 verschillende Mentale Representaties (en verschillende
voorkeuren)

• Mogelijke redenen om situationele context te
variëren
• nabootsen van de werkelijke variabiliteit in contexten
• specifieke onderzoeksvraag - invloed van bepaalde
scenarios?

Voorbeeld situatie scenarios
• Wat is de invloed van winkelmotief op mentale
representatie (Janssen et al. 2013)?
Place attachment scenario
U heeft een vrije middag. Het is lekker weer en u wilt graag even tijd
hebben voor uzelf. Op deze vrije middag heeft u besloten om te gaan
winkelen.
Place identity scenario
U gaat winkelen samen met iemand die u beter wilt leren kennen. U wilt
een geslaagde dag hebben en om die reden heeft u besloten een
winkellocatie te bezoeken die goed bij u past.
Place dependency scenario
Een goede vriend van u geeft over een paar dagen zijn
verjaardagsfeestje. Voor die speciale gelegenheid wilt u graag een
origineel verjaardagscadeau kopen. U heeft alleen vandaag of morgen
nog de tijd om het cadeau te kopen.

Analyse van Mentale Representaties
• Doordat de data verzameling volledig is
geautomatiseerd zijn grote steekproeven en
kwantitatieve data analyse mogelijk
• Er zijn vele manieren om de data te analyseren. Ik wil
hier 3 basisvormen noemen:
• Eenvoudige frequentie-analyse
• Netwerk analyse
• Cluster analyse

• Ik zal deze vormen illustreren aan de hand van twee
studies
• Doel hier is illustratie van analyse mogelijkheden – ik
zal niet inhoudelijk op de resultaten ingaan

Studie naar woonvoorkeuren
• De eerste is een studie naar woonmilieu-voorkeuren
(Havemans, Demir, Arentze, Alves, Wagenaar, 2013)

• Uitgevoerd in opdracht van Bouwfonds Ontwikkeling
(Jessie Wagenaar)

• De onderzoeksvraag
• rol van woonmilieu voorkeuren bij woningkeuze - de
vier grote Brabantse steden

• De vier grote Brabantse steden
• N = 1255 respondenten

Studie naar winkellocatie voorkeuren
• De tweede is een studie naar winkellocatievoorkeuren (Janssen, Borgers, Arentze, Laning, 2013)
• Afstudeer-onderzoek uitgevoerd bij Redevko (Marrit
Laning)

• De onderzoeksvraag
• winkellocatie voorkeuren en de rol van sense-of-place

• Landelijk panel
• N = 514 respondenten

Basis - frequentie analysis – woonvoorkeur
studie
Attributen
aanwezigheid/nabijheid van…
grootte van de woning
aanwezigheid van natuur in…
betaalbare woning
sociaal veilige buurt
aanwezigheid/grootte van…
aantal (slaap)kamers
rustige buurt
prettige en gezellige buurt
betaalbare woonkosten in…
(bouwkundige) kwaliteit van…
afstand tot voorzieningen
type woning
aanwezigheid van…
centrale ligging van de buurt…
afstand tot je werk/studie
aanwezigheid bewoners met…
mogelijkheid voor sociale…
aanwezigheid van…
goede ontsluiting van…
aanwezigheid (goed)…
etniciteit van buurtbewoners
0%

"Harde" overweging

5% 10% 15% 20% 25% 30%

"Zachte" overweging

Benefits
je voelt je er op je gemak (thuisgevoel)
geeft een ontspannend gevoel (minder…
gevoel van veiligheid
rust
sluit aan bij huidige levenswijze
gevoel van ruimte
zelfredzaamheid/onafhankelijk van…
de tijdsbesparing
mate van gebruiksgemak van de woning
gezonde leefomgeving
mate van comfort in de woning
behoefte aan sociaal contact
gezelligheid, genieten
kostenbesparing
privacy
sluit aan bij eigen karakter
gevoel van bescherming, geborgenheid
geeft een gelukkig/blij gevoel
betrokken/samenhorigheid van mensen
(dagelijkse) activiteiten kunnen blijven…
gezondheid
geeft het gevoel dat je jezelf kunt zijn
financiële zekerheid
goede investering
knus wonen
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Inzicht in belang van attributen van woning en woonmilieu bij woningkeuze en
onderliggende benefits
De nieuwe methode levert nieuwe inzichten op

Netwerk analyse – woonvoorkeur studie
Belangrijkheid van attributen
Connecties met benefits
Sterkte van de connecties

Cluster analyse – winkellocatie-voorkeur

Identificatie en typering
van segmenten
Verschillen tussen
groepen

Conclusie
• Ik heb een methode toegelicht voor in kaart brengen
van Mentale Representaties bij beslisproblemen
• onderliggende theorie, data verzameling en data
analyse

• De methode geeft inzicht in
• de attributen waar mensen op letten bij maken van
keuzes EN
• de onderliggende benefits

• Voordelen van de methode
• focus op keuze-gedrag en consistentie met discrete
keuze model
• grote steekproeven en kwantitatieve analyse mogelijk

• Eerste toepassingen tonen meerwaarde

• Bedankt voor uw aandacht!

