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Voorwoord . ...................................• 

Deze scriptie is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek ter afronding van de studie 
tot Bouwkundig Ingenieur aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek werd 
uitgevoerd in het kader van het onderwijsprogramma van de studiedifferentiatie Bouwin
formatica, in samenwerking met de studiedifferentiatie Vastgoedbeheer. De studiedifferen
tiaties Bouwinformatica en Vastgoedbeheer maken deel uit van de vakgroep Architec
tuur, Urbanistiek en Beheer van de faculteit Bouwkunde. 

Het afstudeeronderzoek betreft de toepassing van informatietechnologie op de dienst
verlening van vastgoedmanagementorganisaties. Specifiek staat in dit onderzoek de 
sturing van het woonkeuzegedrag centraal door het gebruik van een beslissingson
dersteunend systeem. Het onderwerp is ontsproten uit een zorgvuldig en nauwgezet 
doorlopen beginproces, waarin - mede door mijn brede interesse en door de vele moge
lijke onderzoeksonderwerpen in het nieuwe vakgebied - vele discussies hebben plaatsge
vonden. Ondanks deze opzet heb ik het initiele doel waarmee ik ben gestart - het leve
ren van een concept en een prototype ten behoeve van sturing van het woonkeuze
gedrag door de vastgoedmanager - slechts ten dele kunnen behalen. Het uiteindelijke 
resultaat van het onderzoek is een systeemconcept middels de toepassing van verschil
lende bestaande theorieen en nieuwe technieken. 
De scriptie vormt eveneens een visie dat structurering en - uiteindelijk - sturing van het 
woonkeuzegedrag van de woonconsument middels informatietechnologie bij kan dra
gen aan verdere professionalisering van het vakgebied. 

Aan de zijde van de Technische Universiteit Eindhoven wil ik de leden van mijn begeleidings
commissie Ir. R.H.M. van Zutphen, Prof. ir. W.G. Keeris en Ir. J.P. van Leeuwen bij deze 
mijn speciale dank betuigen voor hun begeleiding, de waardevolle discussies en de bijbe
horende kritieken. Voorts wil Jaap Ketelaars, de medewerkers van de vb&t groep en alle 
ge"interviewden bedanken voor hun medewerking. 

Als laatste maar zeker niet de minste dankbetuiging gaat uit naar mijn familie, vrienden 
en kennissen voor de steun en het begrip tijdens mijn afstudeerperiode. 

Sacha Telgenhof Oude Koehorst, 

Eindhoven, oktober 1998. 
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Samenvatting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

Wonen is een belangrijk onderdeel in het leven van mensen. Een woning biedt niet alleen 
bescherming tegen de elementen, maar is tevens de plek waar mensen elkaar ontmoeten. 
Wonen gaat gepaard met hoge kosten. Voor de te besteden middelen voor wonen willen 
woningzoekenden een goede woning en woonomgeving hebben. Indien vraag en aanbod 
op de woningmarkt perfect op elkaar zouden aansluiten, zullen lange wachttijden en leeg
stand nauwelijks voorkomen. Uit de dagelijkse praktijk van onderzoek en bemiddeling blijkt 
dat beide regelmatig voorkomen. De wachttijden en leegstand leveren ontevredenheid op 
bij de woningzoekenden en kunnen leiden tot financiele problemen bij de aanbieders. Dit 
duidt er op dat woningzoekenden ook grenzen trekken bij het accepteren van minder ge
waardeerd aanbod. De interesse ging dan ook uit naar het ontwikkelen van een concept 
waarmee aanbieders van te voren kunnen inschatten in welke mate aanbod wordt geac
cepteerd en zo een belangrijk instrument in handen krijgen om het keuzeproces van de 
woningconsument te sturen. Een inzicht in het waardenpatroon van waaruit de woon
consument handelt en keuzes maakt, stelt de aanbieder in staat om bestaande en nieuwe 
woonproducten af te zetten tegenover de behoeften van de consument. Het afstudeer
onderzoek richt zich op vragen hoe de individuele woningkeuze beter beschreven, ver
klaard en gesimuleerd kan worden bekeken vanuit het perspectief van de informatietech
nologie. In het licht hiervan is de probleemstelling van dit onderzoek: 

Op welke wijze dient de productprofilering van het woningaanbod van een vastgoedmanagement
organisatie vorm te krijgen door gebruik te maken van anders dan traditionele technieken en 
middelen zoals het Internet? 

Woongedrag heeft een dynamisch karakter. Deze dynamiek kent velerlei invloeden. Im
mers, het huishouden staat bloot aan veranderingen in zijn woonmilieu en in zijn leef- en 
(eventuele) gezinssituatie. Deze veranderingen kunnen hem doen besluiten om te zien 
naar andere woonruimte. De verdeling van woningen hieruit verklaren, veronderstelt een 
benadering van vragers op de woningmarkt, die gekenmerkt is door keuzevrijheid. Van een 
reele keuze is echter veelal nauwelijks sprake. Bij kwantitatieve en kwalitatieve woning
tekorten ligt de nadruk op aanbodkenmerken. Allerlei verdelingsfactoren en -mechanismen 
brengen een regulering teweeg, die vele aspecten van de woningmarkt treft. De woning
markt is de markt, waar woningen gevraagd en aangeboden worden. De woningmarkt is in 
werkelijkheid een veelheid van deelmarkten, waar zich tegelijkertijd uiteenlopende ontwik
kelingen kunnen voordoen. In termen van deelmarkten -of segmententheorie betekent dit 
dat de verschillende deelmarkten in meer of mindere mate toegankelijk zijn voor bepaalde 
bewonersgroepen. 
Op hoofdzaken is veel bruikbare informatie over woonwensen beschikbaar. In de meeste 
gevallen betreft het informatie over met name de locatie, de prijs, het gewenste woning
type, het aantal kamers, de grootte van de woonkamer, etc. Voorkeuren ten aanzien van 
meer gedetailleerde woningkenmerken zoals bijvoorbeeld de indeling van de woning, bouw
fysische aspecten en de veranderbaarheid zijn aanmerkelijk minder bekend. Een relatie 
tussen deze meer gedetailleerde woningkenmerken en de huishoudenskenmerken wordt 
nergens gelegd. 
Over de mate van belangrijkheid van de woonwensen ten opzichte van elkaar is minder 
bekend dan over de wensen op zich. Er wordt in toenemende mate aandacht aan dit on
derwerp besteed. Maar het blijkt moeilijk om hierover eenvoudige uitspraken te doen. 
In theorie moet een woningzoekende dus een keuze maken uit bijna oneindig veel alterna
tieven. Hierdoor is het zoekproces een ingewikkeld optimaliseringsvraagstuk op een zeer 
onoverzichtelijke markt. Immers, slechts weinig woningen zijn op een bepaald moment 
beschikbaar op de woningmarkt en tevens bereikbaar voor het huishouden. De optimale 
keuze houdt het midden tussen het accepteren van de eerste de beste woning die enigs
zins aan de belangrijkste voorkeuren voldoet en eindeloos wachten totdat de meest ideaal 
geachte woning beschikbaar komt. Voordien moet vaak volstaan worden met een woning 
die niet geheel het ideaalbeeld nastreeft en derhalve substitutie-effecten hun intrede doen. 
Een extra complicatie is de rol van de waardering van de huidige woning in de beoordeling 
van andere woningen. Woonconsumenten met verhuisplannen zijn veel bewuster bezig 
met woonvoorkeuren dan degenen zonder verhuisplannen. 
Huishoudenstypen worden beschouwd als combinaties van huishoudenskenmerken die in 
de praktijk veel voorkomen. Het samenspel van verschillende huishoudenskenmerken met 
de individuele omstandigheden van het huishouden en externe factoren resulteert ener-
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zijds in een uniek pakket woonvoorkeuren. De grote invloed van bepaalde huishoudens
kenmerken zorgt anderzijds voor een gemeenschappelijke deler in de woonvoorkeuren 
van huishoudens met gelijke kenmerken. Zo is een eengezinswoning vooral voor huishou
dens met kinderen en voor veel jonge tweepersoonshuishoudens een harde voorkeur. 
Over de relatie tussen woonvoorkeuren en leefstijlkenmerken is tot op heden nog weinig 
bekend. Geoperationaliseerd als de (gewenste) besteding van tijd en geld, lijkt de leefstijl 
en de uiting ervan, invloed uit te oefenen op de gewenste woonvorm, woninggrootte en de 
buitenruimte (cultuur van het wonen). De leefstijl is echter op de eerste plaats bekend als 
een verklarende variabele voor woonomgevingsvoorkeuren. Naast de diverse huishoudens
kenmerken is een belangrijke rol weggelegd voor het inkomen bij de vorming van woon
voorkeuren. Het besteedbare inkomen, en daarbinnen de bepaalde ruimte voor de 
woonlastenquote, is vooral een beperkende factor voor de keuzemogelijkheden. 

Het concept is een samensmelting van een vijftal belangrijke technieken en modellen en 
vormen de pijlers van het systeemconcept. Deze technieken konden als het meest effectief 
warden aangemerkt in het streven naar het beoogde concept. Het concept is gestoeld op 
het principe van vraag en aanbod en de vermindering van de discrepantie daartussen. 
Door het volgen van een simpel vraag en antwoord proces krijgt de consument en gesor
teerde lijst van alternatieven gepresenteerd die het beste voldoen aan zijn kenbaar ge
maakte voorkeuren. 
De genoemde vijf pijlers van het systeemconcept zijn: 

• Ka rakteristieken benaderi ng; 
• Ideaalpuntmodel; 
• Het Internet; 
• Fuzzy Logic; 
• Beslissingstabellen. 

In het concept wordt de consument niet gezien als een expert op het gebied van de woning
markt en derhalve ook niet in het nemen van de juiste beslissing ten aanzien van de beste 
woning. Het concept begeleidt de consument en vraagt via een simpele opzet om gege
vens betreffende de woonwensen en voorkeuren. Het concept is direct inzetbaar voor elk 
type woonconsument en kan snel een resultaat genereren door gebruik te maken van 
vooraf gedefinieerde profielen. Deze profielen zijn door de consument, waar gewenst, een
voudig aan te passen. en kunnen bewaard warden. Het concept laat eveneens het gebruik 
van dubbelzinnige variabelen en variabelen met onscherpe begrenzingen toe. De woon
consumenten kunnen hun voorkeuren dan kenbaar maken zoals zij werkelijk over een 
aspect van de gewenste woonsituatie denken. Het verkregen resultaat (verzameling alter
natieven) van elke consument is geordend op basis van de relatieve voorkeuren. Op deze 
wijze kan de match van de individuele aspecten in het profiel warden getoond. Het tonen 
van deze "match" biedt de consument dus inzicht op welke individuele aspecten een alter
natief goed of slecht scoort. Met dit inzicht kan de consument zijn voorkeuren naar gelang 
bij stellen en heeft dan volledige controle over het zoekproces. Het gebruik van voor
gedefinieerde profielen wordt een nulresultaat beperkt en kan dus snel een aantal alterna
tieven warden voorgelegd. Het is hierbij mogelijk de consument te wijzen op de discrepanties 
van individuele aspecten mocht onverhoopt een resultaat zonder alternatieven ontstaan. 

Het concept biedt een eenvoudige aanpassing van de verschillende onderdelen. Zo zijn 
beslissingsregels, de geprefabriceerde profielen, fuzzy logic-regels eenvoudig te wijzigen. 
Het gebruik van dit concept levert veel informatie over de voorkeuren en het wensen
patroon van de woonconsument. Deze informatie is wederom aanleiding voor herziening 
en bijstelling van de kennis in het concept. 
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Perspectief-------------------1--· 

lnleiding ------------------------+.1 

Het beleggen in vastgoed in de profit-sector dient in feite geen ander doel dan van geld nog 
meer geld te maken, dit alles ten behoeve van een verbetering van de financiele positie van de 
organisatie of van de aangesloten client( en). Investeren in vastgoed zal a Ileen plaatsvinden uit 
het oogpunt van een renderende belegging en de beperking van risico's van de totale beleggings
portefeuille. Tevens is vastgoed als beleggingscategorie binnen de totale beleggingsportefeuille 
van een organisatie een beleggingscategorie dat een intensieve behandeling vereist en zeer 
specifieke risico's kent. Op de eerste plaats kan er over dit marktsegment generaal gesproken 
weinig verteld worden en is het continu uitvoeren van onderzoeken en analyses noodzakelijk, 
teneinde een goed inzicht te verkrijgen in de markt en haar ontwikkelingen. Op de tweede 
plaats is elk vastgoedobject een unicum en kan derhalve beschouwd worden als een beleggings
categorie op zichzelf. Het resultaat van de totale portefeuille wordt bepaald door ieder indivi
dueel vastgoedobject en bepalen daarmee de opbouw van de vastgoedportefeuille. Als laatste 
moet vermeld worden dat de individuele factoren meer invloed hebben op het rendements
verloop dan de algemeen optredende marktfactoren. 

De performance van de vastgoedportefeuille staat of valt bij de exploitatie. Om deze exploitatie 
zo goed mogelijk te laten verlopen wordt gewerkt met een professionele, door de belegger/ 
eigenaar ge"fnstrueerde vastgoedmanagementorganisatie. Deze lokaal opererende vastgoed
managementorganisatie kenmerkt zich door een getrapte delegatie van afgedragen verant
woordelijkheden ten aanzien van het management en dagelijks beheer van de individuele vast
goedobjecten. De te onderscheiden beleidsniveaus van strategisch, tactisch en operationeel 
lopen bij hierarchisch opeenvolgende functies binnen de organisatie in elkaar over. Steeds is 
sprake van een taakstelling als afgeleide van een hogere doelstelling. Een goede weergave van 
het vastgoedmanagementproces in haar totaliteit wordt verkregen door de positie van de 
vastgoedmanagementorganisatie te bekijken, zoals beschreven wordt in het onderzoek van 
E. M. van der Voort, Vastgoedmanagement en Service-marketing ( bewerki ng): 

"Twee k/anten 
De eigenaren van het vastgoed, de opdrachtgevers, zijn de primaire klanten van vastgoedma
nagementorganisaties. Binnen het vastgoedbeheertraject warden de operationele taken vanwege 
de geringe affiniteit door de eigenaren uitbesteed. De vastgoedmanagementorganisatie krijgt 
dus een p/aats in dat traject, aan de aanbodzijde van de markt. De vastgoedmanager dient te 
handelen alsof hij op de stoel van de eigenaar zit, waarbij hij zich moet realiseren dat voor een 
optima/e performance van een object ook een goede relatie met de huurder(s) nodig is (Goderie 
& Van Zutphen, 1988). 

Opererend binnen het vastgoedbeheertraject zijn de hurende partijen de klanten van de vastgoed
managementorganisatie. De managementorganisatie krijgt dus te maken met twee klanten: 
de eigenaar en de huurder. Dit zijn echter twee typen klanten welke vragen om een andere 
dienstver/ening en afstemming, hoewel de relatie tussen beide partijen groat is. De eigenaar is 
de primaire klant. De beheertaken van de vastgoedmanagementorganisatie ten aanzien van de 
huurder zijn afhanke/ijk van afspraken met de eigenaar. 

De rol die de vastgoedmanagementorganisatie kan spelen ten aanzien van de opdrachtgever is 
afhanke/ijk van de kwaliteit van het produkt - de dienstver/ening ten aanzien van gebouw en 
gebruikers -, van de bijdrage aan de performance van de be/egging en van de wens van de 
eigenaar van het vastgoed om gebruik te ma ken van de diensten van de organisatie ... 

... De dubbele klantrelatie van de vastgoedmanagementorganisatie, met de opdrachtgever en 
met de gebruiker, betekent ook een dubbele marketingrelatie. De marketinginstrumenten zijn 
bij de marktrelatie met de opdrachtgever duidelijk anders dan opererend binnen het 
vastgoedbeheertrajectraject. In de (markt)relatie met de be/egger moet de vastgoedmanage
mentorganisatie concurreren met andere organisaties die het managen van vastgoed aanbie
den. De marketingactiviteiten zijn gericht op de positionering en profilering in de markt door 
gebruik te maken van prijs-, produkt-, distributie en communicatie-instrumenten. Bij het be
trekken van de dienst en tijdens het verdere verloop van het afneemproces zal de nadruk 
liggen op de interactieve functies in de relatie met de eigenaar en de interne functies om het 
aanbod van dienstverlening zo optimaal mogelijk af te stemmen op de eigenaar van het vast
goed. 
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Binnen het vastgoedbeheertraject werkt de vastgoedmanagementorganisatie binnen de doel
stellingen en randvoorwaarden van de be/egger, aan de aanbodzijde van de markt. De marketing
activiteiten zijn hierbij gericht op een klantgericht aanbod van huisvesting. De huurder is de 
klant. Er is sprake van een 'klant van mijn klant is mijn klant'-relatie. Ervan uitgaande dat in de 
huidige markt een 'klantgericht vastgoedbeheer' onvermijde/ijk is bij het aanbieden van huis
vesting, moet een in vu/ling warden gegeven vanuit het operationele beheerniveau ... " 

Een nadere illustratie van de rol van de vastgoedmanagementorganisatie en de eerder ge
noemde 'klant van mijn klant is mijn klant'-relatie wordt ge"illustreerd door figuur 1.1. 

" ... De wil en de wens van de eigenaar is echter niet de enige beperking. Zoals elk vastgoed
object anders is, en iedere gebruiker anders is, zo is zeker iedere combinatie verschil/end. Bij 
een klantgericht vastgoedbeheer ge/dt oak een afhankelijkheid van de medewerking van de 
gebruiker. De interactie met de huurder is echter essentieel. Als geen medewerking p/aats
vindt, b/ijft men hangen in globale analyses en prognoses die bij een ondoorzichtige markt a/s 
de vastgoedmarkt weinig zekerheden met zich mee dragen ... " 

Figuur 1.1 Kwaliteitszorg vastgoed
management 
[Bron:E.M. van derVoort, 1996 
bewerking: H.H.J.J.M. Hoeben, 1998) 
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Om in de huidige dynamische omgeving, waarin elke organisatie verkeert, te overleven, is een 
actieve houding noodzakelijk. Deze houding impliceert een herziening van de benadering van 
de vastgoedmarkt als gevolg van het feit dat het zwaartepunt binnen de vastgoedmarkt niet 
nadrukkelijk meer bij de aanbieder komt te liggen maar dat de vastgoedmarkt zich meer con
centreert op de vrager. De vrager naar huisvesting is de cruciale factor binnen het verhuur
proces en in belangrijke mate de voorwaarden hiervoor zal moeten bepalen. Vanuit dat per
spectief zal de productgerichte benaderingswijze van denken en handelen plaats dienen te 
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maken voor een marktgerichte (i.e. klantgerichte) benadering. De essentie van deze benade
ring kan worden teruggevonden in de theorie van de marketing als denk- en werkwijze, waarbij 
de (latente) behoeften en wensen van de (potentiele) afnemer/vrager centraal staan. Beleg
gers in vastgoed, en in een nog grotere mate de vastgoedmanagementorganisaties, zien zich 
geconfronteerd met een vastgoedmarkt die sterk in beweging is en waarbij de vraag in toene
mende mate kwalitatief van aard is. Het beheervraagstuk kan daarom getypeerd worden als 
een marktgericht monitoringsvraagstuk, dat als hoofddoel heeft om de geconstateerde dis
crepanties tussen vraag en aanbod adequaat op te lossen of gunstig te be"invloeden. 

Beslissingsondersteuning 
Ieder besluitvormingsproces binnen het vastgoedmanagementproces, is als gevolg van de hier
boven beschreven meer strategische benadering aanzienlijk complexer geworden. Eveneens is 
de continue zakelijker wordende relatie tussen de belegger als aanbieder van vastgoed en de 
vastgoedmanagementorganisatie als intermediair de red en van een groeiend besef van profes
sionalisering en kwaliteitsdenken in het vastgoedmanagementproces. Hierdoor is de laatste 
jaren een aanzienlijke behoefte ontstaan aan ondersteunende voorzieningen, die het nemen 
van beslissingen en de consequenties van deze beslissingen helder en inzichtelijk kunnen ma
ken. Meer specifiek kunnen de volgende achtergronden worden genoemd, die hebben geleid tot 
een toenemende behoefte aan beslissingsondersteuning: 

Erkennen complexiteit van het begrip kwaliteit 
De problematiek van het vastgoedmanagement is vaak een resultante van het samengaan van 
problemen en tekorten op verschillende niveaus. Zo is kwaliteit doorgaans een beleidskwestie 
en vergt de gewenste mate van kwaliteit de nodige voorzieningen en behandeling van de bijbe
horende problematiek (gewenste verhouding prijs/kwaliteit). Dergelijke problemen zijn niet op 
te lossen door een aanpak van verschillende aspecten afzonderlijk. Gestreefd moet worden 
naar een meer integrale aanpak van het management van vastgoed. Het besluitvormings
proces dat ten grondslag ligt aan het management van vastgoed is hierdoor aanmerkelijk com
plexer geworden. De complexe samenhang van de afzonderlijke aspecten heeft een vraag inge
leid naar ondersteunende voorzieningen, waarmee de invloed van die afzonderlijke deelkwaliteiten 
op de totaalkwaliteit inzichtelijk kan worden gemaakt. 

Financiele afwegingen 
Het vastgoedmanagement ziet zich geconfronteerd met een steeds kleiner wordende winst
marge. Op basis van de overeengekomen managementvergoeding moet dan zorgvuldig wor
den afgewogen in welke problemen en welke beheermaatregelen men wenst te investeren. Om 
dit investeringsvraagstuk vorm te kunnen geven, is het wenselijk om te beschikken over een 
ondersteunende voorziening waarmee de beheermaatregelen kunnen worden beoordeeld. 

Behoefte om beslissingen te kunnen verantwoorden en onderbouwen 
De verschuiving van een aanbiedersmarkt naar een vragersmarkt en de verplaatsing van de 
verantwoordelijkheid van de overheid naar de aanbieders vormen de achtergrond voor de vraag 
naar modellen die de verhouding tussen bedoelde en onbedoelde effecten van investerings- of 
sturingskeuzes kunnen evalueren. 

Ontwikkelingen in de informatietechnologie 
Ons beeld van de toekomst is gebaseerd op een extrapolatie van de bestaande trends en 
ontwikkelingen. Het opvallende bij deze bepaling van de toekomst is dat het ontzettend moei
lijk is te bepalen welke trends een blijvend karakter hebben en welke trends zullen veranderen 
of verdwijnen. Het ontdekken van trends is slechts een aspect. Belangrijker hierbij is te beoor
delen welk effect een trend heeft op de context waarin het ontstaat. Veranderingen op het 
gebied van communicatie en informatieverzorging hebben een grote invloed gehad op onze 
cultuur. Een gemeenschap staat bij de gratie van (georganiseerde) communicatieprocessen. In 
het oude Griekenland en Rome werden stedelijke complexen pas mogelijk toen de uitvinding 
van kleitafels het mogelijk maakte om complexe administratieve systemen bij te houden. Een 
nieuwe technologie kan alleen bestaan als de bestaande infrastructuur de nieuwe technologie 
in staat stelt om te kunnen ontstaan en zich te handhaven. 
De computer stelt een ieder tegenwoordig in staat om berekeningen, informatieopslag, data
communicatie en multimedia te kunnen uitvoeren op een enkel systeem. De bedrijven en orga
nisaties van vandaag gebruiken de computer in het algemeen voor tekstverwerking, calculaties 
en administratieve processen in samenhang met een database van informatie, welke opgesla
gen is op een centrale computer. Dit beeld van het huidige gebruik van de computer binnen 
organisaties en bedrijven zal in de toekomst verdwijnen door de realisatie van netwerken en 
electronische snelwegen op universeel niveau. Ontwikkelingen welke ons gebruik van de com
puter en organisatiestructuren binnen organisaties drastisch zullen gaan veranderen, hetgeen 
tevens de nodige sporen zal achterlaten op onze cultuur als geheel. 
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Naast de voor het vastgoedbeheer inhoudelijke argumenten gelden ook de ontwikkelingen op 
het gebied van de automatisering en de informatie- en communicatietechnologie als belang
rijke achtergrond voor de toegenomen behoefte aan beslissingsondersteunende voorzienin
gen. De turbulente ontwikkelingen in de computerindustrie, waarbij steeds krachtigere computer
toepassingen beschikbaar komen, hebben inmiddels ook hun effect gehad op het vastgoed
management. Veel gemeentelijke overheden, woningcorporaties en vastgoedmanagement
organisaties hebben de laatste jaren uitgebreide databasetoepassingen opgezet waarin de kwa
liteiten van de woonomgeving en woningen digitaal worden vastgelegd. De primaire functie van 
deze informatiesystemen is om een grote hoeveelheid informatie aan te bieden, waarmee de 
managers van het vastgoed een beter inzicht krijgen in de kwaliteiten van de te beheren deel
gebieden en portefeuilles. Het is belangrijk om hierbij te benadrukken dat het echter veelal 
gaat om een beschrijvende vorm van informatieweergave. De informatie die wordt aangebo
den, is veelal te weinig gestructureerd om er concrete beslissingen over te ondernemen maat
regelen van af te kunnen leiden. Het vastgoedmanagement heeft door de aangeboden informa
tie weliswaar een verbeterd inzicht verkregen, maar het blijft echter nog altijd de taak van de 
vastgoedmanager c.q. beheerder om: 

0. zelf uit het aanbod gegevens te selecteren en tot informatie om te zetten; 
1. zelf prioriteiten toe te kennen voor wat betreft vastgoedobjecten en problemen; 
2. zelf causale verbanden tussen verschillende deelkwaliteiten te leggen; 
3. zelf managementoplossingen te bedenken; 
4. zelf een keuze te maken uit een breed scala aan mogelijke maatregelen. 

Geconstateerd kan worden dat tegen deze achtergronden weliswaar een overaanbod van infor
matie is, maar dat dit op een paradoxale manier samengaat met een tekort en groeiende 
behoefte aan managementinformatie. Om de strategische en tactische besluitvorming beter te 
kunnen ondersteunen, zijn vanaf de jaren zeventig zogenaamde Decision Support Systems 
(DSS) ge'introduceerd. Dergelijke beslissingsondersteunende informatiesystemen proberen 
expliciet aan te sluiten op de verschillende stadia van een beslissingsproces en helpen de 
beslissers in het gebruiken van ondersteunende data en eventuele analysemodellen. De eerste 
DSS-toepassingen zijn gerealiseerd op het gebied van het zakelijk management. Het doel van 
deze eerste DSS-toepassingen was om de beslissingsondersteunende capaciteiten van de toen
malige management informatiesystemen (MIS) te verbeteren. Parallel aan deze ontwikkelin
gen hebben ontzettend veel veranderingen plaats gevonden op het terrein van de informatie
en communicatietechnologie. 
Technologieen en concepten, zoals de Compact Disc en het Internet, die een dermate breed 
draagvlak bezitten, hebben de potentie om op het gebied van het management van vastgoed 
eveneens een belangrijke innovatieve betekenis te zijn voor eerdergenoemde beslissings
ondersteunende voorzieningen. Het onderhavige afstudeeronderzoek baseert zich op deze ont
wikkelingen met het doel de balans van "informatieweergave" te doen laten overslaan naar een 
meer gestructureerde manier van beslissingsondersteuning. 

Probleem- en doelstelling ------------------~-2 

Een belegger tracht haar concurrentiepositie continu te verbeteren in een sterk dynamische 
omgeving. Op korte en lange termijn wordt inzicht in de beweegredenen van de woonconsument 
van steeds groter belang. Echter de gangbare onderzoeken in de woningmarkt hebben veelal 
het huidige woningaanbod als context en hebben derhalve niet de potentie om waarde te leve
ren met betrekking tot consumentengedrag en -voorkeuren. Een inzicht in het waardenpatroon 
van waaruit de woonconsument handelt en keuzen maakt, verdient de voorkeur. Het inzicht van 
de vastgoedmanagementorganisatie in het achterliggende waardenpatroon van de consument 
en de dynamiek hierin stelt de belegger in staat om bestaande en nieuwe woonproducten af te 
zetten tegenover de behoeften van de consument. Zoals reeds vermeld, is in deze context nog 
weinig onderzoek verricht en is een methodologische omgang met deze problematiek bijna 
nergens aan te treffen en is een onderzoek naar nieuwe hulpmiddelen en technieken, zeker 
gezien de beschreven problematiek in paragraaf 1, een absolute noodzaak. 
Kijkend naar eerdergenoemde relatie tussen vastgoedmanagementorganisatie en woon
consument (potentiele en zittende) ziet het vastgoedmanagement zich, onder de druk van de 
toegenomen mondigheid en door een toegenomen betrokkenheid van de woonconsument bij 
zijn leefomgeving, voor de taak gesteld om een beter toewijzingsbeleid toe te passen. In de lijn 
van het kwaliteitsdenken dient de woonconsument dan ook optimaal gehuisvest te worden. 
Eenzelfde druk bestaat naar de opdrachtgever, de belegger, toe. De belegger verwacht een 
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optimale benutting van de door de vastgoedmanagementorganisatie genoten management
vergoeding en tracht een greep te houden op de activiteiten van de extern aangetrokken vast
goedmanagementorganisaties. Hoewel in deze inleiding continu gesproken is over de 
productprofilering van de aanbieder van vastgoed zal in dit onderzoek deze relatie tussen de 
vastgoedmanagementorganisatie en de woonconsument een centrale rol spelen (zie figuur 
1.2). Het in het middelpunt zetten hiervan komt voort uit de visie dat eer een goede 

Woonconsument Figuur 1.2 Actoren bij vastgoedmanagement 
en de positie van het onderzoek. 

Focus 
onderzoek 

[Bewerkt naar: P. Kotler, 1994 J 

productprofilering kan plaatsvinden eerst een helder inzicht verkregen dient te worden in de 
relatie tussen vastgoedmanagementorganisatie en woonconsument en het gedrag dat de woon
consument vertoont. Met andere woorden: de woonconsument wordt centraal gesteld en gere
deneerd vanuit diens gedrag bij de invulling van zijn huisvestingsbehoefte. De keuze hiervoor 
wordt het best verwoord door de definitie van het vakgebied van het consumentengedrag (B. 
Wierenga, 1987): 

Alie handelingen van personen die direct te maken hebben met het verwerven, gebrui
ken en afdanken van producten en diensten ter bevrediging van hun behoeften. 

Bij deze definitie gaat het niet alleen om de koopdaad zelf, maar om 'alle handelingen' die 
daarmee te maken hebben. Dit kunnen bijvoorbeeld handelingen betreffen die te maken heb
ben met het beslissingsproces dat de consument doorloopt voordat hij tot zijn keuze komt, 
zoals rondkijken in winkels, advies inwinnen van andere consumenten, informatie uit de 
consumentengids raadplegen, etc. De handelingen beperken zich verder niet alleen tot die 
handelingen welke uitsluitend met de aanschaf van het product te ma ken hebben. Ook de wijze 
van omgaan met het product (bijv. bereidingswijze bij voedingsmiddelen) behoort tot het 
consumentengedrag. Dit geldt tevens voor de laatste handeling met het product: het moment 
waarop het product wordt afgestoten (bijv. ingeruild of weggegooid). 
Een belangrijke vraag die hier gesteld kan worden is op welke wijze deze productprofilering 
vorm dient te krijgen. Vanuit gaande dat traditionele technieken en middelen vaak afdoende 
zijn, is het standpunt ingenomen dat wellicht andere (nieuwe) technieken en middelen een 
betere ondersteuning kunnen leveren. Onder de genoemde productprofilering dient hier te 
worden verstaan de dusdanige ordening van het productaanbod in categorieen ten behoeve 
van de juiste toewijzing van het product aan de consument. Hoewel een belangrijk onderdeel 
vormend wordt in dit kader onder productprofilering niet verstaan de presentatie van het product 
middels verschillende media. 
Tijdens het onderzoekstraject, mede door de aard van het onderzoek zelve, is spoedig het 
standpunt ingenomen dat een betere productprofilering pas tot zijn recht komt als sprake is 
van een betere aansluiting van het aanbod op de vraag. Dit betekent een intensief onderzoek 
naar het keuzegedrag van de consument en inzicht in de voorkeuren en wensen van de consu
ment ten aanzien van de woonsituatie. De hernieuwde vraag die dan naar voren komt en 
waarmee dan ook de onderzoeksvraag is gedefinieerd, is dan als volgt: 

Probleemstelling: 
Op we/ke wijze dient de productprofilering van het woningaanbod van een vastgoedmana
gementorganisatie vorm te krijgen door gebruik te maken van anders dan traditione/e 
technieken en middelen zoals het Internet? 
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Naar aanleiding van de voorgaande probleemstelling en geschetste onderzoeksperspectief kan 
gesteld warden dat de initiele vraagstelling meerledig van aard is. Echter om de zoeven gefor
muleerde onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, dient als eerste een antwoord gevonden 
te word en op de volgende voorafgaande vragen: 

• Wat verstaat een vastgoedmanagementorganisatie onder profilering van haar portefeuille 
en hoe komt deze tot stand? 

• Op welke wijze vindt het woonkeuzeproces van de woonconsument plaats? 
• Zijn er digitale technieken en/of hulpmiddelen aan te wijzen welke de mogelijkheid bie

den om tot een betere profilering te komen en zo ja, hoe moeten deze dan warden toege
past? 

• Welke gegevens over een portefeuille wil een vastgoedmanagementorganisatie naar bui-
ten dragen? 

• Wat is het effect of consequenties van het gebruik van digitale technieken? 

Vanuit de hierboven beschreven problematiek en situatieschets kan de doelstelling als volgt 
warden geformuleerd: 

Doelstelling: 
Het ontwikkelen van een systeemconcept op basis van digitale technieken en hulpmidde
/en ten behoeve van een verbeterde productprofilering teneinde sturing van het woon
keuzegedrag van de consument door de vastgoedmanagementorganisatie moge/ijk te 
maken. 

Opzet en structuur-------------------------+-.3 

Het onderzoek kan in grote lijnen warden opgedeeld in een tweetal fasen. De eerste fase 
betreft de verkenning in de materie middels een literatuurstudie, interviews en een protocol
analyse. De laatste fase beslaat de ontwikkeling van een systeemconcept voor een beslissings
ondersteunend systeem voor de sturing van woonkeuzegedrag. 

In hoofdstuk 2 wordt de relatie tussen de vastgoedmanagementorganisatie - in dit geval de 
vertegenwoordiger van de aanbieder van vastgoed - en de woonconsument uiteengezet. Hier
bij wordt ingegaan op diverse kenmerken van de te onderscheiden actoren en hun activiteiten 
als onderdeel van het verhuurproces. 
De woonconsument wordt in hoofdstuk 3 nader bekeken. In dit hoofdstuk warden onder andere 
de mogelijkheden en beperkingen van de woonconsument aan de orde gesteld en komen as
pecten als verhuisgeneigdheid en substitutiegedrag aan bod. Een meer methodologisch en 
mathematisch karakter kent hoofdstuk 4, waarin op de eerste plaats consumentengedrag in 
zijn geheel wordt bekeken om vervolgens een mathematisch model te vinden. Hoofdstuk 5 
behandelt ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie als wel 
een aantal (algebra'ische) technieken. Een beschrijving van het beoogde systeemconcept vindt 
plaats in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 wordt de implementatie en toepassing van het concept, 
zoals dat in hoofdstuk 6 is uiteengezet, beschreven. Deze uiteenzetting zal vergezeld warden 
door een beschrijving van de visie achter het concept. Hoofdstuk 8 sluit het onderzoek af met 
een samenvatting en conclusies. 
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Op zoek naar een woninghuurder-------2-------· 

lnleiding --------------------------1 

In het kader van het gestelde doel binnen het onderzoek is het van belang te weten voor welke 
activiteiten binnen het verhuurproces het beoogde concept als beslissingsondersteunend "mo
del" kan dienen. Het concept wordt dus gezien als een middel om bepaalde processen uit te 
voeren. Om het onderzoek in een juiste context te plaatsen, zal inzicht dienen te worden ver
kregen in de omgeving, waarin een institutionele belegger opereert, en de daarbij behorende 
processen. Middels een analyse van het verhuurproces en een protocolanalyse van het zoek
proces van de woonconsument, is inzicht verkregen in de huidige situatie en de eisen die aan de 
toekomstige situatie gesteld zullen worden op basis van de wensen, de te verwachten proble
men en ontwikkelingen in het vakgebied. De inventarisatie van de huidige situatie betreft feiten 
en gegevens met betrekking tot het verhuurproces van de vastgoedmanagementorganisatie. 
In paragraaf 2.3 wordt getracht een beeld te schetsen van dit proces en de problemen welke 
momenteel binnen het huisvestingsproces een rol spelen. Na deze analyse, waaruit naar voren 
komt waar het concept binnen het proces van huisvesten, als middel kan dienen om bepaalde 
activiteiten uit te voeren en/of beslissingen te nemen, is een protocolanalyse (paragraaf 2.4) 
uitgevoerd van het zoekproces van de woonconsument. Achtergrond voor de analyse van deze 
twee processen zijn de volgende aandachtspunten: 

• de actoren in het huisvestingsproces 
• de stadia van het proces en de bijbehorende actoren 
• de activiteiten verricht door welke actoren binnen het proces 
• welke informatie wordt daarbij uitgewisseld 
• de voortgang van het proces en onderliggende deelprocessen in de tijd 

Het perspectief van waaruit de procesanalyse van het verhuurproces beschreven kan worden, 
varieert met het aantal typen actoren dat een rol speelt in dit proces. Op de vastgoedmarkt kan 
een drietal typen actoren onderscheiden worden. Op de eerste plaats kan dit proces beschre
ven worden vanuit het standpunt van de aanbieder van vastgoed, veelal institutionele beleg
gers en projectontwikkelaars. Op de tweede plaats kan de optiek gekozen worden van de 
vrager, zijnde de uiteindelijke gebruiker. Naast deze twee verschillende benaderingen kan het 
proces bovendien beschreven worden vanuit de positie van de verscheidene intermediairen die 
bij dit proces betrokken zijn. Instanties c.q. organisaties die fungeren als een intermediair 
tussen enerzijds de aanbieder en anderzijds de vrager naar vastgoed zijn onder meer make
laars en beheerorganisaties (vastgoedmanagementorganisaties). In figuur 2.1 worden de on
derlinge relaties van de verschillende actoren op de vastgoedmarkt weergegeven. 

.--------..t Makelaars/ 
Figuur 2.1 Actoren en hun onderlinge relatie 
[Bron: A. Senff, 1996] 
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Aan de hand van bovenstaand schema wordt in eerste instantie de plaats van de verscheidene 
actoren, hun onderlinge relaties en hun taken in dit proces ge'illustreerd, waarbij duidelijk de 
functie van de makelaar/vastgoedmanagementorganisatie als tussenschakel naar voren komt. 
Hoewel ten dele hier geschetst als intermediaire organisaties die dezelfde opdrachtgever en 
dezelfde klant kunnen hebben, vormen de makelaar en de verhuurafdeling organisaties die 
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gekenmerkt worden door hun verschillende primaire processen en belangen. Echter komt het 
tegenwoordig vele malen vaker voor dat de verscheidene processen van technisch en commer
cieel management binnen een organisatie - de vastgoedmanagementorganisatie - uitgevoerd 
worden. Een makelaar welke opereert als zijnde intermediair voor zowel huur- als koopwoningen 
is langzaam aan het verdwijnen en zal een makelaar zich in de toekomst enkel en a Ileen richten 
op de koopsector. Om een goed beeld te krijgen van bovengenoemde aandachtspunten worden 
de activiteiten van de actoren die bij het huisvestingsproces zijn betrokken in paragraaf 2.2 
besch rev en. 

De actoren----------------------------,,,...2 

2.2.1 De institutionele belegger 

In de loop van de tijd heeft de institutionele belegger zich een positie binnen de vastgoedmarkt 
verworven van een van de belangrijkste partijen aan de aanbodzijde van de vastgoedmarkt 
voor wat betreft de verhuursector. Institutionele beleggers kunnen omschreven worden als: 
"financiele instellingen die met een zekere regelmaat gelden op de langere termijn te beleggen 
hebben als noodzakelijk uitvloeisel van hun hoofdtaak" (CBS). Tot deze beleggers behoren 
voornamelijk pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en vastgoedfondsen, die hun in
komsten (her)beleggen in de te onderscheiden beleggingscategorieen. Waar vastgoedfondsen 
aandelen plaatsen om met de aldus verkregen middelen onroerend goed te kopen, beleggen 
verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen de premies van burgers om op termijn aan 
hun verplichtingen (uitkeringen) te kunnen voldoen. 
De institutionele belegger heeft verschillende alternatieven betreffende het beleggen voor han
den, om zijn primaire taak te kunnen vervullen: het beleggen in vastgoed uit oogpunt van een 
bepaald rendement en de beperking van risico's van de totale beleggingsportefeuille. Beleggin
gen kunnen in hoofdzaak in een drietal categorieen ingedeeld worden: 

• zakelijke waarden (aandelen/vastgoed); 
• nominale of vastrentende waarden (obligaties/hypotheken); 
• cashmanagement (liquiditeiten). 

In tegenstelling tot beleggen in zakelijke waarden geeft het beleggen in nominale of vast
rentende waarden - zoals obligaties - meer zekerheid. Vastrentende waarden worden geken
merkt door het feit dat de "pay out" en de "pay back" altijd tevoren vaststaan en ongewijzigd 
blijven, zowel qua hoogte als ook ten aanzien van het moment van uitbetaling. Het beleggen in 
zakelijke waarden zoals aandelen, opties, derivaten, onroerend goed en edelmetalen wordt 
daarentegen gekenmerkt door het feit dat de belegger onzeker is omtrent de toekomstige 
opbrengsten. Aandelen kenmerken zich onder meer door grote fluctuaties in de koersen als 
gevolg van veranderingen in inflatie, rente en reele groei. Voorts zijn aandelen redelijk vlot 
verhandelbaar (via de beurzen). 

In deze context wordt het beleggingsbeleid naast de rendementsprognose, de omvang van de 
verplichtingen en de opbouw van de dekkende middelen ook voor een belangrijk deel bepaald 
door de mate van onzekerheid c.q. risico. Als uitgegaan wordt van het feit dat bepaalde 
beleggingscategorieen een verhoogd risico met zich meebrengen, is een dekking van dat risico 
vereist middels een verhoging van het basisrendement. Echter de grootte van het risico binnen 
de totaalportefeuille van een organisatie kan door spreiding of diversificatie over de verschei
dene categorieen verlaagd worden. Als zodanig is er een nauwe samenhang tussen de reden 
van diversificatie en de kenmerken en eigenschappen van de verscheiden beleggingscategorieen/ 
assets. Met betrekking tot de bepaling van de juiste samenstelling van de portefeuille wordt 
ook wel gesproken van de asset-allocation mix. 

Uit voorgaande kan geconcludeerd worden dat een institutionele belegger een veelheid aan 
keuzen dient te maken alvorens hij kan komen tot een optimale beleggingsmix met het oog op 
de door hem geformuleerde doelstelling. De besluitvorming van beleggingsorganisaties dient 
dan ook tot stand te komen binnen de randvoorwaarden, die gevormd worden door de doelstel
ling van het beleggen en de aanwezige alternatieve beleggingsvormen. 

Vastgoed - als een van de beleggingscategorieen - wordt als beleggingsobject verhandeld op 
de vastgoedmarkt, waar de beleggers als aanbieders de huisvesting verhuren en objecten 
kopen en verkopen. Vastgoed als zakelijke waarde heeft ten opzichte van vastrentende waar
den, naast het genoemde negatieve punt van de onzekerheid ten aanzien van de waarde op een 
bepaald moment, een drietal voordelen: 
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• Stabiele cash flow: Als gevolg van een redelijk betalingsmoraal in Nederland is er sprake 
van een bepaalde zekerheid met betrekking tot de huurinkomsten. De huurstroom is 
continue en staat voor een bepaalde periode vast. 

• Genereren van waarde-ontwikkeling: De waarde-ontwikkeling is op zich een onzeker
heid, maar werkt in het voordeel als sprake is van een positieve waarde-ontwikkeling. 

• Waardevastheid: Toename van de inflatie gaat gepaard met een waardestijging van be
staand vastgoed als gevolg van stijging van de kosten van nieuwbouw en ge"indexeerde 
huuropbrengsten, waardoor de waarde in nominale termen toeneemt en de waarde
daling in reele termen ten gevolge van de veroudering beperkt blijft. 

Het beleggen in vastgoed stelt bijzondere eisen en vereist specifieke kennis. Naast inzicht en 
kennis omtrent kapitaalmarktrente, inflatie, vraag en aanbodverhouding, economische ontwik
kelingen en overheidsmaatregelen, dient de belegger kennis te hebben betreffende de speci
fieke kenmerken van vastgoed als beleggingsobject, zijnde: 

• de hysteresis tussen het ontstaan van de huisvestingsbehoefte en de vervulling ervan; 
• de karakteristieke eigenschappen van de verschillende soorten vastgoed; 
• de individualiteit van de objecten; 
• de afhankelijkheid van de locatie van de objecten. 

Ondanks alle risico's wordt het beleggen in vastgoed zeer aantrekkelijk geacht ondermeer als 
gevolg van het aspect van inflatiedekking en het aspect van waarde-ontwikkeling. Bij gunstige 
marktomstandigheden, welke zich kenmerken door een stijging van de waarde van aandelen, 
volgt daarna eveneens een stijging van de waarde van vastgoed. In het geval van ongunstige 
marktomstandigheden daalt de waarde van aandelen, daalt de waarde van het vastgoed min
der dan de waarde van de aandelen en stijgt de waarde van de vastrentende waarden. Vast
goed dempt, met enige vertraging, in zo'n situatie de waardedaling van aandelen. Heeft een 
belegger voor een deel van de te beleggen middelen gekozen voor het beleggen in vastgoed, 
dan staan hem vele mogelijkheden qua samenstelling van een portefeuille voor ogen. Hij zal 
wederom keuzen c.q. afwegingen dienen te maken omtrent de soorten vastgoed, die hij in zijn 
portefeuille wenst op te nemen alsmede de regio waarin het object gesitueerd is. 

2.2.2 De makelaar en de vastgoedmanagementorganisatie 

Ofschoon een makelaar naast verhuur- en huuractiviteiten ook actief is bij de aan- en verkoop 
van vastgoed, taxaties en beheeractiviteiten, wordt in deze paragraaf slechts aandacht besteed 
aan de rol als intermediair bij het verhuur- c.q. huurproces. Hierbij dient de kanttekening 
geplaatst te worden dat de functie als tussenschakel in het (ver)huurproces langzaam van het 
toneel verdwijnt en dat de makelaar zich primair bezighoudt met de aan- en verkoop van 
vastgoed. 
In het algemeen zal een aanbieder van vastgoed altijd een tussenpersoon benaderen om vast
goed op de markt te brengen met als doel voor dit vastgoed zo snel mogelijk een huurder te 
vinden. Er is sprake van een 'korte termijn' opdracht die beeindigd is zodra voor het vastgoed 
een huurder gevonden is. Desalniettemin kan de hulp van deze intermediair wederom ingeroe
pen worden voor andere (op korte termijn) vrijkomende c.q. vrijstaande objecten. De makelaar 
wordt beloond per transactie (percentage van de huursom), waardoor zijn bedrijfsproces 
transactiegericht is. Naast aanbiedende partijen zijn makelaars ook actief voor vragende par
tijen op de vastgoedmarkt. 

Door het vervullen van een brugfunctie tussen vraag en aanbod, hun uitgebreide marktkennis, 
specifieke vaardigheden en attitude en het gebrek aan kennis en een informatie-achterstand bij 
veel vragende en aanbiedende partijen, nemen makelaars een centrale positie in op deze markt. 
Het feit dat een makelaar zowel door vragers als aanbieders benaderd kan worden kan echter 
leiden tot belangenconflicten c.q. belangenverstrengelingen: een makelaar dient zicht te ont
houden van "het aanvaarden van een opdracht met betrekking tot een onroerende zaak ter 
zake waarvan hij reeds een opdracht heeft van een andere opdrachtgever". 
Het verhuurproces van vastgoedobjecten vanuit de visie van de makelaar start met een op
dracht van een aanbieder van vastgoed (belegger/projectontwikkelaar) dan wel vrager van 
vastgoed (huurder). Bekeken vanuit een opdracht van een aanbieder kan het verhuurproces in 
grote lijnen als volgt beschreven warden: een aanbieder van vastgoed selecteert en benadert 
vervolgens een of meerdere makelaars. Aspecten als huurprijs (bodemprijs/vraagprijs), service
kosten, courtagekosten, e.d. warden met elkaar besproken en resulteren al dan niet in een 
opdrachtverlening, hetgeen als een contract beschouwd kan worden en zodanig schriftelijk 
wordt vastgelegd. Vervolgens begint de makelaar met allerlei promotie-activiteiten, uiteenlo-
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pend van het opstellen van brochures, borden, mailings tot het plaatsen van advertenties in 
allerlei bladen. Heeft men na verloop van tijd een geschikte huurder gevonden, die na een of 
meerdere gesprekken en bezoeken aan het te huren object instemt met de gestelde of uit
onderhandelde (huur)voorwaarden, dan zal vervolgens een eenzijdig bindende huurintentie
verklaring opgesteld worden waarin zaken als huurprijs, -termijn en dergelijke zijn opgeno
men. Deze wordt zowel naar de aanbieder als de huurder gestuurd, waarna vervolgens na 
accordering door de aanbieder naar aanleiding van dit document een huurcontract wordt opge
steld. 

Hoewel het primaire proces van een vastgoedmanagementorganisatie wezenlijk verschilt in de 
vergelijking met die van een makelaar, vormt ze evenals de makelaar een onmisbare schakel in 
het verhuurproces tussen enerzijds de aanbieder van vastgoed en anderzijds de huurder. Wordt 
een makelaar binnen dit proces hoofdzakelijk benaderd om een geschikte huurder voor een 
gebouw te vinden, een vastgoedmanagementorganisatie wordt door de aanbieder van vast
goed met name benaderd om de beheertaken voor zijn gebouw(en) op zich te nemen. Een 
vastgoedmanagementorganisatie draagt dan de zorg voor het dagelijks beheer van het ( com
mercieel) vastgoed in opdracht van de eigenaar van het vastgoed. Diens taken kunnen grofweg 
in een drietal verschillende kaders worden gesplitst, namelijk: 

• Technisch beheer 
Alie werkzaamheden die te maken hebben met het schoonhouden, onderhouden en aanpassen 
van een vastgoedobject. Beheertaken die vastgoedmanagementorganisaties hierbij uitvoeren 
zijn de volgende: het formuleren van een schoonmaak- en onderhoudsbeleid, het inventarise
ren van de technische staat, het plannen en begroten van werkzaamheden, het contracteren 
van aannemers, het controleren van de uitvoering en de zorg voor correctief onderhoud. Tech
nisch beheer is gericht op de instandhouding van gebouw en installaties, opdat het de vereiste 
functie kan vervullen. 

• Administratief beheer 
Alie werkzaamheden die te maken hebben met het berekenen, verrekenen, incasseren en ad
ministreren van kosten en baten die door de exploitatie van het beheerde vastgoedobject 
voorkomen. Overige administratieve beheertaken worden gevormd door het regelen van 
belastingbetalingen, financiele jaarstukken en verzekeringen. 

• Verhuur/commercieel beheer 
Alie werkzaamheden die gericht zijn op het verhuren van het te beheren vastgoedobject en een 
optimalisatie van de rendement/risico verhouding, oftewel de performance. Beheertaken voor 
de vastgoedmanager zijn onder meer: het bepalen van het huurbeleid, het communiceren met 
(potentiele) huurders, het opstellen van verhuuroverzichten, het adviseren over te nemen (des)
investeringsbeslissingen, het ontwikkelen van promotionele activiteiten voor vastgoedeigenaren 
of huurders. 

De mate waarin en de wijze waarop deze taken door de beheerder c.q. vastgoedmanager wordt 
uitgevoerd, is echter afhankelijk van de mate waarin het beheer is uitbesteed, het type vast
goed en de aard van het object. 
In tegenstelling tot een verhuuropdracht wordt een beheeropdracht veelal voor een langere 
termijn en op basis van een vaste vergoeding afgesloten: de vastgoedmanagementorganisatie 
beheert namens de aanbieder de huisvesting tijdens het gebruik ervan door de huurders. Hij 
dient als het ware het gebouw in de markt te houden, opdat huurders behouden kunnen blij
ven: zijn bedrijfsproces dient in dit kader dan ook relatiegericht te zijn. 

2.2.3 De woonconsument 

Het zoeken naar 'nieuwe' huisvesting is een proces waarvan de uitkomst ongewis is: onbekend 
is op welke termijn, op welke locatie en in welke woning men terecht komt. Huisvestings
vraagstukken vormen een onderwerp waarmee doorsnee gebruikers niet vaak worden gecon
fronteerd (gemiddeld een maal in de vijf jaar) en als zodanig weinig tot geen ervaring hebben. 
Veelal zal een intermediair als de makelaardij of een vastgoedmanagementorganisatie worden 
ingeschakeld, die door toekomstige huurders op een tweetal verschillende manieren kan wor
den benaderd. Enerzijds kunnen vragers naar huisvesting makelaars en/of vastgoedmanagement
organisaties benaderen voor informatie over beschikbare huisvesting, waarbij makelaars en/of 
vastgoedmanagementorganisatie vervolgens slechts gebruik maken van de eigen verhuur
portefeuille. Anderzijds kan een zogenaamde 'zoekopdracht' verstrekt worden, waarbij door 
enkel de makelaars naast de eigen portefeuille tevens verhuurportefeuilles van andere make-
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laars worden bekeken. Een goede doch traditionele benadering van de (directe) relatie aan
bieder-vrager in het (ver)huurproces wordt geschetst in figuur 2.2. Voldoet de huisvesting in de 
huidige situatie niet meer aan de gestelde eisen of blijkt dat zij in de nabije toekomst als gevolg 
van allerlei ontwikkelingen - zowel intern als extern - niet meer aan deze eisen kan voldoen, 
dan wordt gezocht naar mogelijke oplossingen. In eerste instantie dient onderzocht te worden 

Aanbod--------------1 Aanbieder 

Figuur 2.2 Traditionele benadering van de reiatie tussen vraag en aanbod 
[Vrij vertaald en bewerkt naar: F.M. Nicosia, 1977] 

Vraag 

- Doelstellingen 
· Middelen 
- Beperkingen 
· Flexibiliteit 
- Activiteiten 

of er binnen de huidige huisvesting alternatieven c.q. mogelijkheden aanwezig zijn om ( een 
deel van) de problemen te verhelpen. Indien deze mogelijkheden zich niet voordoen of relatief 
gezien duur en complex zijn, kan alsnog voor verhuizing worden gekozen. De te maken keuze 
voor verbouwen dan wel verhuizen is afhankelijk van een veelheid aan factoren en is een 
complex beslissingsvraagstuk. 
In het kader van dit onderzoek zal het huisvestingsvraagstuk nader onderzocht worden in 
hoofdstuk 3, waarin een meer diepgaande uiteenzetting van de mogelijkheden en beperkingen 
van de woonconsument binnen het woonkeuzeproces zal plaatsvinden. In dezelfde lijn zal in 
hoofdstuk het besluitvormingsproces bij verhuisgedrag in een meer psychologische en 
methodologische context bekeken worden. 

Het verhuurproces ---------------------------3 

In grote lijnen kan het verhuurproces van de aanbieder beschreven worden als een proces dat 
is opgebouwd uit een aantal deelprocessen c.q. fasen met een duidelijk begin- en eindpunt 
(figuur 2.3). Het eindpunt is het doel van een fase en kan als zodanig weer het beginpunt 
vormen voor de volgende fase. In de voorbereidingsfase wordt veelal bepaald op welk prestatie
niveau en op welke wijze het vastgoedobject op de markt zal worden gebracht. Vervolgens 
worden in de marktbenaderingsfase contacten gelegd met (potentiele) vragers. Indien er sprake 
is van contact met een 'serieuze' vrager, begint de onderhandelingsfase, waarin het 'onderhan
delen' over de keuze van de woning centraal staat. Komen vrager en aanbieder (makelaar/ 
vastgoed-managementorganisatie) tot een overeenstemming dan volgt de afrondingsfase. Een 
ondertekening van de huurovereenkomst sluit het initiele deel van het verhuurproces af. Na dit 
deel van het proces vinden de primaire beheeractiviteiten van de vastgoedmanagementorga
nisatie plaats tot aan de beeindiging van het contract. Vanaf dit moment begint de cyclus 
opnieuw, met al dan niet een nieuwe huurder. 
Het feit dat zowel het aanbod, de vraag, als de uitgangspunten van de vrager en aanbieder 
telkens verschillend zijn, draagt ertoe bij dat elke transactie binnen het verhuurproces van 
vastgoedobjecten als 'uniek' beschouwd dient te worden. Voor de aanbieder van vastgoed is 
het uiteindelijke doel van een verhuurproces het (marktconform) verhuren van huisvesting 
tegen een zeker rendement. Om dit doel te kunnen bereiken, is hij onder meer afhankelijk van 
de mate waarin zijn vastgoedobjecten verhuurd worden en blijven. Bij dit verhuurproces maakt 
hij gebruik van de diensten van verscheidene instanties/organisaties, waaronder ( externe) 
beheerorganisaties en makelaars, die veelal als intermediair tussen huurder en verhuurder 
optreden. 
Direct contact tussen huurder en aanbieder, in dit geval de belegger, is zeldzaam, hoewel som
mige huurders bestaan die direct contact met de aanbieder prefereren. Aanbieders van vast
goed geven veelal de voorkeur aan indirect contact met een makelaar of vastgoedmanagement
organisatie als tussenpersoon. De scheiding aanbieder - huurder in de vorm van een tussenper
soon geeft een aanbieder van vastgoed meer ruimte bij het onderhandelen. Vastgoed
managementorganisaties beheren namens een belegger en/of projectontwikkelaar de huisves
ting ten tijde van het gebruik door huurders. Makelaars bemiddelen bij de verhuur: enerzijds 
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wordt hen door verhuurders gevraagd huurders te benaderen, anderzijds worden zij benaderd 
door huurders die huisvesting zoeken. Het gebruik van de diensten van meerdere makelaars 
voor het op de markt brengen van vastgoedobjecten komt regelmatig voor metals voornaam
ste reden het feit dat op deze wijze een groter 'marktbereik' gerealiseerd kan worden. 

Leegstand 

t 
Figuur 2.3 Het verhuurproces 
[Bewerkt naar: Brentjens, 1993] 

Strategie voor de marktbenadering 

t 
Contact met een 'serieuze' vrager 

t 
Overeenstemming tussen 

huurder en verhuurder over 
het huren van de juiste woning 

t 
Een ondertekende huurovereenkomst 

Voorbereidingsfase 

Marktbenaderingsfase 

Onderhandelingsfase 

Afrondingsfase 

Gebruiksfase 

Het vinden van geschikte huurders voor leegstaande vastgoedobjecten vindt hedendaags hoofd
zakelijk nog steeds op traditionele wijze plaats, namelijk middels de hulp van makelaars en/of 
vastgoedmanagementorganisaties die op dit gebied over een uniek marktinzicht beschikken. 
Aangezien veel aanbieders van vastgoed veelal niet over een eigen verhuurorganisatie beschik
ken, schakelen zij makelaars en/of vastgoedmanagementorganisaties in die het aanbod van 
vastgoedobjecten vervolgens kenbaar maken via advertenties, mailings, telemarketing, bor
den, e.d. Daarnaast kunnen makelaars en/of vastgoedmanagementorganisaties actief op zoek 
gaan naar huurders, door zich te richten op gebruikers van vastgoedobjecten die overwegen te 
gaan verhuizen. Om de identiteit van deze potentiele huurders te achterhalen wordt er gebruik 
gemaakt van verscheiden tactieken: het aanspreken van het contactnetwerk, het houden van 
surveys, het gebruik maken van data bestanden, via persberichten, e.d. 

Binnen het scala van actoren kunnen verschillende bedrijfsprocessen met verschillende taak
en doelstellingen onderscheiden worden, hetgeen ertoe leidt dat sprake is van een complex 
proces. Om een zo goed mogelijke afstemming van het aanbod op de vraag te realiseren is het 
nodig om de huidige werkwijze van de participanten woonconsument en verhuurder van vast
goed onder de loep te nemen. Om inzicht te krijgen in het totale proces van huisvesten van de 
woonconsument en de werkwijze van een makelaar en vastgoedmanagementorganisatie is een 
protocolanalyse uitgevoerd en zijn in het begintraject van het onderzoek diverse vraaggesprek
ken gevoerd met enkele institutionele beleggers en vastgoedmanagementorganisaties. 
Uit de protocolanalyse en uit de literatuur is duidelijk geworden hoe het proces van huisvesten 
in de tijd verloopt en zou moeten verlopen vanaf het moment dat een woningzoekende een 
makelaar of vastgoedmanagementorganisatie benadert. 

Het zoekproces van de woonconsument-------------~~4 

Het huidige zoekproces van de woonconsument is tot dusver nauwelijks aan het licht gekomen. 
Een protocolanalyse heeft als doel een beeld te verkrijgen van het huidige proces van zoeken 
naar een geschikte woning door de consument. Belangrijk hierbij is dat achterhaald wordt 
welke criteria meespelen in het huidige woonkeuzeproces en dat inzicht verkregen wordt in het 
zoekproces van de woonconsument. Een duidelijk beeld van hoe het zoekproces fungeert en 
welke belangrijke criteria bij dit zoekproces een rol spelen is primair het doel van de protocol
analyse. Met de medewerking van de vb&t groep te Eindhoven en een aantal woningzoekenden 
is deze protocolanalyse uitgevoerd. 
Uit deze protocolanalyse is duidelijk geworden hoe het zoekproces in de tijd verloopt en zou 
moeten verlopen vanaf het moment dat een woningzoekende een makelaar of een 
vastgoedmanagementorganisatie benadert. Het zoekproces naar een huurwoning verloopt in 
de meeste gevallen volgens een standaardtraject. Na informatieverzameling en -verwerking 
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neemt een woningzoekende contact op met de aanbieder van woningen om zich te laten in
schrijven. De eerste voorkeuren worden dan eveneens bekend gemaakt. Deze voorkeuren be
perken zich in de meeste gevallen tot een indicatie van de huurprijs, de locatie (stad, wijk, 
straat) en het woningtype. Om de aanbieder van woningen een zoekopdracht te verstrekken, 
moet een inschrijfformulier worden ingevuld met naast de persoonlijke gegevens de gewenste 
voorkeuren. De gestelde vragen beperken zich alleen tot voorkeuren als prijs, locatie, woning
type. Met de gegevens ingevuld op het inschrijfformulier wordt een bijbehorende woning ge
zocht uit het vrije en vrijkomende aanbod van dat moment. 

Nadelen van deze wijze van het zoeken naar de geschikte woning zijn: 
• Het zoeken is beperkt tot de in het inschrijfformulier genoemde criteria; 
• Na de eerste selectie vindt de selectie door medewerkers van de aanbieder van passende 

huisvesting dikwijls plaats 'op gevoel'; 
• De woningzoekende heeft nauwelijks invloed op het zoekproces en moet simpelweg wach

ten op een reactie van de aanbieder; 
• Bij wijzigende voorkeuren wordt de zoekprocedure opnieuw opgestart (nieuwe zoekop

dracht). 

Het proces, zoals dat in grote lijnen verloopt, is samen te vatten tot de volgende stappen: 

1. Startpunt van dit proces is dat de huidige huisvesting niet meer aan de eisen en wensen 
van het huishouden voldoet. De redenen om tot verandering van de woonsituatie over te 
gaan zijn meestal zeer uiteenlopend en hebben ofwel een dwingend of niet-dwingend ka
rakter. 

2. In het geval een huishouden tot verandering van de woonsituatie overgaat, zijn door
gaans de volgende determinanten aan de orde: 
a. uitbreiding bij de vraag naar meer vierkante meters vloeroppervlak; 
b. andere locatie voor wat betreft dezelfde woonplaats of een andere woonplaats; 
c. inkrimping door dwingende omstandigheden locatie; 
d. kopen of huren; 
e. profit- of non-profitsector. 

3. Indien wordt besloten om een andere woning te zoeken, wordt veelal een makelaar of 
een vastgoedmanagementorganisatie ingeschakeld. De "zoeker" benadert deze tussen
persoon met de vraag hem of haar informatie over een aantal, voor hem interessante 
woningen toe te zenden. Het eerste contact vindt veelal telefonisch plaats (ca. 10 min.). 

4. In het geval van een vastgoedmanagementorganisatie dient de woningzoekende, om in 
aanmerking te komen voor een van de woningen en/of om een woning te kunnen bezich
tigen, zich in te schrijven middels een formulier waarop o.a. persoonlijke gegevens en 
een aantal selectiecriteria moet worden kenbaar gemaakt. 

(N.B.: Deze procesgang is veelal afhankelijk van de werkwijze van de makelaar of vast
goedmanagementorganisatie en is hier de uiteenzetting van de werkwijze zoals deze 
naar voren gekomen is uit de protocolanalyse.) 

5. De makelaar of vastgoedmanagementorganisatie maakt naar aanleiding van de gege
vens op het inschrijfformulier een selectie uit het aanbod van objecten en laat in het ge
val van een of meer mogelijkheden op korte termijn dit de woningzoekende weten. In 
alle and ere gevallen dient de woningzoekende zelf contact met de makelaar of vastgoed
managementorganisatie te blijven houden. 

6. Indien de makelaar of vastgoedmanagementorganisatie een of meerdere voorstellen doet, 
wordt de woningzoekende de mogelijkheid geboden de woning( en) te bezichtigen. 

7. Indien uit de gesprekken tussen zoeker en makelaar of vastgoedmanagementorganisatie 
blijkt dat onder de geselecteerde objecten zich een in aanmerking komend object be
vindt, wordt overgegaan tot het sluiten van het huurcontract. 

8. Op het moment dat een bezochte woning of de voorgestelde alternatieven door de make
laar of vastgoedmanagementorganisatie niet door de woningzoekende geaccepteerd 
worden, dan zet het zoekproces zich wederom voort. 
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Selectie en toewijzing 
In de werkwij2e van de makelaar of vastgoedmanagementorganisatie 2oals de2e hierboven 
beschreven staat, bevindt 2ich ook een beoordeling van de gegevens en wensen van de wo
ning-2oekende (stap 5). Het beoordelen en vergelijken van de kwalitatieve prestaties van een 
object en de mogelijkheden en wensen van de woning2oekene geschiedt door elke makelaar 
af2onderlijk en wel met een eigen 'beoordelingsmethode' en toewij2ingssysteem. De kwaliteit 
en gedetailleerdheid van de2e beoordeling en toewij2ing verschilt van organisatie tot organisa
tie. Het is natuurlijk moeilijk aan te geven of een bepaalde beoordelingsmethode en toewij2ings
syteem geschikt is danwel ongeschikt is voor het beoogde doel. Wei is duidelijk dat geen een
heid te vinden is in de huidige beoordelingsmethoden (voor2over de2e aanwe2ig 2ijn en ge
bruikt worden). Conjunctuur, vakkennis, objectiviteit, eerlijkheid, etc. bepalen dan mede de 
kwaliteit van de beoordeling en de toewij2ing. 
Om een goed beeld te krijgen van de uitstraling, de bouwkundige staat en de omgeving van een 
gebouw of een locatie is een be2ichtiging (nu nog) altijd nood2akelijk. Wanneer sprake is van 
een eerste selectie neemt een be2ichtiging vaak teveel tijd in beslag en is dus niet altijd ge
wenst. Pas wanneer op basis van de voorhanden 2ijnde gegevens een aantal interessante ob
jecten 2ijn geselecteerd wordt overgegaan tot be2ichtiging. 

Het beoordelen van een woning en de gegevens en wensen van de woning2oekende door de 
makelaar of vastgoedmanagementorganisatie gebeurt op basis van de bouwkundige kennis en 
achtergrond en aan de hand van eigen normen en waarden van de medewerkers. Een woning-
2oekende heeft over het algemeen de2e kennis en achtergrond niet en 2al dus 2ijn eisen en 
wensen moeilijk in de 'taal' van de makelaar of vastgoedmanagementorganisatie kunnen ver
woorden. De kans bestaat dat al in de beginfase van de selectieprocedure objecten niet in 
aanmerking komen door een communicatieprobleem tussen makelaar en/of vastgoedmanage
mentorganisatie en woning2oekende en niet doordat de2e objecten niet aan de2e eisen en 
wensen van de woning2oekende 2ouden voldoen. Ook 2al een woning2oekende waarschijnlijk 
vanuit een andere achtergrond en met minder bouwkundige kennis de woning beoordelen. 
Natuurlijk brengt de huidige manier van werken ook voordelen met 2ich mee. Het 2al namelijk 
niet voor ieder object rendabel 2ijn een complete analyse te maken en een uitgebreide docu
mentatie aan te leggen. 

Vaak is de verhouding tussen makelaar of vastgoedmanagementorganisatie en woning2oekende 
als persoon net 20 belangrijk als de technische en economische informatie. Gewaakt 2al dan 
ook moeten worden voor het feit dat het steeds rationeler en efficienter benaderen van het hele 
proces niet voorbij wordt gegaan aan de bijdrage die een goede relatie met een potentiele 
huurder kan leveren aan de totstandkoming van een overeenkomst. Persoonlijke begeleiding 
en advisering 2al dan ook altijd nood2akelijk blijven. 

Communicatieprobleem 
Het communicatieprobleem tussen makelaar of vastgoedmanagementorganisatie en woning-
2oekende ontstaat, 2oals in bijna alle branches het geval is, door het gemis aan vermogen van 
beide partijen om elkaars 'taal' te spreken. De makelaar of vastgoedmanagementorganisatie 
2ijn door hun kennis en ervaring op hun vakgebied al snel geneigd bepaalde opmerkingen of 
wensen van een woning2oekende te vertalen naar hen bekend voorkomende kenmerken van 
een gebouw of locatie. Daarentegen is de woning2oekende vaak niet in staat 2ijn of haar op
merkingen te verwoorden en in voor de makelaar of vastgoedmanagementorganisatie direct 
hanteerbare begrippen om te 2etten. De2e communicatieproblemen kunnen (ongemerkt) lei
den tot kwaliteitsverlies van de adviesverlening. De kwaliteit van de uiteindelijke huisvesting 
kan daardoor negatief worden be"invloed. 
Om de2e communicatie tussen expert en leek te overbruggen is dus een methodiek nodig die 
door beide partijen gehanteerd kan worden. Opgemerkt dient te worden dat een 2gn. vertaling 
niet per se verkeerd hoeft te 2ijn. Een dergelijke vertaling door de makelaar of vastgoedmanage
mentorganisatie is in veel gevallen nood2akelijk om 20 begrippen en/of variabelen te kunnen 
formuleren die nodig 2ijn om een selectie te kunnen maken. De 'vertaling' mag echter in het 
communicatieproces met de woning2oekende niet tot storingen leiden. 
Uit de protocolanalyse blijkt overigens dat weinig energie wordt gestoken in het afwegen van 
huisvestingsalternatieven. Het daadwerkelijk vergelijken van alle voor- en nadelen van huis
vestingsalternatieven wordt achterwege gelaten. Vaak wordt een keu2e gemaakt op irrationele 
gronden. Het mag duidelijk 2ijn dat een gebruiksvriendelijke beoordelings- en afwegingsmethode 
waarbij snel en eenvoudig het beste alternatief geselecteerd kan worden de kwaliteit van het 
huisvestingsproces verhoogt. 
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De woonconsument------------------;3-------.· 

lnleiding------------------------1 

Het doel van dit hoofdstuk is het vinden van antwoorden op de volgende vragen. Waardoor 
worden woonwensen bepaald? Hoe ontwikkelen de woonwensen van woonconsumenten zich? 
In paragraaf 3.2 wordt eerst ingegaan op de achtergronden van de verhuisgeneigdheid en de 
woonwensen van huishoudens. Er wordt bekeken door welke factoren verhuisgeneigdheid en 
de woonwensen worden bepaald en welke strategieen mensen kunnen hebben om de discre
pantie tussen de gewenste en de huidige woonsituatie te verminderen. Orie belangrijke deter
minanten, te weten motivatie, situatie en procedure, bepalen het verhuisgedrag. Op basis van 
deze drie aspecten wordt wonen in paragraaf 3.3 als een proces van adaptatie beschreven. In 
tegenstelling tot paragraaf 3.4, waarin de wensen van de woonconsument aan bod komen, gaat 
het in paragraaf 3. 5 meer om de factoren die de keuze van een huishouden beperken en 
vergroten. De achtergrond van deze paragraaf wordt gevormd door het idee dat huishoudens 
weliswaar hun wensen kunnen hebben, maar dat de vertaling van deze wensen naar een daad
werkelijke situatie wordt beperkt door factoren die te maken hebben met het concrete woning
aanbod in een bepaald gebied, hun informatie-achterstand en de toegankelijkheid van die 
woningen voor bepaalde categorieen. 

Achtergrondontwikkelingen; de woonconsument nu ----------n~2 

Woongedrag heeft een dynamisch karakter. Deze dynamiek, gekarakteriseerd als gang naar en 
vertrek uit woningen, kent velerlei invloeden. Immers, de bewoner, gedefinieerd als de persoon 
of groep van personen die een woning behoeft of bezet (i.e. huishouden), staat bloot aan 
veranderingen in zijn woonmilieu en in zijn leef- en (eventuele) gezinssituatie. Deze verande
ringen kunnen hem doen besluiten om te zien naar andere woonruimte. 
De verdeling van woningen hieruit verklaren, veronderstelt een benadering van vragers op de 
woningmarkt, die gekenmerkt is door keuzevrijheid. Van een reele keuze is echter veelal geen 
sprake. Bij kwantitatieve en kwalitatieve woningtekorten ligt de nadruk op aanbodkenmerken. 
Allerlei verdelingsfactoren en -mechanismen brengen een regulering teweeg, die vele aspecten 
van de woningmarkt treft. Denk hierbij aan het beleid van de aanbieder ten aanzien van de 
opbouw van een bepaalde populatie en het niet in de hand hebben van de samenstelling hier
van ten gevolge van verplichte woningtoewijzing. Zij heeft als consequentie dat veeleer ge
sproken kan worden van deelmarkten. In termen van de deelmarkten- of segmententheorie 
betekent dit dat de verschillende deelmarkten in meer of mindere mate toegankelijk zijn voor 
bepaalde bewonersgroepen. Op basis van hun sociaal-economische positie zijn vragers vaak 
aangewezen op een bepaald marktsegment. Het gevolg van deze verdelingsprocessen is het 
ontstaan en bestaan van bepaalde samenhangen tussen bewonerskenmerken en woning
kenmerken, verdelingspatronen genaamd. De woningmarkt is de markt, waar woningen ge
vraagd en aangeboden worden. De woningmarkt is in werkelijkheid een veelheid van deel
markten, waar zich tegelijkertijd uiteenlopende ontwikkelingen kunnen voordoen. Gangbare 
indelingen van de aanbodzijde zijn vaak gebaseerd op soorten woningen, eigendom en beheer. 

Ook aan de vraagzijde is geen sprake van homogeniteit. Op grond van zijn inkomen en 
huishoudenssituatie kan een huishouden zijn reele mogelijkheden om een woning te verkrij
gen, trachten in te schatten en proberen de eventuele speelruimte voor een individuele keuze 
te bepalen. Op grond van zijn sociaal-economische positie kan deze inschatting op verschil
lende wijze uitvallen. Ook voor zover sprake is van speelruimte, blijkt toch dat de vrager vaak 
aangewezen is op een bepaald marktsegment. Hierbij moet niet gedacht worden aan starre 
grenzen, omdat veel maatregelen van vooral de overheid er juist op gericht zijn om voor het 
individuele huishouden de speelruimte voor een keuze te verbreden. Uit een en ander kan 
geconcludeerd worden dat de feitelijke patronen van woningverdeling niet zonder meer ver
klaard kunnen worden uit woonwensen en woonsatisfactie-onderzoek. Naast bewonersfactoren 
spelen andere factoren zoals woningkenmerken, onvoldoende passend aanbod in de 
(sub)woningmarkt van keuze en het beleid van de overheid en andere instanties, personen en 
organisaties ten aanzien van vragers, een rol bij de verklaring van de verdelingspatronen. 

Sociaal-culturele ontwikkelingen 
De sociaal-culturele ontwikkelingen in de laatste decennia waren zeer divers, maar leidden tot 
een duidelijk resultaat: een toenemende pluriformering van de samenleving. De Nederlandse 
samenleving kan niet meer gezien worden als een grote verzameling traditionele huishoudens 
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met een buitenshuis werkende man, een binnenshuis, voor de kinderen zorgende vrouw en een 
eengezinswoning buiten de stad als optimaal ervaren woonsituatie. Emancipatie en individua
lisering ten aanzien van huwelijk, gezin en arbeid en het wonen zelf hebben, in samenhang met 
tolerantie en door de overheid geschapen mogelijkheden, geleid tot een voorheen ongekende 
diversificatie van huishoudenstypen en een hoogstwaarschijnlijk daaraan parallel lopende di
versificatie van woonwensen. 

Demografische ontwikkelingen 
In Nederland als geheel, maar ook op de diverse woningmarkten, zal het aantal huishoudens in 
de komende decennia toenemen. Kleine huishoudens (met name alleenstaanden) maken een 
steeds belangrijker deel uit van het totale huishoudensbestand. De vergrijzing, maar ook de 
eerder beschreven sociaal-culturele ontwikkelingen, spelen hierbij een belangrijke rol. Speciale 
aandacht verdienen de een-oudergezinnen (welke in veel gevallen afhankelijk zijn van een 
bijstandsuitkering) en de allochtone gezinshuishoudens. Hoewel met name in de steden het 
aandeel gezinnen niet lijkt te gaan groeien, is van belang dat het bij steeds meer gezins
huishoudens gaat om allochtonen. Velen van hen hebben een laag inkomen. 

Socia a 1-economische ontwikkelingen 
Met name degenen met een lage opleiding lijken het in de nabije toekomst moeilijk te krijgen 
op de arbeidsmarkt. Onder hen bevinden vooral de allochtonen zich in een nadelige positie. 
Door de scherpere selectiecriteria van werkgevers vallen zij veelal buiten de boot en zijn het 
slachtoffer van verdringingsverschijnselen. Voor het komende decennium mag worden ver
wacht dat de nog steeds voortdurende herstructurering van de economie zal leiden tot nieuwe 
werklozen, terwijl anderen juist goed zullen kunnen profiteren van de geboden mogelijkheden. 
Een zekere polarisatie tussen huishoudens welke afhankelijk zijn van een uitkering op het ni
veau van het sociale minimum enerzijds en huishoudens met tweeverdieners in goed betaalde 
banen anderzijds, is derhalve allesbehalve denkbeeldig. Daarnaast zal echter een groot aantal 
huishoudens noch als heel rijk, noch als heel arm kunnen worden gekarakteriseerd. 

Wonen als aanpassingsgedrag-------------------rre3 

De navolgende paragraaf is een bewerking uit het onderzoek van R. Goetgeluk, Bomen over 
wonen; woningmarktonderzoek met beslissingsbomen (1997), waarin het verhuisgedrag en 
daarmee verbonden woonkeuzeproces zeer uitvoerig en nauwgezet worden beschreven vanuit 
het standpunt dat wonen als aanpassingsgedrag moet worden beschouwd. 

Mensen zoeken permanent naar andere woonruimte. De intensiteit waarmee mensen zoeken is 
afhankelijk van veroorzakende en conditionerende carrieres en de beschikbaarheid en toeganke
lijkheid van het aanbod. Tijdens het zoeken wordt de woonwens marktconform. Deze woon
wens bestaat uit een verzameling voorkeuren die mensen minimaal eisen - de mini male woon
wens - en extra voorkeuren. Tezamen vormen deze voorkeuren de maximale woonwens. Of 
mensen aanbod accepteren of afwijzen hangt af van de vraag of dit aanbod voldoet aan de 
minimale voorkeuren. Indien mensen aanbod afwijzen kan dit leiden tot afstel of tot het woning
zoekend blijven. Uit figuur 3.1 kan worden opgemaakt dat het verhuisgedrag bestaat uit 3 
aspecten: motivationele aspecten, situationele aspecten en procedure le aspecten. 

,I, 
Motivatlonele aspecten 

Figuur 3.1 De drie aspecten van 
verhuisgedrag 

- Veroorzakende carriere - Procedurele aspecten 
- Conditionerende carriere [Bron: R. Goetgeluk, 1997] 
- Voorkeuren (sector, locatie, tijdstip) 

Gedrag 

~ Woningzoekend blijven -
Zoeken (Scannen) I+--+ Afstel 

Verhuizing: 

Situationele aspecten 
- perfect match 
- aanpassing 

- Beschikbaarheid 
- Toegankelijkheid (sector, locatie, tijdstip) 

't 

Motivatione/e aspecten 
In onderzoek naar de residentiele mobiliteit wordt vaak verondersteld dat de aanpassing van 
de woonsituatie (woning en omgeving) aan de veranderingen in de huishoudensituatie het 
enige motief is voor een verhuizing. In de meeste gevallen is sprake van veranderingen in de 
samenstelling van een huishouden die kunnen leiden tot een verhuizing, maar de verhuizing 
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niet noodzakelijk ma ken. Daarnaast kan ook ontevredenheid ontstaan omdat mensen hun 
aspiratieniveau naar boven bijstellen omdat bijvoorbeeld hun inkomen stijgt. De uit deze mo
tieven voortvloeiende verhuizingen worden aanpassingsverhuizingen (ook: vrijwillige verhui
zingen) genoemd. 

Onderzoek naar de levensloop van mensen toont aan dat er ook andere verhuisredenen zijn. 
Soms is een verhuizing noodzakelijk om een ander doel te bereiken. Gebeurtenissen zoals het 
verlaten van het ouderlijk huis of het verbreken van een relatie zijn alleen mogelijk door te 
verhuizen. Dat geldt ook voor andere gebeurtenissen zoals het accepteren van een baan of het 
starten van een studie op grote afstand van de huidige woning. Deze verhuizingen worden 
opgelegde verhuizingen genoemd. Soms hebben mensen helemaal geen keuze, zoals in het 
geval van een scheiding. Een ander zeer voor de hand liggend motief is de sloop van de woning. 
Bovengenoemde verhuizingen worden gedwongen genoemd. 
Het onderscheid tussen de aanpassings-, de opgelegde en de gedwongen verhuizingen laat 
zien dat een verhuizing niet een doel op zich is, maar een middel om een ander doel te berei
ken. Er bestaan vele verhuismotieven omdat een mens vele doelen in zijn leven wil bereiken. 
Die vele doelen ontstaan binnen verschillende parallelle carrieres. Een verhuizing kan gezien 
worden als een noodzakelijke activiteit om de verschillende carrieres ruimtelijk en temporeel 
op elkaar af te stemmen (Goetgeluk 1997). 
Naast de veroorzakende carriere, die het motief voor het zoekproces levert, spelen ook de 
overige carrieres een belangrijke rol in dit proces. Deze carrieres bepalen de individuele hulp
bronnen die het huishouden kan gebruiken en de individuele beperkingen die het huishouden 
ondervindt bij de zoektocht naar andere woonruimte. 

Aan het zoekproces zijn een drietal aspecten te onderscheiden: temporele, locationele en sec
torale. Het temporele aspect heeft betrekking op de tijd waarbinnen de verhuizing moet heb
ben plaatsgevonden. Bij gedwongen verhuizing ontbreekt veelal de mogelijkheid deze uit te 
stellen. Bij opgelegde verhuizingen geldt dit weliswaar minder, maar zolang de verhuizing niet 
plaatsvindt, kan ook de gewenste gebeurtenis (het gaan samenwonen, de acceptatie van de 
baan) niet plaatsvinden, zodat in deze gevallen sprake is van een hoge urgentie. Bij aanpassings
verhuizingen zijn die consequenties van uitstel van het moment van verhuizen veel minder 
ernstig. Het betekent hooguit een verlenging van de periode waarin de woonsituatie suboptimaal 
is. Het verhuismotief (de veroorzakende carriere) bepaalt dus in hoge mate de verhuisurgentie. 
Het locationele aspect heeft betrekking op het gebied waarbinnen naar andere woonruimte 
wordt gezocht. Een belangrijke eis die aan de nieuwe woonplek wordt gesteld is dat deze zorgt 
voor de ruimtelijke afstemming van de diverse carrieres. De woning is de uitvalsbasis van 
waaruit de diverse activiteiten (werken, winkelen, recreeren, etc.) worden ondernomen. Het 
zoekgebied wordt daarom in hoge mate bepaald door de beperkingen in de afstandsoverbrugging 
binnen het tijds- en geldbudget van de diverse !eden van het huishouden. 
Het sectorale aspect heeft betrekking op de domeinkenmerken van de gezochte woonruimte. 
Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan de kwaliteit van de woning en de directe woonom
geving, maar ook aan de prijs en de eigendomsverhouding. Opnieuw spelen alle carrieres een 
rol in de eisen die aan de woonruimte worden gesteld en de hulpbronnen die het huishouden 
heeft om daarin te voorzien. 

Situationele aspecten 
De situationele aspecten van het verhuisgedrag hebben betrekking op de beschikbaarheid en 
toegankelijkheid van het aanbod. De beschikbaarheid van woningen wordt alleen met grote 
vertraging be'invloed door de vraag. Alleen in nieuwbouw is een betrekkelijke directe respons 
op vraagveranderingen mogelijk. De effecten daarvan zijn echter beperkt omdat nieuwbouw 
slechts een deel vormt van het totale aanbod. Wei zorgt de nieuwbouw ervoor dat een keten 
van verhuizingen start omdat de verhuizers ook woningen achterlaten. Dit wordt doorstroom
aanbod genoemd. Inmiddels is het aanbod dat ontstaat door migratie of huishoudenopheffing, 
het verhuizen naar instellingen of het gaan samenwonen van alleenstaanden, omvangrijker dan 
de nieuwbouw. Ook dit aanbod leidt tot verhuisketens. Het leeuwendeel van het aanbod is het 
onbedoelde effect van verhuisgedrag van woningzoekenden. Onbedoeld is het omdat mensen 
geen woningen achterlaten vanwege de vraag naar hun woning, maar vanwege de eigen vraag 
naar een alternatieve woning. In een normale markt zou de vraag naar de huidige woning 
lei den tot het op de markt brengen ervan. Op de woningmarkt geldt dit niet; daar geldt juist de 
woningmarktparadox dat de meest gewilde woningen het minst worden aangeboden (Priemus 
1984). 
Als een woning beschikbaar is, wil dat nog niet zeggen dat deze toegankelijk is. De 
toegankelijkheid van een woning wordt be'invloed door personen en instanties die barrieres 
opwerpen. De Nederlandse woningmarkt is gesegmenteerd. Onderscheiden kunnen worden de 
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sociale huursector, de particuliere huursector en vrije koopsector. De toegankelijkheid van elk 
segment is in meerdere of mindere mate afhankelijk van toewijzings- en bouwbeleid, alsmede 
van de financieringsmogelijkheden. Binnen de huursegmenten gelden bijvoorbeeld strenge ei
sen ten aanzien van de verhouding tussen het inkomen en de huur. Toegankelijkheid van be
schikbaar aanbod kan ook afhankelijk zijn van informele regels. In zijn extreme vorm leidt dit 
tot uitsluiting. Het effect is dat de woningmarkt ondoorzichtig kan worden voor woningzoeken
den. 

Procedurele aspecten 
De procedurele aspecten hebben betrekking op de afstemming tussen vraag en aanbod. Aan 
deze afstemming wordt weinig aandacht besteed in de literatuur. Toch is het deze afstemming 
waardoor woonwensen worden omgezet in daadwerkelijk verhuisgedrag in het licht van de 
aanwezige mogelijkheden. De procedurele aspecten kunnen daarom niet los worden gezien 
van de motivationele en de situationele aspecten van het woningmarktgedrag. Om de afstem
ming te begrijpen is inzicht nodig in het zoekproces. In dit zoekproces wordt de consument 
opgevat als een verwerker van informatie. Sleutelbegrippen voor het zoekproces zijn: het mo
tief of de doelformulering, het verkennen van het aanbod en het maken van keuzen (Hoofdstuk 
4). 

Het motief 
Het motief is de motor achter ieder zoekproces. Het bepaalt de richting en de intensiteit van het 
zoeken. Gegeven het verhuismotief en de beschikbare kennis wordt een operationeel doel 
geformuleerd. Dit is synoniem met de woonwens. Het betekent dat woningzoekenden hun 
voorkeuren rangschikken naar importantie en criteria bedenken hoe gereageerd moet worden 
op aanbod. 
Mensen zijn uniek in het formuleren van hun doelen en woonwensen. In veel woning
marktonderzoeken wordt dit niet teruggevonden. Lange tijd is verondersteld dat mensen een 
identieke rangschikking ma ken van woningsegmenten. Anders gezegd: mensen vertonen stel
selmatig dezelfde waardering voor woningtypen in het verloop van hun !even. De keuze wordt 
beperkt door de individuele hulpbronnen. Naarmate de hulpbronnen ruimer worden, kiezen ze 
steeds betere woningen. Dit wordt de woningladder genoemd, waarbij de onderste sport be
staat uit woonsubstituten, zoals kamerbewoning, en - in het algemeen - de bovenste sport uit 
vrijstaande woningen. 
De impliciete veronderstelling achter de woonladder is het idee dat de levensloop volgens een 
beperkt aantal vaste patronen verloopt, waarbij de woonsituatie wordt aangepast aan de fase 
in de gezinscyclus. Deze opvatting schiet op twee manieren tekort. Ten eerste blijkt dat mensen 
verhuizen om hun verschillende carrieres in de tijd en ruimte op elkaar af te stemmen. Met 
andere woorden, verhuizingen dienen veel meer doelen dan a Ileen het verbeteren van de woon
situatie. Hierdoor wordt het 'omhoog verhuizen' minder vanzelfsprekend. Ten tweede blijkt dat 
in de afgelopen decennia maatschappelijke processen de verscheidenheid in levenslopen heb
ben vergroot. Sociaal-culturele ontwikkelingen, zoals individualisering en emancipatie, leiden 
tot een scala van woningzoekenden en woonwensen. Het is daarom noodzakelijk woningzoeken
den te segmenteren naar verhuismotief en individuele hulpbronnen, wil het verhuisgedrag be
grepen worden. 

Het verkennen van de markt 
De woonwens is hiervoor omschreven als het operationele doel van de voorgenomen verhui
zing. De realiteitswaarde van die wens is bij aanvang van het zoekproces vaak nog beperkt. De 
discrepantie tussen de wens en de werkelijkheid wordt door het zoeken kleiner. Met andere 
woorden: de woonwens wordt marktconform. Eerder is aannemelijk gemaakt dat de woning
zoekenden niet streven naar het maximaliseren van de woonconsumptie, maar naar een woon
situatie die optimaal past binnen de verschillende carrieres. Ook is aannemelijk dat mensen 
een minimale woonwens hebben. De minimale woonwens bestaat uit een verzameling voorkeu
ren waaraan het aanbod tenminste moet voldoen. Daarnaast zullen woningzoekenden extra 
voorkeuren hebben. Indien deze bij de mini male voorkeuren worden opgeteld, onder het voor
behoud van onderlinge strijdigheid, ontstaat een maximale woonwens. 

Keuzes maken 
Woningzoekenden maken permanent keuzes in het zoekproces. Mensen maken gebruik van 
heuristieken bij het maken van keuzes. Een heuristiek kan beschouwd worden als het geheel 
van suggesties, hints of ongeformuleerde regels dat het onderzoek bepaalde wegen als moge
lijk vruchtbaar doet inslaan en andere blokkeert. De wegen die mensen tijdens het zoekproces 
inslaan leiden er soms toe dat het zoekproces kan stoppen. Dit worden interrupts genoemd. 
Een drietal interrupts zijn van belang: het woningzoekend blijven, het afstellen van een verhui-
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zing en het accepteren van een woning. De laatste keuze kan gepaard gaan met het genoegen 
nemen met een woning, die niet voldoet aan de maximale, maar wel aan de minimale woon
wens. Substitutie is daarom alleen te begrijpen in het licht van het verhuismotief en de indivi
duele hulpbronnen. Substitutie kan daarom omschreven worden als de specifieke keuze voor 
uitstel, afstel of het genoegen nemen met aanbod dat niet voldoet aan de maximale haalbare 
marktconforme woonwens (aspiratiebeeld). 
De hierboven beschreven aspecten van het verhuisgedrag geven een goede indruk van het 
woonkeuzeproces, maar geven geen aanduiding voor de mate van de verhuiskans. De verhuis
kans kan alleen worden geschat door rekening te houden met de verhuisurgentie, het aanbod 
en de acceptatiebereidheid. 

Verhuisurgentie 
De verhuisurgentie geeft aan hoe intensief mensen zoeken. De verhuisurgentie wordt bepaald 
door de veroorzakende en conditionerende carrieres. In veel woningmarktmodellen lei den dwin
gende verhuismotieven tot een hoge verhuisurgentie. Deze verhuisurgenties zijn gerelateerd 
aan de gedwongen en opgelegde verhuizingen. Voor de aanpassingsverhuizingen geldt dat de 
verhuisurgentie vaak een functie is van de discrepantie tussen de gewenste en de huidige 
woonsituatie. De conditionerende carrieres worden geoperationaliseerd met behulp van varia
belen als de fase in de huishoudenscyclus, het inkomen, het aantal inkomenstrekkers, de leef
tijd van het hoofd van het huishouden, etc. 
De verhuisurgentie is niet alleen afhankelijk van de motivationele aspecten van het verhuis
gedrag, maar ook van de situationele. Als een verhuizing gedwongen is dan zal, los van het 
aanbod, de verhuisurgentie hoog zijn. Een dergelijke relatie zal niet worden gevonden bij de 
vrijwillige verhuizingen. Hier zal de mate waarin aanbod beschikbaar en toegankelijk is van 
invloed zijn. Wei kan aannemelijk worden gemaakt dat de opgelegde verhuizingen a priori 
zullen leiden tot een hogere verhuisurgentie dan de aanpassingsverhuizingen. De verhuisdoelen 
bij de opgelegde verhuizingen vallen buiten de wooncarriere. 
Zowel de situationele als de motivationele aspecten kunnen zich in de tijd wijzigen zonder dat 
mensen dat hebben voorzien. Het verlagen van de hypotheekrente kan bijvoorbeeld tot een 
andere wens leiden en kan de verhuisurgentie doen toenemen. Soms wordt ook onverwachts 
verhuisd. 

Aanbod 
Het aanbod dat beschikbaar en toegankelijk is in een bepaalde periode wordt ook wel het 
marginale aanbod genoemd, omdat de hele voorraad potentieel aanbod is. Simulatiemodellen 
zijn bij uitstek geschikt om dit marginale aanbod te schatten. In dergelijke modellen wordt het 
ontstaan van verhuisketens gesimuleerd. Ketens ontstaan door demografische gebeurtenissen 
(de sterfte van alleenstaanden, het vertrek naar instellingen, het samenwonen van alleen
staanden en migratie), economische ontwikkelingen en door de bouw van nieuwe woningen. De 
toegankelijkheid wordt gesimuleerd door regelgeving op te nemen als een variabele. De verhuis
ketens stoppen indien een vrijkomende woning wordt geaccepteerd door een migrant, een 
starter op de woningmarkt of een doorstromer die zijn woning niet leeg achterlaat (scheiding, 
sloop). Welke verhuisketens worden gecreeerd, hangt geheel af van het zoek- en substitutie
gedrag van de woningzoekenden. Simulatiemodellen bieden dus de mogelijkheid om indivi
duele beslissingen (micro) te relateren aan de woningmarkt als een systeem (macro). 

Acceptatiebereidheid 
De acceptatiebereidheid geeft aan in welke mate woningzoekenden aanbod accepteren. De 
acceptatiebereidheid is afhankelijk van de verhuisurgentie en het aanbod. Eerder is gemeld dat 
de woningzoekende een marktconforme woonwens heeft. Deze heeft een minimumniveau en 
een maximumniveau. Dit laatste is gebaseerd op de perceptie wat maximaal haalbaar is in een 
periode. De acceptatie bereidheid zal logischerwijze hoger zijn naarmate het aanbod dichter bij 
de maximale woonwens ligt. Maar niet altijd heeft de woningzoekende veel vrijheid in zijn 
keuze. Naarmate de tijd verstrijkt zal aanbod dat verder ligt van de maximale woonwens, 
noodzakelijkerwijs aantrekkelijker worden. Met andere woorden: de acceptatiebereidheid neemt 
voor een dergelijke woning toe. In veel simulatiemodellen wordt deze acceptatiebereidheid 
weliswaar gemodelleerd, maar het ontbreekt aan een gedragsmatige onderbouwing van de 
acceptatiebereid heid. 
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De wensen van de woonconsument ------------------rl-<14 

In het algemeen 2ullen mensen geneigd 2ijn om de discrepantie tussen wens en werkelijkheid 
20 klein mogelijk te maken. Wanneer de mogelijkheden tot verbetering van een slecht geachte 
situatie niet aanwe2ig 2ijn, dan zullen velen proberen 2ich2elf ( en anderen) te doen geloven dat 
er geen spanning is tussen wens en werkelijkheid. Dit betekent dat mensen die 2eggen ergens 
tevreden over te 2ijn, dat in werkelijkheid niet hoeven te 2ijn of daarna niet hoeven te 2ijn. De 
grens tussen de waarheid en (2elf)bedrog is vaak echter moeilijk te bepalen. 
Ook op de woningmarkt geldt dat men een discrepantie tussen wens en werkelijkheid in het 
algemeen 20 klein mogelijk 2al trachten te maken. Wanneer een huishouden niet naar tevre
denheid woont, ofwel wanneer de huidige woonsituatie niet overeenkomt met de woonaspiraties, 
2al dat huishouden daarin verandering willen brengen. Dit is ten eerste mogelijk door actief 
verbeteringen aan te brengen in de woonsituatie. Het passief aanpassen van het aspiratiebeeld 
is een tweede mogelijkheid: wanneer men niet kan bereiken wat men wil, kan men 2ich schik
ken in (tijdelijk) een lager niveau (substitutie) en 2ich2elf ( en anderen) doen geloven dat er 
geen spanning is tussen aspiratie en situatie. Een laatste mogelijkheid is verhui2en. Het gehele 
proces van een keu2e maken bij het verhuisgedrag en de factoren die hierbij een rol spelen 
2ullen in de2e paragraaf aan de orde komen en is schematisch weergegeven in figuur 3.2. 

De mogelijkheden tot het aanpassen van de woonsituatie, dat wil 2eggen 2owel de woning als 
de woonomgeving, 2ijn niet voor alle woningen gelijk. Zo is men in veel woningen van de 
woningcorporaties in het algemeen verplicht om bij het verlaten van de woning de2e weer in de 
oude staat terug te brengen. Dit kan uiteraard een beperking 2ijn om drastische verbouwingen 
te plegen. Het is een belangrijke vraag in hoeverre de tevredenheid met het wonen toeneemt 
( en de eventuele verhuisgeneigdheid afneemt), naarmate de mogelijkheden tot eigen ingrepen 
in de huurwoning groter 2ijn en de nood2aak tot het terugbrengen in de oorspronkelijke staat 
vermindert. Dit laatste kan natuurlijk ook juist leiden tot een toenemende verhuisgeneigdheid. 
In koopwoningen 2ijn de aanpassingsmogelijkheden in het algemeen veel groter. Dit is ook een 
van de oor2aken van de geringere verhuisgeneigdheid van bewoners van koopwoningen. 

De mogelijkheden om de eigen woonomgeving aan te passen, 2ijn over het algemeen genomen 
erg gering. Door middel van inspraakprocedures in bijvoorbeeld stadsvernieuwingsgebieden 
kan er echter wel invloed worden uitgeoefend op bepaalde aspecten van de inrichting van de 
directe woonomgeving. De resultaten van dergelijke procedures, maar ook het bestaan daar
van op 2ich, kunnen de verhuisgeneigdheid van mensen be"fnvloeden. Mensen die 2ich daad
werkelijk in2etten voor de verbetering van de woonomgeving 2ullen in het algemeen ook een 
totaal andere orientatie hebben ten op2ichte van het wonen in een bepaalde buurt dan ande
ren. In ieder onder2oek naar de woonsituatie van huishoudens komt naar voren dat een be
paald deel van de ondervraagde bewoners tevreden is met die woonsituatie en om die reden 
niet wil verhui2en. Uiteraard moet een dergelijk resultaat in veel gevallen serieus worden geno
men, 2eker ook wanneer ( een 2ekere mate van) tevredenheid als algemene volkshuisvestings
doelstelling wordt ge2ien. Toch is het belangrijk om in sommige gevallen vraagtekens te 2etten 
bij uitingen van tevredenheid. Mensen 2ullen ook ten aan2ien van de woonsituatie voor 2ich2elf 
en voor anderen doen voorkomen dat men tevreden is, om op de2e manier de spanning tussen 
aspiratiebeeld en werkelijke situatie te verminderen. 

Tevredenheid kan het gevolg 2ijn van het ontbreken van reele alternatieven. Soms bestaan die 
alternatieven echt niet, maar in voorkomende gevallen kan er ook sprake 2ijn van het ontbre
ken van informatie. Wanneer een oudere bewoner niets weet van het bestaan van senioren
woningen met specifieke voor2ieningen, 2al de neiging om de huidige woonsituatie positief te 
beoordelen wellicht groter 2ijn dan wanneer die2elfde oudere wel op de hoogte is van be
staande alternatieven. 
In 2ekere 2in geldt hierbij ook dat het aanbod 2ijn eigen vraag schept. Het kopen van een 
woning 2al door veel huishoudens met een laag inkomen vaak niet ge2ien worden als een reele 
mogelijkheid (men is 2ich bewust van de financiele onmogelijkheid daarvan), maar wanneer 
interessante vormen van gedeeltelijk of groeiend eigendom bestaan, kan dat idee veranderen. 
Ook voorkeuren voor een bepaald woonmilieu kunnen worden gevormd door de aan- of afwe-
2igheid van bepaalde woningtypen in dat woonmilieu. Het is misschien belangrijker om te vra
gen naar de voorkeur voor een bepaald woonmilieu met inbegrip van mogelijke woning
alternatieven dan om min of meer eendimensionaal te vragen of men al dan niet in een be
paalde woning of in een bepaalde buurt wil wonen. 
Juist omdat mensen geneigd 2ijn om discrepanties tussen wens en werkelijkheid 2oveel moge
lijk te verkleinen, is het goed om in onder2oek naar woonwensen respondenten te confronteren 
met alternatieven waar 2ij wellicht nog niet aan gedacht hadden. Op de2e wij2e is het in ieder 
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geval voor een deel mogelijk om de waarde van het tevreden zijn wat beter te bepalen. Uiter
aard moet er wel voor worden opgepast dat de voorgelegde alternatieven niet al te utopisch 
zijn. De financiele haalbaarheid zal in ieder geval steeds in het oog moeten worden gehouden. 

De verhuisgeneigdheid 
De waardering ten aanzien van de huidige woning en woonomgeving hoeft niet altijd samen te 
hangen met de verhuisbeslissing en de verhuismotieven. Huishoudens kunnen weliswaar veel 
klachten over de woning en/of woonomgeving hebben, maar deze hoeven Jang niet altijd te 
leiden tot een verhuisbeslissing. Anders gesteld: de waardering van woning en woonomgeving 
is een belangrijk aspect van de woonsituatie, maar de verhuismotieven kunnen daarvan ver
schillen. Dit betekent dat er in onderzoek naar de woonwensen van mensen weliswaar ge
vraagd kan worden naar de (on)tevredenheid ten aanzien van de huidige woonsituatie, maar 
dat moet worden opgepast om deze oordelen direct te vertalen naar verhuisgeneigdheid en 
woonwensen. 

Uit theoretisch onderzoek naar verhuisgedrag komt naar voren dat een verhuizing in veel ge
vallen pas wordt overwogen wanneer sprake is van een bepaalde mate van discrepantie ('stress') 
tussen situatie en aspiratie, ofwel wanneer een bepaalde drempel(waarde) is overschreden. 
Het is vooral belangrijk te bekijken waar die drempel dan precies ligt of waaruit deze is samen
gesteld en of er ten aanzien van die drempelwaarde verschillen bestaan tussen huishoudens. 
Ook is belangrijk welke factoren die drempelwaarde bepalen en in hoeverre deze tussen huis
houdens verschillen. Verhuisgeneigdheid leidt niet altijd tot een daadwerkelijke verhuizing. Dit 
kan komen doordat de aspiraties te hoog zijn gesteld. Ook kan het gebeuren dat de aspiraties 
weliswaar realistisch zijn, maar dater op de (lokale) woningmarkt geen mogelijkheden zijn om 
deze op korte termijn te verwezenlijken. Mensen zijn zich over het algemeen zeer bewust van 
hun mogelijkheden en spreken daardoor meestal een haalbare woonwens uit. 

De mogelijkheden en beperkingen van de woonconsument -------.-5 

Zoals in de vorige paragraaf naar voren is gekomen, kunnen aspiraties per huishouden verschil-
len en veranderen. Het is echter niet altijd mogelijk om deze aspiraties in een nieuwe woon
situatie om te zetten. Het inkomen van het huishouden, bestaande subsidies en regels ten 
aanzien van de woonruimteverdeling en het (regionale) aanbod van woningen kunnen hierbij 
van groot belang zijn. 

Individuele beperkingen 
Het inkomen van het huishouden kan worden gebruikt voor bestedingen op de woningmarkt en 
op overige markten. Mensen met een slecht betaalde baan of een lage uitkering hebben in het 
algemeen minder mogelijkheden dan degenen met een hoger inkomen. Het spreekt voor zich 
dat het beschikken over meer geld niet wil zeggen dat dit ook automatisch op de woningmarkt 
wordt besteed. In principe geldt dus hoe hoger het inkomen is van een huishouden, des te 
groter zijn de mogelijkheden om de woonsituatie aan te passen bij de aspiraties. 
Niet alleen het inkomen zelf maar ook het inkomensperspectief kan een belangrijke rol spelen 
bij de mogelijkheden die men heeft om de woonsituatie te verbeteren. Wanneer huishoudens te 
maken hebben met tijdelijke arbeidscontracten en/of zeer wisselend inkomen, zal het moeilijk 
zijn om een woning te bewonen, waarvan het onzeker is of de woonlasten iedere maand wel 
kunnen worden opgebracht. Met name ook wanneer het gaat om het verkrijgen van een hypo
theek voor de koop van een eigen woning, speelt het inkomensperspectief een belangrijke rol. 

Subsidies en regels 
Subsidies leiden ertoe dat huishoudens een woning kunnen bewonen die eigenlijk te duur voor 
hen is. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de individuele huursubsidie (IHS). Door het bestaan 
van de IHS hoeven huishoudens met een laag inkomen niet in goedkope woningen te wonen, 
maar kunnen zij in principe ook voor een wat duurdere woning kiezen, zij het in beperkte mate. 
Niet onbelangrijk is dat deze huishoudens in hun woning kunnen blijven wonen zodra de finan
ciele situatie verslechterd. Het bestaan of de hoogte van subsidies kunnen ook van invloed zijn 
op de woonwensen van de huishoudens. Wanneer het inderdaad zo is dat huishoudens zich in 
het algemeen goed bewust zijn van hun mogelijkheden op de woningmarkt, dan zullen zij een 
woning die eigenlijk te duur en zonder subsidies betaalbaar is, niet ambieren. 
Regels ten aanzien van de woonruimteverdeling zijn niet overal even strikt. Woningen worden 
in principe toegewezen aan huishoudens op basis regels ten aanzien van het inkomen Deze 
regels kunnen verschillen per gemeente, per corporatie en per vastgoedmanagementorganisatie 
en zelfs varieren per jaar. Een woonruimteverdelingsbeleid impliceert in het algemeen het be-
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staan van wachtlijsten. Vooral nieuwkomers op de woningmarkt moeten vaak een lange tijd 
wachten op een al dan niet geschikte woning. Dit betekent dat zij ofwel gedwongen zijn om 
niet-zelfstandig te wonen, ofwel binnen andere woningmarkten hun huisvesting moeten zoe
ken. Zij krijgen te maken met een substitutie van hun woonwens. 
Woonruimteverdeling houdt de mogelijkheid in van het bevoorrechten en benadelen van be
paalde bevolkingscategorieen. Het is een belangrijke vraag of homogeniteit of heterogeniteit 
van de samenstelling van een buurt of wijk door de woonconsument wordt genoemd als de 
factor die van belang is bij de tevredenheid met de woonsituatie en de eventuele woonwens. 

Woningen kunnen qua aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het woningbestand zeer van 
elkaar verschillen, afhankelijk van het prestatieniveau, de bouwperiode, de financieringswijze, 
de eigendomssituatie, de bouwwijze en de daaruit voortvloeiende prijs van de woningen. 
Woongebieden kunnen ook van elkaar verschillen ten aanzien van aspecten als het onderhoud 
van de openbare ruimte, de aanwezige voorzieningen en de ligging ten opzichte van gebieden 
met werkgelegenheid en allerhande groen- en recreatiefaciliteiten. Hierdoor zal het ene gebied 
voor de ene categorie huishoudens aantrekkelijk en/of toegankelijk zijn en voor andere niet of 
nauwelijks. 

Woonomgeving 
De aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van woning en woonomgeving zijn aan verandering 
onderhevig. Enerzijds kan een dergelijke verandering optreden door veranderingen in het huis
houden, zoals vergroting of verkleining of een inkomensgroei- of daling. Anderzijds heeft de 
aantrekkelijkheid ook te maken met het aanbod op een bepaald moment. Er is, met andere 
woorden, sprake van een subjectieve, dynamische hierarchie: door verschillende huishoudens 
wordt op verschillende tijdstippen een woning en woongebied verschillend gewaardeerd. 
De invloed van het nationale beleid ten aanzien van ruimtelijke ordening en de volkshuisvesting 
en van de lokale overheid op de hoeveelheid, de samenstelling en de locatie van nieuwbouw is 
in Nederland van groot belang. Het maakt nogal wat uit of van overheidswege wordt gekozen 
voor een spreidingsbeleid en voor de aanwijzing van groeikernen en groeisteden, of de nadruk 
wordt gelegd op versterking van de Randstad, de grote steden en enkele middelgrote steden. 
Naast politieke en financiele overwegingen kunnen de fysieke mogelijkheden om ergens te 
gaan bouwen een beperkende factor zijn. Het niet bouwen en vooral ook het niet bouwen van 
een bepaald woningtype kan betekenen dat bepaalde typen huishoudens veel moeilijker 'pas
sende' woonruimte kunnen vinden binnen de desbetreffende woonplaats. Het zal duidelijk zijn 
dat beleidskeuzen hier van enorm belang kunnen zijn, niet alleen ten aanzien van eventueel te 
plegen nieuwbouw, maar ook ten aanzien van de bestaande voorraad. Om deze keuzen goed te 
kunnen maken en fouten te voorkomen, zal inzicht moeten bestaan in de woonwensen van 
huishoudens en de betaalbaarheid daarvan. 

Het beeld dat huidige en potentiele bewoners van een woongebied hebben, wordt niet alleen 
be'invloed door het creeren van nieuwe woongebieden, maar ook door het gebruik van de 
huidige woonomgeving. Wanneer een gebied wordt bewoond door veel mensen die zich min of 
meer gedwongen in de huidige situatie bevinden, kan de verantwoordelijkheidszin daarvoor 
afnemen. Dit kan leiden tot het (versneld) verhuizen van mensen die andere mogelijkheden 
hebben en tot nieuwe bewoners die juist geen keuze hebben op de woningmarkt. Dit heeft tot 
gevolg dat een verdere versterking van de negatieve instelling ontstaat, dat tot segregatie en 
uiteindelijk tot ghetto-vorming kan leiden. 
Elke fase van het beheer en management van de woning en de woonomgeving kan hierbij een 
sleutelfunctie vervullen. Renovatie, kleine en grote beurten van woningen, schoonmaakacties 
en het aanstellen van concierges kunnen de waardering van verschillende bevolkingscategorieen 
voor een woninggebied be'invloeden. Door de aandacht te weinig te richten op de sociale pro
blematiek in bepaalde woonmilieus kunnen negatieve effecten optreden voor het functioneren 
van de stad als geheel. 

Woonvoorkeuren en substitutiegedrag 
Op hoofdzaken is veel bruikbare informatie over woonwensen beschikbaar. In de meeste geval
len betreft het informatie over met name de locatie, de prijs, het gewenste woningtype, het 
aantal kamers, de grootte van de woonkamer, de buitenruimte en de woonomgeving. Elk 
woonwensenonderzoek spitst zich toe op deze aspecten. Uit onderzoeken blijkt veelal dat de 
eengezinswoning, de drie- en vierkamerwoning en de eigen tuin de grootste populariteit genie
ten. Daarentegen wordt in dergelijke onderzoeken altijd een marginaal deel met woonvoorkeuren 
gevonden die hiervan afwijkt. Voorkeuren ten aanzien van meer gedetailleerde woningkenmerken 
zoals indeling van de woning, relaties tussen de kamers, bouwfysische aspecten en de 
veranderbaarheid zijn aanmerkelijk minder bekend. Informatie daarover kan worden gevonden 
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in onderzoeken naar de tevredenheid met de huidige woonsituatie. Een relatie tussen deze 
meer gedetailleerde woningkenmerken en de huishoudenskenmerken wordt nergens gelegd. 
Over de mate van belangrijkheid van de woonwensen ten opzichte van elkaar is minder bekend 
dan over de wensen op zich. Er wordt in toenemende mate aandacht aan dit onderwerp be
steed. Maar het blijkt moeilijk om hierover eenduidige uitspraken te doen. Sommige onderzoe
ken tonen bijvoorbeeld aan dat kenmerken van de woonomgeving belangrijker zijn dan ken
merken van de woning. In diverse onderzoeken wordt het tegenovergestelde geconcludeerd. 
Ook over het belang van het woningtype in vergelijking tot het belang van de grootte van de 
woning verschillen de resultaten van onderzoeken. 

Tegenstrijdige onderzoeksresultaten kunnen voortkomen uit verschillen in prioriteitsstelling en 
onderzoeksmethodieken, de samenstelling van de onderzoekspopulatie, de regio, e.d. Het al 
dan niet meenemen van allerlei beperkingen in de vraagstelling maakt veel verschil voor de 
uitkomsten. Ook het bijzondere karakter van woonruimte kan zorgen voor tegenstrijdige 
onderzoeksresultaten als het om prioriteiten gaat. Iedere woning is op de plek waar deze staat 
in principe uniek. In theorie moet een woningzoekende dus een keuze ma ken uit bijna oneindig 
veel alternatieven. Hierdoor is het zoekproces een ingewikkeld optimaliseringsvraagstuk op 
een zeer onoverzichtelijke markt. Immers, slechts weinig woningen zijn op een bepaald mo
ment beschikbaar op de woningmarkt en tevens bereikbaar voor het huishouden. De optimale 
keuze houdt het midden tussen het accepteren van de eerste de beste woning die enigszins aan 
de belangrijkste voorkeuren voldoet en eindeloos wachten totdat de meest ideaal geachte 
woning beschikbaar komt. Voordien moet vaak volstaan worden met een woning die niet ge
heel het ideaalbeeld nastreeft en substitutie-effecten hun intrede doen. Een extra complicatie 
is de rol van de waardering van de huidige woning in de beoordeling van andere woningen. 
Woonconsumenten met verhuisplannen zijn veel bewuster bezig met woonvoorkeuren dan de
genen zonder verhuisplannen. 

Huishoudenstypen worden beschouwd als combinaties van huishoudenskenmerken die in de 
praktijk veel voorkomen. Het samenspel van verschillende huishoudenskenmerken met de in
dividuele omstandigheden van het huishouden en externe factoren resulteert enerzijds in een 
uniek pakket woonvoorkeuren. De grote invloed van bepaalde huishoudenskenmerken zorgt 
anderzijds voor een gemeenschappelijke deler in de woonvoorkeuren van huishoudens met 
gelijke kenmerken. Zo is een eengezinswoning vooral voor huishoudens met kinderen en voor 
veel jonge tweepersoonshuishoudens een harde voorkeur. Over de relatie tussen woonvoorkeuren 
en leeftstijlkenmerken is tot op heden nog weinig bekend. Geoperationaliseerd als de (ge
wenste) besteding van tijd en geld, lijkt de leefstijl en de uiting ervan, invloed uit te oefenen op 
de gewenste woonvorm, woninggrootte en buitenruimte (cultuur van het wonen). De leefstijl is 
echter op de eerste plaats bekend als een verklarende variabele voor woonomgevingsvoorkeuren. 
Naast de diverse huishoudenskenmerken is een belangrijke rol weggelegd voor het inkomen bij 
de vorming van de woonvoorkeuren. Het besteedbare inkomen, en daarbinnen de bepaalde 
ruimte voor de woonlastenquote, is vooral een beperkende factor voor de keuzemogelijkheden. 

Resume -------------------------tt6 

Er bestaat een duidelijke samenhang in de voorkeuren van woonconsumenten ten aanzien van 
woning- en woonomgevingskenmerken. Men vormt zich complete 'woonbeelden': pakketten 
van voorkeuren die als geheel bij elkaar passen. Indien uitsluitend naar afzonderlijke wensen 
wordt gevraagd, uit men soms wel degelijk conflicterende wensen. Maar gevraagd naar het 
totaalbeeld, wenst men niet het ideaalbeeld. Misschien zouden sommigen dat best willen, maar 
men onderkent dat dit onmogelijke wensen zijn. Het nastreven ervan zou slechts leiden tot 
ontevredenheid en frustratie. Daarom maakt men bij voorbaat een afweging en laat in het 
geval van conflicterende wensen een wens prevaleren. Het conceptueel model, zoals dat weer
gegeven is in figuur 3.2, houdt met al deze factoren rekening en lijkt op grond daarvan de 
vorming van woonvoorkeuren en dus het woningkeuzeproces adequaat te beschrijven. De na
druk lag in de literatuurstudie op de invloed van de huishoudenskenmerken. Keer op keer bleek 
echter ook een rol weggelegd voor externe demografische, sociaal-economische en sociaal
culturele factoren, alsmede algemene behoeften, woonervaring, het bekende en bereikbare 
deel van de woningvoorraad, het inkomen en de mate van verhuisgeneigdheid. Woonvoorkeuren 
worden onder invloed van deze factoren gevormd. Tegelijkertijd ondervindt men de - al dan 
niet hinderlijke - invloed van deze factoren bij het realiseren van woonvoorkeuren, gegeven het 
beperkte aanbod. 
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Uit de vele onderzoeken komen duidelijke relaties naar voren tussen huishoudenskenmerken 
en voorkeuren ten aanzien van woonvorm, de woninggrootte, buitenruimten en de woonomge
ving. Echter door eerder genoemde prioriteitsstelling en verschillen in onderzoeksmethodieken 
zijn de resultaten van de diverse onderzoeken soms nogal uiteenlopend. Betreffende de onder
scheiden woonvoorkeuren en rangorde binnen deze woonvoorkeuren kan een groot deel van 
voorkeuren worden geconstateerd die binnen de verschillende onderzoeken gelijk zijn, waarbij 
de resterende woonvoorkeuren van inhoud verschillen. Ten aanzien van de inzichtelijkheid en 
het kader van dit onderzoek is het niet wenselijk alle mogelijke woonvoorkeuren toe te passen 
inzake het sturen van het woningkeuzeproces. De relatie tussen de waardering van boven
staande attributen en huishoudenskenmerken is te omschrijven als een profiel van een bepaald 
type huishouden met zekere woonvoorkeuren. Huishoudens met vergelijkbare waarderingen 
van de verschillende attributen en vergelijkbare huishoudenskenmerken kunnen onderschei
den warden als een doelgroep. 
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Consumentengedrag------------4-----· 

lnleiding --------------------------1 

Beslissingsprocessen nemen ( onbewust) een belangrijke plaats in in het gedrag van de consu
ment. Consumenten maken verschillende soorten keuzes: welk merk aan te schaffen, in welke 
winkel te kopen, uitgeven of sparen, welke informatie te vergaren, etc. Hoewel de intentie van 
al deze beslissingen van elkaar verschillen, is een basisprincipe te ontdekken: de selectie uit 
mogelijke alternatieven. Derhalve kan gesteld worden dat het kiezen uit alternatieven het cen
trale en eenduidige concept is binnen de theorie van het consumentengedrag. 
De specifieke benadering die gevolgd moet worden om het beslissingsproces van consumenten 
te begrijpen, is het beslissingsproces te benaderen vanuit het perspectief van informatiever
werking. Dit betekent dat de consument gekarakteriseerd wordt als een eenheid dat op een 
interactieve wijze communiceert met zijn of haar beslissingsomgeving, informatie zoekt en 
vergaart bij verschillende bronnen, de gevonden informatie verwerkt en vervolgens een selec
tie maakt uit een aantal alternatieven. Deze interactie met de omgeving kan soms zeer opper
vlakkig zijn en in sommige gevallen zeer extensief. 

Consumenten maken beslissingen om bepaalde doelen te bereiken. Derhalve is motivatie een 
belangrijk onderdeel van het beslissingsproces. Bij een zekere verzameling van doelen is de 
aandacht van de consument hoofdzakelijk gericht op informatie dat beschikbaar is ten aanzien 
van het bereiken van de gestelde doelen. De consument tracht deze informatie vervolgens te 
bevatten in het licht van eerder vergaarde kennis en de context waarin de informatie is verkre
gen. 
Hoewel veel van deze aandacht dus gestuurd wordt door de gestelde huidige doelen, is ook het 
tegenovergestelde mogelijk. In sommige gevallen worden consumenten afgeleid en nemen 
informatie op dat niet relevant is voor de gestelde doelen. 
Voor sommige beslissingen is de informatie reeds voorhanden maar is niet sufficient en moet 
de consument dus actief op zoek naar additionele informatie. Deze zoektocht naar informatie 
kan intern gericht zijn (i.e. informatie dat in het eigen geheugen ligt opgeslagen) of extern 
gericht zijn, beschikbaar door reclame, brochures, verpakkingen, etc. Ook hier wordt de infor
matie verwerkt en geevalueerd door de consument. In het proces van vergaren en evalueren 
van informatie kan de consument verschillende alternatieven gaan vergelijken. Consumenten 
worden gelimiteerd beschouwd betreffende de capaciteit van het verwerken van informatie. 
Oat houdt in dat bij dit proces van vergelijken en keuzes maken consumenten geen ingewik
kelde berekeningen of analyses uitvoeren. Veelvuldig doet zich het geval voor dat de consu
ment gebruik maakt van simpele heuristieken (beslissingsregels) opdat beter omgegaan kan 
worden met potentiele ingewikkelde beslissingssituaties. 
De theorie van het beslissen dat hier wordt gepresenteerd, bestudeert de componenten die 
noodzakelijk zijn om deze beslissingsgerelateerde fenomenen te begrijpen. Van belang is te 
onderzoeken hoe dergelijke beslissingsprocessen nu exact verlopen en op welke wijze de 
afwegingen van verscheidene alternatieven plaatsvindt. Dit hoofdstuk richt zich hoofdzakelijk 
op een meer totale benadering van consumentengedrag. 

De verschillende wetenschappen benaderen de theorieen omtrent consumentengedrag ieder 
vanuit haar eigen invalshoek. De bestudering van dit gedrag kan plaatsvinden vanuit een eco
nomisch, psychologisch, sociologisch of methodologisch perspectief. Echter is niet al het onder
zoek verricht in relatie tot het beslissingsproces in zijn geheel. Derhalve zorgt de toespitsing op 
het beslissingsproces van het consumentengedrag in zijn totaliteit en het standpunt van zijnde 
de consument een informatieverwerkende eenheid een selectiekader in de behandeling van 
deze theorie. 

In paragraaf 4.2 van dit hoofdstuk worden de verschillende functies van informatie bij de be
sluitvorming van consumenten belicht. Deze paragraaf wordt gevolgd door een overzicht van 
de belangrijkste beslissingsregels (paragraaf 4.3). Het gebruik van de beslissingsregels wordt 
in een model en in een schema aangegeven gevolg door een bespreking van de beperkingen 
van de menselijke informatieverwerving en -verwerking (paragraaf 4.4). Paragraaf 4.5 zal de 
verklaring van consumentengedrag door middel van een economische theorie en enkele model 
toelichten. Gezien de hoeveelheid informatie dat voorhanden is, is een techniek waarmee ge
gevens en kennis dusdanig gestructureerd en toegepast kan worden onontbeerlijk. Een voor
beeld van een dergelijke techniek is de techniek die toegepast wordt bij beslissingstabellen, 
welke in paragraaf 4.6 zal worden uiteengezet. In hoofdstuk 2 is het communicatieprobleem 
tussen de beide partijen, de aanbieder van vastgoed en de woonconsument, behandeld. Dit 
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communicatieprobleem het gemis van beide partijen om elkaars 'taal' te kunnen spreken. Zoals 
reeds in dit hoofdstuk gesteld, is een methodiek vereist die deze kloof overbrugt en door beide 
partijen gehanteerd kan worden. Een technologie uit de electro- en systeemtechniek die het 
gebruik van niet-eenduidige grenzen mogelijk maakt, zal worden behandeld in paragraaf 4.6. 

Functies van informatie ___________________ ___,,tt2 

4.2.1 lnleiding 

Verscheidene manieren zijn voorhanden wanneer de consument behoefte heeft aan informatie. 
Veel consumenten verwachten een betere beslissing te kunnen nemen na het verwerven en 
verwerken van informatie over de keuzemogelijkheden en daarbij de alternatieven. Op een 
andere manier verwacht men het waargenomen risico en de onzekerheid te kunnen verminde
ren met meer informatie, met als gevolg een meer zeker gevoel. Echter beslissingen op basis 
van meer informatie zijn niet noodzakelijkerwijs betere beslissingen. Meer informatie kan lei
den tot meer of andere onzekerheden. Een andere wijze van informatie zoeken en onderzoek is 
dat men een lastige beslissing nog enige tijd kan uitstellen, terwijl bij een feitelijke beslissing of 
een zekere voorkeur voor een bepaald alternatief informatie fungeert als rechtvaardiging ach
teraf. 
Men kan intern en extern informatie zoeken onderscheiden. Intern informatie zoeken heeft 
betrekking op informatie uit het geheugen of op informatie die de consument al 'in huis' heeft. 
Men spreekt van externe informatie, als de informatie verkregen wordt uit een of meer van de 
drie typen externe informatiebronnen, te weten de commerciele bronnen, neutrale bronnen en 
sociale bronnen. Commerciele bronnen en neutrale bronnen worden in het algemeen als meer 
deskundig gezien dan de sociale bronnen, aangezien ze over meer technische productinformatie 
beschikken. Neutrale en sociale bronnen zijn meestal betrouwbaarder dan commerciele bron
nen, daar ze geen duidelijk eigenbelang hebben bij het verstrekken van informatie (Zie tabel 
4.1). 

lnformatlebron 

Commercieel 

Deskundlgheid Betrouwbaarheid 

+ 

Tabel 4.1 Waargenomen deskundigheid en 
betrouwbaarheid van informatiebronnen. 
[Bron: Van Raaij en Antonides, 1994] 

Neutraal + + 

Sociaal + 

Informatie wordt niet altijd bewust gezocht. Consumenten ontmoeten ook informatie die ze 
niet bewust zoeken, maar 'toevallig leren', zoals uit reclame en door producten die anderen 
gebruiken. Het is overigens zo dat, als men een belangrijke beslissing moet nemen of een 
probleem moet oplossen, men gevoeliger is voor deze 'toevallige' informatie. 

4.2.2 Waargenomen risico 
Consumenten komen vaak risico en conflict tegen in hun beslissingen. De uitkomst van een 
keuze is dikwijls onzeker. Ook niet gekozen alternatieven hebben hun aantrekkelijke eigen
schappen. De mate van risico of conflict houdt verband met vier factoren, te weten het aantal 
keuze-alternatieven, de waargenomen gelijkwaardigheid van de keuze-alternatieven, de be
langrijkheid en de vergelijkbaarheid van de keuze-alternatieven. Hoe belangrijker de keuze is 
en hoe meer de alternatieven op elkaar lijken, des te moeilijker wordt de keuze. 

We kunnen de volgende soorten risico onderscheiden: 
• Fysiek risico: Gevolgen van de keuze voor de lichamelijke gezondheid. 
• Mentaal risico: Gevolgen van de keuze voor het geestelijk welbevinden. 
• Financieel risico: Gevolgen van de keuze voor toekomstige uitgaven, zoals onderhoud en 

reparatie van duurzame goederen, en onvoorziene extra uitgaven. 
• Sociaal risico: Gevolgen van de keuze voor de sociale relaties en het prestige van de con

sument. Informatie uit sociale bronnen kan dit risico verminderen. 
• Tijdrisico: Gevolgen van de keuze voor de toekomstige tijdbesteding van de consument. 

Uitstel van de beslissing heeft ook een tijdrisico, namelijk dat men het product pas later 
kan gaan gebruiken. 

Masters of doubt Consumentengedrag [4] 27 



In het algemeen probeert de consument het risico niet a Ileen te verminderen door informatie in 
te winnen, maar ook door merkentrouw, winkeltrouw, te vertrouwen op aanbevelingen, 
certificering en garanties. Informatie kan de subjectieve onzekerheid over een keuze-alterna
tief verminderen, doordat het risico nauwkeuriger bekend wordt. Er bestaat echter het gevaar 
dat consumenten denken dat ze goede beslissingen hebben genomen, als ze goed gedocumen
teerd en ge'informeerd (denken te) zijn. Echter leidt meer informatie niet altijd tot een betere 
beslissing, soms zelfs tot minder goede beslissingen (zgn. "information overload", zie para
graaf 4). 

Het te verwachten risico zelf wordt met informatieverzameling niet gereduceerd, alleen de 
onzekerheid over de hoogte van het risico. De meeste vormen van de reductie van deze onze
kerheid hebben betrekking op de waarschijnlijkheid waarmee het risico voor kan komen. 

4.2.3 Kosten en baten van informatieverzameling en -verwerking 

Informatieverzameling en -verwerking brengt meestal kosten met zich mee. Deze kosten be
staan meestal uit financiele kosten zoals reis- en telefoonkosten. Ook tijd en moeite moeten 
soms worden ge·investeerd om een keuze te kunnen maken. Deze tijd en moeite kunnen we 
rekenen tot de gedragskosten van een beslissing. De financiele kosten en de gedragskosten 
worden afgewogen tegen de verwachte voordelen van een betere beslissing. De 'kosten van het 
denken' hangen, net als het waargenomen risico, samen met de gelijkheid en complexiteit van 
de keuze-alternatieven. 
Het is vaak niet mogelijk of doenlijk om alle informatie te verwerken. Vereenvoudigen van het 
beslissingsproces wordt dan vaak bereikt door minder complexe keuzeregels te gebruiken, 
hoewel het dan niet zeker is dat het beste alternatief wordt verkregen. In veel keuzesituaties is 
het feitelijk onmogelijk om het beste alternatief te selecteren. Bijvoorbeeld als de informatie 
niet gelijktijdig beschikbaar is. Op zo'n moment kan er gesproken word en van "satisficing". 
Satisficing houdt in dat een keuze-alternatief dat aan zekere eisen voldoet, wordt gekozen. De 
consument stelt voor zichzelf bepaalde minimumeisen waaraan een alternatief moet voldoen. 
Deze minimumeisen zijn gebaseerd op de verwachtingen die de consument heeft over de ei
genschappen van de alternatieven die zullen voorkomen. Dit kan een minimumkwaliteit zijn of 
een maxima le prijs. Op het moment dat een alternatief wordt gevonden dat aan deze minimum
eisen voldoet, wordt dit alternatief gekozen, zonder dat men afwacht of zich nog betere alter
natieven zullen voordoen. Als er te veel alternatieven zijn die aan de minimumeisen blijken te 
voldoen, kan de consument de minimumeisen eventueel verhogen. Als geen van de aanwezige 
alternatieven aan de minimumeisen blijkt te voldoen, zal de consument de minimumeisen 
eventueel verlagen ten einde de besluitvorming niet al te zeer te vertragen. 

4.2.4 Rechtvaardiging 
Een miskende functie van informatie is de rechtvaardiging van de keuze achteraf - aanvullende 
informatie na de keuze of bij de keuze niet betrokken informatie -. In veel gevallen moet de 
consument een beslissing verdedigen tegenover hun huisgenoten, collega's, vrienden en fami
lieleden. Hiervoor heeft men informatie nodig over de redenen waarom men het bewuste alter
natief heeft gekozen. Consumenten hebben (niet-relevante) informatie nodig om hieraan argu
menten te ontlenen om hun aankoop tegenover zichzelf en anderen te rechtvaardigen of hun 
sociale status te verhogen. Ook kan dit gezien worden als een mogelijkheid om ontevredenheid 
met de aanschaf te verminderen. De consument onderstreept de gunstige eigenschappen van 
het gekozen alternatief en verdringt of laat de gunstige eigenschappen van de niet gekozen 
alternatieven achterwege. Veel informatie-inwinning heeft als doel om een reeds genomen 
besluit te legitimeren. 

Beslissingsregels-----------------------3 

Consumenten zijn vaak beperkt in hun bereidheid en bekwaamheid om informatie te verwer
ken. Dit betekent dat complexe en gedetailleerde berekeningen ('mentale algebra') eerder 
uitzondering dan regel zijn. Een beslissingsregel beschrijft het proces waarmee de consument 
informatie verwerkt en tot een keuze te komen, waarbij vermeld moet worden dat een beslissings
regel niet een techniek is die de consument kiest om tot een keuze komt, maar onbewust 
uitvoert. Soms specificeert een beslissingsregel het keuzecriterium, dat wil zeggen op grond 
waarvan een alternatief wordt gekozen. Negen beslissingsregels worden in de navolgende twee 
paragrafen hier beschreven met als hoofdindeling de compenserende tegenover de niet-com
penserende beslissingsregels. 
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4.3.1 Compenserende beslissingsregels 
Twee compenserende beslissingsregels (A en B) kunnen worden onderscheiden. Bij een com
penserende beslissingsregel kan een minder gunstige waarde op het ene attribuut (i.e. een 
bepaald kenmerk van het probleem) gecompenseerd worden door een gunstige waarde op het 
andere attribuut. 

A. Lineair-compenserende beslissingsregels zijn ingewikkeld. De keuze-alternatieven worden 
beschreven door meerdere eigenschappen (multi-attributief). Elke eigenschap wordt gewogen 
naar zijn belangrijkheid of gunstigheid. De multi-attributieve nutstheorie is een voorbeeld van 
een lineair-compenserende keuzeregel. De beslissingsregel is lineair, omdat de gewogen attri
buten op een lineaire wijze worden samengevoegd. De beslissingsregel is compenserend, om
dat niet-gunstige attributen gecompenseerd worden door gunstige attributen. 

B. Niet-lineaire compenserende beslissingsregels gebruiken een niet-lineaire functie, bijvoor
beeld een multiplicatieve functie, om de gewogen attribuutscores te combineren. Bij deze re
gels hebben de verschillende attributen een onderlinge invloed op elkaar en versterken of 
verzwakken het resultaat. 

De compenserende beslissingsregels zijn de meest rationele van de behandelde regels, dat wil 
zeggen de kans is het grootst dat het beste alternatief wordt gekozen. Tegelijk zijn deze regels 
complex en hebben hoge gedragskosten tot gevolg voor de consument. 

4.3.2 Niet-compenserende beslissingsregels 
De overige beslissingsregels zijn niet compenserend. Dit betekent dat een minder gunstige 
waarde op een attribuut kan leiden tot het verwerpen van het desbetreffende alternatief, 
zonder dat een gunstige waarde op een ander attribuut hiervoor compenseert. 

C. Affect referral is de eenvoudigste beslissingsregel. Op grond van een eerste indruk, 
vertrouwdheid of primaire aantrekkelijkheid kiest de consument een alternatief, dat wil zeggen 
zonder de cognitieve uitwerking en zonder het gebruik van een informatiematrix. In feite ge
bruikt de consument nauwelijks enige informatie, maar selecteert of herkent de consument 
onmiddellijk een aantrekkelijk of vertrouwd alternatief. 

D. Bij de conjunctieve beslissingsregels worden minimum- en maximumgrenswaarden vastge
steld op een of meer attributen. De alternatieven moeten aan deze grenswaarden voldoen, 
willen ze in aanmerking komen. Met behulp van een conjunctieve regel brengt de consument in 
de beginfase van het beslissingsproces een scheiding aan tussen de acceptabele en niet-accep
tabele alternatieven. Als twee of meer alternatieven voldoen aan de gestelde grenswaarden, is 
een andere beslissingsregel nodig om het beste alternatief te kiezen. 

E. Disjunctieve beslissingsregels zijn gebaseerd op positieve of extreem positieve waarden van 
een eigenschap. Een alternatief wordt gekozen op grond van ten minste een superieure attribuut
waarde, ongeacht de overige attribuutwaarden. 

F. Lexicografische beslissingsregels gaan uit van een ordening (door de consument) van de 
eigenschappen naar belangrijkheid. De alternatieven worden het eerst vergeleken op het be
langrijkste attribuut. Als een alternatief superieur is op dit eerste attribuut, wordt dit alternatief 
gekozen. Als twee of meer alternatieven gelijk scoren op dit attribuut, worden deze alternatie
ven op het tweede attribuut vergeleken, enzovoort. De lexicografische beslissingsregel kent 
vooral informatieverwerking per eigenschap en is niet compenserend. 

G. De semi-geordende /exicografische regel lijkt op de lexicografische beslissingsregel, echter 
wordt niet alleen uitgegaan van gelijke waarden op een attribuut, maar van nagenoeg gelijke 
scores. Kleine en insignificante verschillen op een attribuut zijn niet doorslaggevend in de 
keuze van een alternatief. 

H. Sequentiele eliminatie is conjunctief in de zin dater minimumgrenswaarden worden vastge
steld voor ieder attribuut. Alternatieven worden sequentieel geelimineerd op grond van een 
onvoldoende attribuutwaarde. Er bestaat geen regel voor de volgorde van de attributen. Dit 
type beslissingsregel is vergelijkbaar met de conjunctieve beslissingsregel, echter worden bij 
de sequentiele eliminatie geen maximumwaarden vastgesteld. Bij sequentiele eliminatie is het 
van belang dat de mogelijke alternatieven zeker aan een bepaalde minimumwaarde moeten 
voldoen. 
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I. De beslissingsregel van de additieve verschillen gaat uit van een paarsgewijze vergelijking 
van de keuze-alternatieven. De verschillen tussen de beide alternatieven worden (gewogen of 
ongewogen) opgeteld. De 'winnaar' van een paarsgewijze vergelijking wordt daarna met een 
ander alternatief vergeleken. Bij een groot aantal alternatieven moet de consument veel 
paarsgewijze vergelijkingen maken en brengt deze beslissingsregel hoge gedragskosten met 
zich mee. 

4.3.3 Beslissingsprocessen 

Zoals gezegd word en beslissingsregels vaak in volgorde gebruikt: een sequentiele of gefaseerde 
strategie. Conjunctieve beslissingsregels worden vaak in het begin van het proces gebruikt om 
de acceptabele van de onacceptabele alternatieven te onderscheiden. Een compenserende 
beslissingsregel wordt vooral in de tweede helft van het beslissingsproces gebruikt om het 
'beste' alternatief te selecteren. 

Een voorbeeld van een dergelijke gefaseerde strategie is weergegeven in figuur 4.1. De 
conjunctieve regel wordt hier gebruikt om de acceptabele alternatieven te scheiden van de 
onacceptabele. Als geen enkel alternatief acceptabel is, moet de consument nieuwe alternatie
ven zoeken of moet hij/zij de grenswaarden verlagen. Als er een acceptabel alternatief is, wordt 
dat gekozen en is het beslissingsproces ten einde. Als er meer acceptabele alternatieven zijn, 
kan de consument kijken of er een alternatief is dat zich in positieve zin duidelijk van de andere 
alternatieven onderscheidt. Is dat het geval, dan wordt dit alternatief (volgens de disjunctieve 
regel) gekozen. De eindafweging tussen de acceptabele alternatieven gebeurt met een com
penserende regel. Op grond hiervan wordt in het algemeen een alternatief gekozen. Het is ook 
echter denkbaar dat verscheidene alternatieven worden gekozen. 
Het is niet altijd het geval dat een consument een dergelijk gefaseerde strategie als in figuur 
4.1 volgt. Vaak wordt een verkorte strategie gevolgd, zoals alleen een conjunctieve regel, 
alleen een conjunctieve en een disjunctieve regel, alleen een disjunctieve regel, of alleen een 
conjunctieve regel en een compenserende regel. De conjunctieve regel wordt soms als een 
'satisficing' procedure gebruikt om een alternatief te kiezen dat aan zekere minimumeisen 
voldoet. Bij impulsaankopen is de procedure waarschijnlijk nog korter en bestaat zij hooguit uit 
een snelle evaluatie van de acceptabiliteit van de aankoop. 

Een dergelijk model gaat uit van het feit dat een consument elke beslissing neemt onafhanke
lijk van eerdere beslissingen. Dit is niet altijd het geval. Bij merkentrouw kiest de consument 
steeds opnieuw een bepaald merk, zonder steeds weer een uitgebreid beslissingsproces te 
doorlopen. Derhalve kunnen de volgende vier soorten beslissingsprocessen, zoals die bij con
sumenten voorkomen, word en onderscheiden: 

1. Een rationeel beslissingsproces met het zoeken van informatie, het vergelijken van alter 
natieven en zo mogelijk nutsmaximalisatie. Waarschijnlijk wordt het hiervoor beschre
ven voorbeeldmodel volledig doorlopen en wordt bij de afweging een compenserende 
keuzeregel gebruikt. Men spreekt ook wel van een uitgebreid probleemoplossend keuze
proces. 

2. Een routinematig beslissingsproces, waarbij sprake is van gewoontevorming, zoals win
kel- en merktrouw. Voorheen is dit voor de consument mogelijk een rationeel beslissings
proces geweest, maar in de loop van de tijd is het vervangen door een routine. Het ligt 
voor de hand dat hier een simpele beslissingsregel, zoals affect referral, wordt gevolgd 
en dat geen externe informatie wordt ingewonnen. 

3. Een afwisse/ingsgericht beslissingsproces, waarbij de consument een gewoonte door
breekt en iets nieuws doet. Consumenten hebben behoefte aan variatie. Het gebruik van 
een disjunctieve beslissingsregel ligt hier voor de hand. 

4. Een situationee/ bepaald beslissingsproces treedt op als de situatie of omstandigheden 
bepalen hoe het beslissingsproces verloopt en welk alternatief men kiest. De situatie kan 
op twee manieren worden opgevat: de situatie van de beslissing zelf, waar bij voorbeeld 
tijdsdruk of de aanwezigheid van anderen een rol speelt, of de verwachte gebruikssitua
tie. Het is waarschijnlijk dat hier een conjunctieve of disjunctieve beslissingsregel wordt 
gebruikt. 
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Deze vier soorten beslissingsprocessen kunnen in een schema worden weergegeven op basis 
van volgtijdelijkheid (figuur 4.2). Het schema kent geen startpunt, gezien het feit dat de situa
tie voor elke consument anders kan zijn. Echter in de meeste gevallen begint het proces bij een 
routinematig handelen door de consument. Gaande van rationele naar routinematige beslissin
gen treedt een vereenvoudiging op; het kost minder moeite om een gewoonte te volgen dan 
om een rationeel keuzeproces te doorlopen. De weg van routinematig naar afwisselingsgerichte 
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~ 

zoekgedrag naar 
alternatieven 

Flguur 4.1 Een model van een sequentieel 
gebruik van beslissingsregels en keuze
regels. 

t 
[Naar: R. East, 1990] 
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beslissingsprocessen wordt vooral bepaald door verve ling met het bestaande product of nieuws
gierigheid aangaande het onbekende product. De consument heeft behoefte aan variatie en 
besteedt opeens meer aandacht aan de betreffende aankoop. Op de weg van afwisselings
gerichte naar situatieve beslissingsprocessen treedt enige complicatie op. De consument volgt 
niet alleen zijn/haar eigen voorkeur, maar laat de keuze mede bepalen door de situatie van de 
keuze en de verwachte gebruikssituatie. De consument is als het ware gevoeliger geworden 
voor de (sociale) gevolgen van de productkeuze en de sociale betekenis van de producten. Het 
rationele beslissingsproces dat in tweede instantie na het situatieve beslissingsproces voor-
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komt, bevindt zich waarschijnlijk op een hoger niveau dan het oorspronkelijke rationele 
beslissingsproces. 

Beperkingen in de besluitvorming -----------------4 

Consumenten hebben beperkte capaciteiten en zijn niet altijd gemotiveerd of in staat om hun 
nut te maximaliseren. Vaak is rationeel gedrag van consumenten eerder uitzondering dan re
gel, omdat rationaliteit aanmerkelijk tijd en moeite vergt, in de vorm van informatie verzame-
len, verwerken en het 'beste' alternatief kiezen. Gewoonten en routines hebben aanzienlijk 
lagere gedragskosten en hebben daarom voor de consument in vele gevallen de voorkeur. 

4.4.1 De omgeving van informatie en situatie 

De structuur, het formaat en de hoeveelheid van de informatie zijn belangrijke determinanten 
van het beslissingsproces. De structuur van informatie kan drie verschillende vormen aanne
men. Ten eerste vergemakkelijkt informatie in een geordende matrix de informatieverwerking 
per attribuut (lexicografische beslissingsregel). Op de tweede plaats vergemakkelijkt informa
tie per a/ternatief afzonderlijk de informatieverwerking per alternatief, zoals in de compense
rende beslissingsregel. Ten slotte kan niet-simultane structurering het beste ge"identificeerd 
worden met 'satisficing' gedrag, zoals voorkomt in de conjunctieve beslissingsregel. 

Het formaat van de informatie heeft betrekking op het type en de eenheid van de informatie. 
De informatie kan worden gegeven in kardinale eenheden, zoals prijs, in ordinale eenheden, 
zoals een restaurantclassificatie, of in binaire eenheden, zoals de aanwezigheid of afwezigheid 
van bepaalde productkenmerken. Informatie kan voorts worden gegeven in feitelijke vorm. Een 
consument kan een algemeen beschikbaar of specifiek gegeven voor hem/haar zelf vertalen in 
een feitelijk gegeven, als hij/zij kennis van zaken heeft. 

De hoeveelheid informatie kan leiden tot een situatie van "information overload". Dit betekent 
dat teveel alternatieven of te veel attributen de aandacht van de consument vragen. Te veel 
informatie kan de kwaliteit van de beslissing doen afnemen, vooral als overbodige informatie 
de relevante informatie overheerst. De overdaad aan alternatieven blijkt schadelijker te zijn 
dan een overdaad aan attributen. De duidelijkheid en begrijpelijkheid van de informatie spelen 
een belangrijke rol. Nieuwe informatie zou gemakkelijk ge"integreerd moeten worden in het 
bestaande netwerk van informatie in het geheugen. 
Sommige situaties zijn rijk en andere arm aan relevante informatie. Massamedia, vakbladen en 
ontmoetingen met andere consumenten (sociale bronnen) zijn vaak rijke bronnen van gege
vens. Onder condities van tijdsdruk en afleiding neigen consumenten naar een toekenning van 
een groot gewicht aan negatieve aspecten van een alternatief om alternatieven te elimineren. 
Afleiding vindt plaats, als te veel andere activiteiten tegelijk plaatsvinden. 

4.4.2 lnterne informatie 

Het lijkt redelijk te verwachten dat informatie die extern door de consument wordt gezocht, 
complementair is aan de interne informatie in het geheugen. Consumenten die weinig of niets 
weten van een bepaald product of een bepaald probleem waarover ze moeten beslissen, zou
den meer tijd en moeite moeten besteden om dit gebrek aan kennis te compenseren. Men kan 
ook echter de tegengestelde hypothese stellen. Consumenten die meer weten over een zeker 
probleemgebied zijn beter uitgerust om nieuwe informatie te verzamelen, omdat ze reeds de 
basiscategorieen kunnen onderscheiden waarmee ze de nieuwe informatie kunnen beoordelen. 
Ze zijn waarschijnlijk ook meer ge"interesseerd in nieuwe informatie over het product of ze 
willen alleen de geldigheid van hun bestaande informatie toetsen (rechtvaardiging). Anderzijds 
bestaat ook de mogelijkheid dat door een verhoogde kennis van een zeker probleemgebied 
juist minder behoefte bestaat aan aanvullende informatie. Niet alleen informatie in het geheu
gen is belangrijk, ook kennis van beslissingsregels en 'procedurele rationaliteit' is van belang, 
zo niet belangrijker. Enige kennis van de feiten heeft zijn waarde, maar kennis hoe men rele
vante informatie verkrijgt en hoe men deze informatie verwerkt, is vaak nog meer waard. 
Informatie in het geheugen is doorgaans richtinggevend voor de informatie die men zoekt en 
de wijze waarop men de nieuwe informatie interpreteert. De wijze van codering en opslag van 
informatie in het geheugen bepaalt mede de aanvullende informatie die men verzamelt. De 
categorieen die men gebruikt, en de interne representatie leiden waarschijnlijk tot een voor
keur voor de alternatieven die in deze categorieen passen, en tot afkeer van de alternatieven 
die moeilijk of niet in deze categorieen zijn onder te brengen. 
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4.4.3 lndividuele verschillen 

Individuen onderscheiden zich in de mate van aandacht voor informatie en beslissingsprocessen. 
Een consument streeft een optimaal niveau van activatie na. Dit optimale niveau wordt bereikt 
bij een optimale hoeveelheid stimulatie in de omgeving van de consument. Personen met een 
hoger opleidingsniveau en/of wonend in een stedelijke omgeving blijken een hoger optimaal 
niveau van stimulatie te hebben dan andere personen. Men kan verwachten dat deze personen 
in staat en bereid zijn om meer informatie te verwerken, minder snel "information overload" te 
ervaren en ingewikkelder beslissingsprocessen te gebruiken. Individuele verschillen kunnen 
een aantal aspecten van het beslissingsproces be"invloeden: 
• Het aantal en het soort beslissingsregels dat een consument kent en gebruikt; 
• De bekwaamheid om informatie te verwerken, zowel procedureel als qua snelheid; 
• Percepties van de moeilijkheidsgraad en de mogelijkheid om beslissingsregels adequaat 

toe te passen; 
• De hoeveelheid, kwaliteit en de organisatie van de informatie in het geheugen; 
• De mate waarin verschillende methoden gebruikt worden om tot een keuze te komen. 

Modellen voor de verklaring van consumentengedrag --------~..-.5 

4.5.1 lnleiding 

Zoals hiervoor reeds is aangekondigd, wordt in dit hoofdstuk consumentengedrag aan de orde 
gesteld vanuit een economische en methodologische invalshoek. Dit limitatief uitgangspunt is 
gestoeld op het feit dat het verklaren van consumentengedrag veel meer dan economische 
theorieen of methodieken beslaat en het zwaartepunt van dit onderzoek niet vereist dat een 
breed gebied omtrent dit verschijnsel wordt getracht te onderzoeken. Een meer praktische 
werkwijze is hier vereist: welke theorie of model kan het best gebruikt worden om beslissings
processen betreffende het huisvestingsvraagstuk te verklaren, dan wel zo nauwkeurig mogelijk 
be sch rijven. 
Het gebruik van modellen bij consumentengedrag wordt toegepast om bepaalde concepten en 
bevindingen in onderzoek naar het gedrag van consumenten te structureren en te simplificeren. 
Dergelijke modellen zijn een uitermate geschikt hulpmiddel het beg rip en inzicht in een bepaald 
verschijnsel te vergroten. De centrale rol van dergelijke gedragsmodellen, zoals bijvoorbeeld 
die voor marktanalyse in de marketing wordt getoond in figuur 4.3. Het gebruik en onderzoek 
naar gedragsmodellen van de consument beoogt de volgende aspecten: 

1. Preventie: De potentie om vooruit te kijken. 
2. Efficiency: De potentie om verbeteren. 
3. Effectiviteit: De potentie om te veranderen. 
4. F/exibiliteit: De potentie om te reageren op veranderingen. 

Als gekeken wordt naar het inkomensbestedingsproces van de consument dan kunnen de vol
gende stadia worden onderscheiden: 

0. Correctie onacceptabele situatie; 
1. Verdeling over sparen en besteden; 
2. Verdeling over globale productcategorieen; 
3. Verdeling over generieke producten of productklassen; 
4. Keuze van een alternatief binnen een productklasse. 

De keuzen op niveau 4 gaan vaak samen metals zodanig identificeerbare beslissingsprocessen 
van de consument. Wat betreft de andere niveaus zijn dergelijke bewuste beslissingsprocessen 
veel minder algemeen. Voor deze stadia kan alleen achteraf worden gezegd dat er een be
paalde toewijzing heeft plaatsgevonden. Voor het besluitvormingsproces omtrent de keuze van 
een woning kan eveneens geconstateerd worden dat beslissingen op niveau 4 en enigszins op 
niveau 3 een herkenbaar beslissingsproces is en derhalve in dit onderzoek ook als uitgangspunt 
wordt genomen. 
De essentie van de economische nutstheorie komt naar voren in termen van voorkeuren van 
consumenten voor zekere producten. In deze theorie worden implicaties afgeleid met betrek
king tot de invloed van prijzen en inkomen op het verbruik van individuele goederen. Uitgangs
punten bij deze benadering zijn (Van Raaij en Anton ides, 1994): 

• de consument is volledig ge"informeerd, zowel ten aanzien van het bestaan van de ver
schillende producten als ten aanzien van hun eigenschappen en prijzen (open marktsitua
tie); 
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• de consument heeft de capaciteit om alle mogelijke combinaties te evalueren op hun 
nut; 

• de voorkeuren zijn gegeven. 

Het is evident dat deze uitgangspunten nooit geldig kunnen zijn op het gedetailleerde niveau, 
waarbij de consument tegelijk alle merken en soorten binnen alle productklassen zou moeten 
overzien. Deze veronderstellingen vinden meer hun plaats op het niveau van de verdeling van 
globale productcategorieen. 
Echter de beperking van de economische nutstheorie tot de niveaus 2 en 3 is niet geschikt om 
consumentengedrag te kunnen verklaren. Op het vierde niveau kan de karakteristiekenbenadering 
worden gebruikt om dit gedrag te beschrijven. Essentieel verschil van deze benadering met de 
economische nutstheorie is dat voorkeuren niet worden gespecificeerd op het niveau van het 
product, maar op het niveau van de karakteristieken (attributen) van dat product. De 
karakteristiekenbenadering zal in volgende paragraaf nader worden toegelicht om het belang 
van deze benadering de onderstrepen voor dit onderzoek. 

4.5.2 De karakteristiekenbenadering 

Uit de inleiding is reeds gebleken dat de karakteristiekenbenadering afdaalt naar het niveau 
van attributen van een product, met als essentie de notie dat ieder product een combinatie is 
van karakteristieken. Bij een woning kunnen we denken aan attributen als prijs, grootte woon
kamer, aantal kamers, grootte buitenruimte, etc. Verschillende keuze-alternatieven binnen een 
productklasse worden dan opgevat als verschillende combinaties van attribuutniveaus. Wan
neer bekend is welke combinatie van attribuutniveaus door elk van de aangeboden producten 
in een bepaalde productklasse worden gepresenteerd, kan worden vastgesteld in welke mate 
de verschillende alternatieven worden gekozen. De betekenis van de karakteristiekenbenadering 
voor de verklaring van consumentengedrag is dat ze een economische analyse mogelijk maakt 
van het keuzegedrag binnen een bepaalde productklasse en dat zelfs een voorspelling kan 
worden gemaakt welk product een consument zal opteren. 

Uitgangspunt van de theorie vormen de attributen die onderdeel vormen van een product. De 
theorie bestaat als het ware uit twee etappen (Lancaster, 1971): 
1. Op de eerste plaats vindt er een transformatie plaats van producten naar karakteristie

ken. Dit leidt ertoe dat producten kunnen worden opgevat als punten in een meerdimensio
nele karakteristiekenruimte. Op grond van deze puntenconfiguratie en de bijbehorende 
prijzen kunnen een aantal uitspraken worden gedaan over de aantrekkelijkheid van diver
se producten voor de consument. 
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Deze transformatie, lineair geacht, van producten naar karakteristieken is van de vol
gende vorm: 

z=Bx Formule 4.1 Lineaire transformatiematrix van producten 
naar karakteristieken. 

~

zi J-l~,i- --b:in - - - ~In j ~1 j 
' - bit - - - b;i - - - ' , 
I I I I I 

I I I I I 

Z; b,1 - - - - - - - - - brn Xn 

[Bron: Lancaster, 1971] 

Hierin is z een r-dimensionale vector van karakteristieken, B de (r x n) matrix en x een n
dimensionele vector van producten. Het element biJ van de matrix geeft aan de hoeveel
heid aan van karakteristiek i per eenheid van product j (bijvoorbeeld prijs en kwaliteit). 
Deze formule geeft dus aan dat in een bundel van n verschillende producten wordt omge
zet in een bundel van r verschillende karakteristieken. 

2. Op de tweede plaats worden de nutsfuncties van consumenten ge"introduceerd. Veron
dersteld wordt dat de consument een nutsfunctie heeft over karakteristieken. Deze 
nutsfunctie geeft de relatieve waardering van een consument voor de verschillende attri
buten weer. Uitgaande van de posities van de verschillende producten in de karakteris
tieken ruimte bepaalt de nutsfunctie uiteindelijk welk product een consument zal kiezen. 
Bij een zekere nutsfunctie over karakteristieken kan het maximalisatieprobleem als volgt 
worden genoteerd: 

U(z1, ... ,z,) Formule 4.2 Nutsfunctie en maximalisatieprobleem. 
[Bron: Lancaster, 1971] 
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Hierbij is Y het beschikbare budget en p
1 
de prijs van product i. Deze vergelijking is dus 

een budgetrestrictie en dus slechts een voorbeeld. Meerdere en verschillende restricties 
zijn derhalve heel goed mogelijk. 

De gedachtengang in de theorie van de karakteristiekenbenadering, dat consumenten al naar 
gelang hun preferentieparameters verschillende producten kiezen, is van groot belang. Im
mers, groepen consumenten met min of meer dezelfde preferentieparameters kunnen worden 
gezien als afzonderlijke marktsegmenten. Deze theorie biedt daardoor een kader voor het 
analytisch den ken over marktsegmentatie, dat wil zeggen het op de markt brengen van producten 
specifiek voor bepaalde groepen consumenten. Een bekende toepassing binnen het weten
schappelijke domein van vastgoed zijn de zogenaamde product-markt combinaties. Ook hier 
worden op basis van consumentenprofielen vergeleken met zekere productprofielen (soorten 
woningen, omgeving) en kunnen producten op de markt worden gebracht die aan bepaalde 
consumentprofielen voldoen. Echter de gekozen consumentprofielen zijn dikwijls verouderd en 
segmenteren de markt vaak op oude en veel gebruikte categorieen zoals leeftijd, inkomens
groep, levensfase, etc. Deze traditionele indelingen geven geen betrouwbare indicatie meer 
van enig samenhangend consumptiegedrag. Als correctie op deze vaak te absolute indelingen 
ontstaan nieuwe begrippen zoals "gevoelsleeftijd", die wederom geen samenhang met het 
consumptiegedrag beschrijven. Met de huidige veranderingen in de samenleving verschijnen er 
diverse samenlevingsvormen die niet meer aan deze categorieen voldoen. Er ontstaan vervol
gens zoveel verschillende segmenten dat dit voor onderzoek niet meer hanteerbaar is. De 
karakteristiekenbenadering is een benadering die hier een oplossing in biedt. Slechts groepen 
consumenten met dezelfde waardering voor bepaalde productkenmerken vormen een segment 
waar een passend product voor gevonden of gemaakt kan worden. De waardering voor deze 
productkenmerken is niet alleen afhankelijk van leeftijd, inkomensklasse of huishoudens
samenstelling, maar ook een meer abstracte onderscheiding is mogelijk, zoals bijvoorbeeld 
segmentatie naar leefstijl of een combinatie van inkomensklasse en leefstijl. 
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4.5.3 Decision Plan Nets 

Om in enige mate invloed uit te kunnen oefenen op het woningkeuzeproces van huishoudens is 
een goed inzicht in het substitutiegedrag van de individuele huishoudens van essentieel belang. 
Zonder dit inzicht kan het beslissingsproces slechts worden gemodelleerd onder grote simplifi
caties, waardoor de voorspellende waarde van een model sterk vermindert. 

De voorspellende waarde van onderzoek gebaseerd op de zgn. "Stated Preference" en "Revealed 
Preference" methode blijkt gering te zijn als het aanbod van woningen en de toedeling ervan 
verandert. Huishoudens die zeggen te willen verhuizen (Stated Preference) doen dat in de 
praktijk toch niet of verhuizen naar andere typen woningen dan die in hun woonvoorkeuren 
werden aangegeven. Aan de andere kant is in de Revealed Preference methode het bestaande 
aanbod in een specifieke locatie sterk bepalend voor de mogelijkheden die het huishouden bij 
de keuze van een woning heeft. Bij een verruiming van het aanbod in kwantitatieve en/of 
kwalitatieve zin zal er een totaal nieuwe afweging door het huishouden worden gemaakt, die 
niet kan worden afgeleid uit het gedrag wat daarvoor onder andere omstandigheden is waarge
nomen. 

Een analysemethode waarin de woonvoorkeuren van de woonconsumenten gekoppeld kunnen 
worden aan de beperkingen verdient dus de voorkeur. Door toepassing van een dergelijke 
methode moet tevens duidelijk kunnen worden gemaakt welke factoren leiden tot een bijstel
ling van de voorkeuren en tot acceptatie van bepaalde typen woningen. Het gaat niet alleen om 
de vraag wat voor de consumenten de ideale woonsituatie zou zijn, maar vooral om de vraag 
wat men onder welke voorwaarden bereid zou zijn om te accepteren. 
Een methode die het substitutiegedrag systematisch en realistisch weer zou kunnen geven, 
zonder dat dergelijke simplificaties vereist zijn, is de Decision Plan Net (DPN) methode. Timmer
mans en Van der Heijden hebben daarbij gewezen op de mogelijkheden die de Decision Net 
Approach hiervoor biedt: "This approach may prove to be a good alternative ... especially when 
the decision-making process is characterised by the existence of noncompensatory elements or 
when a high degree of interpersonal variation in number and types of attributes, influencing the 
decision-making and choice process, is present". 

In een DPN (Decision Plan Net) worden de belangrijkste criteria voor de keuze van een woning 
van een consument (i.e. doelgroep/klasse) weergegeven op de hoofdas van de zogenaamde 
beslissingsboom. Dat kunnen fysieke kenmerken van de woning zijn, zoals de eigendoms
verhouding, de prijs, het aantal kamers, de aanwezigheid van een tuin. Maar ook valt te denken 
aan aspecten van de woonomgeving en de gewenste locatie of aan de aanwezigheid van aan
vullende zorg en dienstverlening. Vervolgens wordt aangegeven wat de reactie van de consu
ment zal zijn als een van de betreffende attributen niet voldoet aan de wens. In zo'n geval kan 
de consument de woning afwijzen of de woning toch overwegen. Die afweging wordt per attri
buut weergegeven. Gebruikelijk is daarbij een onderscheid in: 

• Absolute voorkeuren: Bij het ontbreken van dit attribuut wordt het alternatief afgewe
zen; 

• Relatieve voorkeuren: Deze attributen word en wel belangrijk geacht maar de afwezig
heid ervan leidt niet tot afwijzing mits er aan andere criteria wordt voldaan; 

• Inwisselbare voorkeuren: Deze mogen alleen ontbreken als ze direct worden gecompen-
seerd door een ander attribuut. 

De DPN-methode is bij uitstek geschikt voor een diepgaande analyse van individueel beslissings
gedrag op de woningmarkt. Allereerst omdat het met de DPN-methode mogelijk is om substi
tutie beslissingen weer te geven. Belangrijk daarbij is dat voor ieder attribuut een afzonderlijke 
beslissing wordt weergegeven. Zo krijgt elk attribuut een gewicht (door de doelgroep bepaald) 
toegekend van de betreffende doelgroep. Ten tweede is deze methode te prefereren boven 
andere methoden daar geen simplificerende standaardisatie nodig is. Met de methode kan het 
individuele keuzeproces worden weergegeven in een individuele 'beslisboom', waarin zowel 
kwantitatieve als kwalitatieve attributen systematisch kunnen worden weergegeven. Ten derde 
is het belangrijk dat het gewicht van de afzonderlijke attributen kan varieren per specifieke 
verzameling attributen. 

In DPN's wordt in plaats van een alternatief een reeks alternatieven opgesteld die vervolgens 
worden gerangschikt naar hun relatieve preferentie. Uit een dergelijk DPN kan een aantal in
zichten worden afgeleid. Op de eerste plaats wordt aangegeven welke alternatieven direct 
verworpen zullen worden. Op de tweede plaats wordt duidelijk welke alternatieven zullen wor
den overwogen en welke attributen daarbij als het belangrijkste worden gezien. Door de rang-
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ordening van de alternatieven wordt ook duidelijk welke alternatieven zullen worden afgewe
zen als er andere, hoger gewaardeerde alternatieven voorhanden zijn. Op de derde plaats 
geven de huishoudens zelf aan welke kenmerken zij van belang vinden. Daarbij moet ook het 
doel achter het keuzegedrag in de analyse worden betrokken. Het blijkt namelijk dater, afhan
kelijk van de reden om te willen verhuizen, verschillen optreden in de duur van het zoekproces 
en in de mate waarin men lager gewaardeerde alternatieven voor lief neemt. Een consument 
die een nieuwe baan heeft gekregen op een locatie die ver van zijn huidige woonlocatie ligt, zal 
sneller geneigd zijn een minder hoog gewaardeerd alternatief te accepteren dan iemand die 
alleen een beter geachte woning zoekt. 

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat het gebruik van DPN's voor de modellering van het 
woningkeuzeproces de volgende voordelen biedt: 
• Uitgaande van de afweging zoals die door de doelgroephuishoudens wordt gemaakt, is 

het mogelijk varianten in het woningaanbod die in kwalitatieve en kwantitatieve termen 
zijn omschreven, te evalueren; 

• Door de weergave van de afweging op het individuele niveau wordt het inzicht in de fac
toren die in hun onderlinge samenhang de woningkeuze bepalen, duidelijk vergroot; 

• De locatie van vraag en aanbod kan expliciet worden meegenomen; 
• Bij het aanbod behoeven we ons niet te beperken tot de nieuwbouw, maar kunnen ook de 

effecten van aanpassingen in de bestaande woningvoorraad worden meegenomen. 

Een belangrijk uitgangspunt bij een DPN is dat de respondent zelf de door hem/haar belangrijk 
geachte items moet aangeven. De interviewer vraagt de respondent welk attribuut van de 
woning of de woonomgeving het belangrijkste is bij het vergelijken van alternatieven. Dit attri
buut wordt genoteerd op de hoofdas van de zgn. beslisboom. Als het genoemde attribuut 
kwantitatiefvan aard is, wordt gevraagd naar een nadere invulling (b.v. prijs lager dan f 200.000,
of minimaal 4 kamers). Dit is het attribuutniveau. Vervolgens wordt gevraagd naar het vol
gende attribuut, aangenomen dat aan het eerstgenoemde attribuut wordt voldaan. Deze pro
cedure wordt vervolgd tot de respondent aangeeft dat alle belangrijke attributen zijn genoemd. 
De hoofdas van de beslisboom wordt dan afgesloten met een A (Accept). De knooppunten 
kunnen dan met lijnen worden verbonden en gemerkt word en met "Ja". De hoofdas van het 
DPN ligt hiermee vast. 

Hierna gaat de interviewer terug naar het eerstgenoemde attribuut en vraagt wat de respondent 
zou doen als dit attribuut niet aanwezig zou zijn. De vraag die hierbij dan wordt gesteld is dan: 
"Als dit attribuut ontbreekt zou u dan dit alternatief nog in overweging nemen of zou u ervan 
afzien?". Zegt de respondent er van af te zien dan wordt een R (Reject) onderaan de zijtak 
ingevuld. Als de respondent zegt dat hij/zij het wel zou overwegen dan moet worden gevraagd 
naar de condities onder welke hij/zij dit toch zou overwegen. De interviewer gaat vervolgens 
naar het tweede genoemde attribuut en vraagt de respondent wat deze zou doen als aan het 
eerstgenoemde attribuut wordt voldaan maar niet aan het tweede attribuut. Vervolgens wordt 
dezelfde procedure gevolgd als voor het eerste attribuut is beschreven totdat alle genoemde 
attributen zijn behandeld. 

De afbeelding van figuur 4.4 geeft een voorbeeld van een dergelijke beslisboom weer. In dit 
voorbeeld zoekt de respondent een woning van maximaal f 200.000,-. Als de andere attributen 
voldoen aan de eisen, wil de respondent toegeven op de prijs tot een maximum van f 240.000,
(Relatieve voorkeur). Als de woning nog duurder wordt, is deze alleen nog maar aanvaardbaar 
als de woning aan het water gelegen is en niet duurder is dan f 270.000,-. (Inwisselbare 
voorkeur). Op verschillende combinaties van attributen kan verschillend worden gereageerd. 
Uit het voorbeeld blijkt dat een woning zonder een tuin op het zuiden ook wordt geaccepteerd 
als de woning tevens geen garage heeft. Een woning zonder zolder (maar met kelder) zal 
echter niet worden geaccepteerd als er tevens geen garage is. De typering van de attributen 
geeft hun gewicht aan voor de respondent. Absolute voorkeuren wegen het zwaarst. Daarna 
volgen de inwisselbare voorkeuren en het minst van belang zijn de relatieve voorkeuren. 
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Figuur 4.4 Voorbeeld beslissingsboom 
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4.5.4 Een model voor het keuzeproces 

Het begrijpen hoe de consument zijn/haar keuze maakt uit de in aanmerking komende producten, 
hoe deze keuze samenhangt met zijn/haar perceptie van de alternatieven (die op haar beurt 
weer bepaald worden door de informatie over de producten) en welke preferentie-afwegingen 
de consument hierbij maakt, is van groot belang. In deze paragraaf zal een model c.q. analyse
methode worden behandeld die voor het verkrijgen van inzicht in deze keuze een belangrijke 
bijdrage kan leveren. Een dergelijk model kan niet alleen worden gebruikt om consumenten
keuzen te beschrijven en te verklaren, maar ook om te voorspellen water gebeurt bij bepaalde 
veranderingen, het toevoegen van nieuwe producten, het veranderen van het imago van een 
bepaald product en het veranderen van voorkeuren bij de consumenten. 
De essentie van het keuzeproces van de consument wordt geschetst door het model zoals 
weergegeven is in figuur 4. 5. Dit model vormt de essentie van het consumentenkeuzeprobleem 
en kan gezien worden als een algemeen model van hetgeen in dit hoofdstuk aan de orde 
gesteld is. Uitgangspunt is de situatie waarbij een probleem wordt onderkend waarna de con
sument de keuze beperkt tot een aantal in aanmerking komende alternatieven. Allereerst is 
dan de perceptie van deze alternatieven aan de orde. Op de tweede plaats is de preferentie
afweging die de consument maakt van belang. Als laatste gaat het om de uiteindelijke keuze 
als zodanig, gegeven de in aanmerking komende alternatieven en gegeven de percepties en 
preferenties met betrekking tot de alternatieven. 
In figuur 4.5 zijn de belangrijkste variabelen weergegeven die invloed uitoefenen op de in 
aanmerking komende alternatieven. Omdat de analyse van perceptie, preferentie en keuze een 
veelomvattend terrein vormt, wordt in deze paragraaf de aandacht gevestigd op de preferentie 
en de uiteindelijke keuze welke een consument zal maken. Analyse van de perceptie van alter
natieven dient aan te tonen welke dimensies een consument beoordeelt en hoe de verschil
lende alternatieven op deze dimensies scoren. Hoewel dit een zeer belangrijke determinant 
binnen het keuzeproces, zal de perceptie van de alternatieven omwille van het tijdsaspect in 
het onderzoek niet aan de orde komen. Essentieler is hoe de daadwerkelijke afweging plaats
vindt en hoe dit kan worden beschreven middels een conceptueel model en bijbehorende 
methode(n). 
Uitgangspunt is de situatie dat de consument een aantal alternatieven of producten heeft, 
waaruit een keuze moet worden gemaakt. Ieder keuze-alternatief is een multi-attributieve 
stimulus en kan worden voorgesteld als een vector Xi: 

X. = (X·1 X·1) J J , ... , J 
Formule 4.3 Multi-attributieve stimulus 
[Bron: Van Raaij, 1987] 

hierbij is xi
1 

de score van product j op de t-de dimensie is. 
De consument die een keuze moet ma ken uit een dergelijke verzameling van multi-attributieve 
alternatieven zal voor ieder alternatief een zekere mate van preferentie hebben. In het alge
meen zal de consument de verschillende dimensies tegen elkaar moeten afwegen om tot een 
uiteindelijke keuze te komen. Een drietal modellen die deze afweging kunnen beschrijven, 
wordt hier besproken. 
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1. Het lineair-compenserende model 
Het lineair-compenserende model is de eenvoudigste voorstelling van het afwegingsproces. De 
totale preferentie (het nut) van een bepaald alternatief j wordt beschreven als een lineaire 
combinatie van de producteigenschappen: 

Formule 4.4 Lineair-compenserend model 
[Bron: Van Raaij, 1987] 

Hierbij is UJ het nut van alternatief j en wt het gewicht van de t-de eigenschap. 
Het lineair-compenserend model wordt ook wel vectormodel genoemd, omdat de voorkeur van 
een consument gerepresenteerd kan worden door een vector, waarbij de lengte van hun pro
jecties op de voorkeursvector de mate van voorkeur voor de individuele producten aangeven. 
Met dit model is het mogelijk heterogeniteit met betrekking tot voorkeuren tot uiting te bren
gen. Oat wil zeggen dan verschillende consumenten worden voorgesteld door verschillende 
voorkeursvectoren. 

2. Het ideaalpuntmodel 
Hoewel het lineair-compenserend model in veel gevallen een goede benadering voor de 
preferentievorming is, kan met name een eigenschap van dit model een goede aanpassing 
verhinderen. Uit formule 4.4 is immers af te leiden dat als een eigenschap als positief wordt 
gewaardeerd, de waardering voor het product blijft toenemen, ongeacht de toename van de 
betreffende eigenschap. In het ideaalpuntmodel wordt dit probleem voorkomen daar iedere 
consument wordt voorgesteld door zijn ideaalpunt, dat wil zeggen die combinatie van attribu
ten die voor hem/haar ideaal is. Evenals de producten kunnen ook ideaalpunten van consumen
ten worden weergegeven als punten in een multidimensionele ruimte. De mate van voorkeur 
voor een product wordt dan bepaald door de afstand van dat product tot het ideaalpunt. Als Yt 
de coordinaat is van het ideaalpunt op dimensie t en wt is het gewicht dat aan deze dimensie 
wordt toegekend, dan kan de afstand van product j tot dit ideaalpunt als volgt worden geno
teerd: 

d 

di· = L (X1·1 - Y1) 
l=1 

½ Formule 4.5 Ideaalpuntmodel 
[Bron: Van Raaij, 1987] 

3. Het conjuncte-analysemodel 
In het voorgaande werd duidelijk dat het ideaalpuntmodel flexibeler (i.e. meer verschillende 
voorkeurssituaties kunnen worden gepresenteerd) dan het vectormodel. Nog flexibeler is het 
conjuncte-analysemodel. In dit model kan de samenhang tussen het niveau van een bepaald 
attribuut en de preferentie van het product in principe alle mogelijke vormen aannemen. In dit 
model wordt verondersteld dat er voor ieder attribuut een zogenaamde deelwaardefunctie be
staat. Een deelwaardefunctie beschrijft de bijdrage van een attribuut aan de totale prestatie 
van een product. De totaalvoorkeur voor een product komt dan tot stand door de deelwaarde
functies, corresponderend met de verschillende eigenschappen, te sommeren. Deze totaal
voorkeur kan als volgt worden weergegeven: 

Formule 4.6 Totaalvoorkeur bestaande uit deelwaardefuncties 
[Bron: Van Raaij, 1987] 
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Beslissingstabellen----------------------6 

Onderzoek naar beslissingstabellen startte eind jaren vijftig in een onderzoeksproject gestart 
door General Electric. In dit onderzoek werd een beslissingstabel als volgt gedefinieerd: 

"Een bes/issingstabel is een verzameling van gerelateerde beslissingsregels." 

Een beslissingsregel dient hier te verstaan te worden als een uitdrukking die voorschrijft aan 
welke condities voldaan dient te worden om bepaalde acties uit te voeren. Alhoewel de pioniers 
veel aandacht besteedden aan de mogelijkheden van beslissingstabellen op het vlak van volle
digheid en consistentie van de beslissingslogica, komt dit niet duidelijk tot uiting in de definitie. 
In de definitie zoals geformuleerd door Verhelst (1980) wordt dit nader toegelicht. De definitie 
van Verhelst luidt: 

"Een beslissingstabel is een tabel die voorstelt het exhaustief geheel van e/kaar uitslui
tende voorwaarde/ijke uitspraken binnen een vooraf bepaald prob/eemgebied." 

Een beslissingstabel is derhalve de weergave van een beslissingssituatie door middel van een 
tabel met dubbele ingang. Deze is verdeeld in vier delen, zoals hieronder in tabel 4.2 voorge
steld is, waarin een situatie gepresenteerd is dat zich in de praktijk kan voordoen. Daar dit een 
geheel fictieve situatie is, zijn de vermelde condities wellicht niet reeel. Dit voorbeeld dient 
alleen het gebruik van beslissingstabellen duidelijk te maken. 

,,,' 

Selectie woning R1 R2 Else 
Tabel 4.2 Voorbeeld beslissingstabel 

C1 EV=Koop 
" 

J N,,,, 

',, 

C2 EV=Huur N J 

A1 WT:=flat'appartement X X 

A2 WT =eengezins( rijtjes)yvoning - X 

A3. WT .. 2-onder-1 kap eengezinswoning X . 
' 

x<,'' '""' 
A4 WT =Vrijstaande eengezinswoning . 

' 

Links van de verticale as, dit noemt men de strook, worden geschreven: 
1. Alie mogelijke acties die in de beschouwde beslissingssituatie kunnen worden onderno-

men, en dit in de volgorde waarin zij moeten gebeuren (actiestrook). 
2. Alie condities die voor het nemen van de beslissing van belang zijn (conditiestrook). 

Rechts van de verticale as bevinden zich verschillende kolommen die elk een beslissingsregel 
(Rl, R2, R3, ... ) bevatten. Iedere regel geeft een combinatie van acties aan (beneden de hori
zontale as), die in de aangeduide volgorde moeten uitgevoerd worden, indien de zich in de
zelfde kolom bevindende combinatie van conditietoestanden (boven de horizontale as) voor
komt. 

Uit deze tabel kunnen volgende beslissingsregels geabstraheerd worden: 
• Er wordt alleen voor een koopwoning gekozen als dit een flat/appartement of 2-onder-1 

kap of een vrijstaande eengezinswoning is. 
• Er wordt a Ileen voor een huurwoning gekozen als dit een flat/appartement of eengezins-

woning is. 
of: 
• Een flat/appartement wordt gekozen ongeacht de eigendomsverhouding 
• Een eengezinswoning wordt alleen gekozen in de huursector 
• Een 2-onder-1 kap wordt alleen gekozen in de koopsector. 
• Een vrijstaande eengezinswoning wordt alleen gekozen in de koopsector. 
Een dergelijke tabel kan uitgebreid worden met subtabellen of andere tabellen van gelijkwaar
dig niveau waarmee een koppeling wordt gemaakt. 

Van origine werden beslissingstabellen vooral gebruikt gedurende de ontwikkeling van computer
toepassingen. Gedurende de periode van de midden jaren zestig tot de begin jaren tachtig 
werd vooral aandacht besteed aan het ontwikkelen van algoritmen om een optimaal (qua 
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uitvoeringstijd of opslagruimte) program ma af te leiden uit een beslissingstabel. Gedurende de 
laatste twee decennia is de onderzoeksinteresse op het gebied van beslissingstabellen verscho
ven naar het voorstellen van complexe beslissingsituaties op een eenvoudige manier zodat de 
consistentie en de volledigheid eenvoudig getest kan worden. Vooral in het onderzoeksdomein 
van kennisgebaseerde systemen kreeg de beslissingstabel hernieuwde aandacht. Voornamelijk 
in drie subdomeinen worden beslissingstabellen gebruikt. Ten eerste als een middel om kennis 
te verifieren en te valideren. Ten tweede om een efficiente uitvoering van een kennissysteem 
mogelijk te maken. Tenslotte worden beslissingstabellen aangewend voor kennisverwerving. 
Voor nadere informatie word verwezen naar bijlage B Decision Table Formalism, waar een 
uitgebreide mathematische uiteenzetting van de beslissingstabel plaatsvindt. 

Fuzzy Logic ------------------------~7 

Fuzzy Logic of vage logica is een onderwerp dat zich in een nog steeds toenemende belangstel-
ling mag verheugen. Dit is wel anders geweest. Aanvankelijk ondervond de vader van de vage 
logica Lotfi A. Zadeh veel kritiek van zijn collega's en kreeg hij zeker geen erkenning. Zijn 
eerste publikatie over dit onderwerp dateert uit 1965; nu dertig jaar later publiceert hij nog en 
bestaan een aantal Japanse en Amerikaanse tijdschriften die geheel en al gewijd zijn aan de 
theorie van Fuzzy Logic en haar toepassingen. 
De geschiedenis van het vak vertoont twee grote mondiale bewegingen. Vanuit de Verenigde 
Staten waaide de theorie over naar Europa en Japan. In Europa was het E.H. Mamdani (London 
University) die in 1975 de eerste praktische toepassing realiseerde in de vorm van de fuzzy 
regeling van een stoommachine. Tegelijkertijd waren het H.R. van Nauta Lemke en W.J.M. 
Kickert die in Nederland aan de Technische Universiteit Delft een vage regelaar bouwden voor 
de temperatuurregeling van een warmwaterinstallatie. De grote doorbraak was de automatise
ring van de cementfabriek van F.L. Smidth & Company te Kopenhagen door een Deense inge
nieur L.P Holmblad. Vanaf die tijd kwam een en ander goed op gang in Japan met financiele 
steun van de regering en een aantal grote bedrijven. Daarna zien we de beweging terug vanuit 
Japan naar de Verenigde Staten van Amerika en Europa waar de techniek als het ware nu weer 
herontdekt wordt. 

Fuzzificeren 
Vaak zijn meer of minder nauwkeurige - getalsmatige - meetresultaten niet bijzonder veelzeg
gend. Het voorlichtingsbureau voor de voeding (VoV) in Den Haag publiceert regelmatig een 
nomogram waarin men via de lengte L (in meter) en het gewicht W (in kg) van een persoon de 
zogeheten Quetelet-index W/L2 [kg/m 2] van die persoon kan bepalen. Deze index, zie figuur 
4.6, geeft aan of er sprake is van gezond gewicht, over- of ondergewicht, of van obesitas. De 

_Exit ~lear .!::!.elp 

Figuur 4.6 Nomogram ter bepaling van 
de Quetelet-index van een persoon 
[Bron: VoVJ 
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waarde van de index zelf is niet belangrijk, wel in welk gebied we zitten. Ook op een kritieke 
grens zien we dat het getal alleen niet allesbepalend is; het is ook van belang hoe we ons erbij 
voelen. 

In dit voorbeeld, dat doorgaans niet tot het terrein van de Fuzzy Logic gerekend wordt, vindt 
fuzzificatie plaats. Dit is ook kenmerkend voor alle Fuzzy Logic toepassingen. De vertaling van 
scherpe meetwaarden naar vage (fuzzy) termen is geformaliseerd. De basis en het formalisme 
voor de fuzzificatie worden geleverd door de leer van de vage verzamelingen (Fuzzy Set theory). 
Bovenop deze basis komt de laag van de vage logica (Fuzzy Logic) en daarboven op de laag met 
de mooie naam Approximate Reasoning. Enige kennis van de vage verzamelingenleer en een 
beperkte hoeveelheid vage logica zijn voldoende om de werking van Fuzzy Logic toepassingen 
te begrijpen. 

Lingu"istische variabelen, lingu"istische termen en lidmaatschapsfuncties 
In de bovenstaand voorbeeld waren de fysische grootheden die gemeten werden: de lengte in 
meter en het gewicht van personen in kg. Deze grootheden noemt men lingu"istische variabe
len, in deze gevallen zelfs meetbare lingu"istische variabelen. Het zijn begrippen die in gangbare 
taal zijn gevat en waarover uitspraken mogelijk zijn als: 'genoeg', 'net voldoende', 'onvol
doende' , 'lang', 'normaal', 'middelmatig', 'kort' (lengte), 'licht', 'medium', 'zwaar' (gewicht). 
Deze modaliteiten worden lingu"istische termen genoemd. Om aan te geven in welke modaliteit 
een zekere gemeten of aangeboden waarde van een lingu"istische variabele thuishoort heeft 
Zadeh het begrip lidmaatschapsfunctie ingevoerd. Aan elke lingu"istische term wordt zo'n 
lidmaatschapsfunctie toegevoegd. Deze functies geven voor elke scherpe waarde van de 
lingu"istische variabele een getal af (de lidmaatschapsfunctiewaarde (lmf)) dat kan liggen tus
sen O en 1, met inbegrip van deze waarden O en 1 zelf. Een bepaalde lengte kan dus in het 
geheel niet tot 'lang' behoren (lmf = 0), geheel tot 'lang' behoren (lmf = 1) of bijv. maar voor 
39% tot 'lang' behoren (lmf = 0.39), enz. 
Elk drietal bestaande uit: 
• een lingu"istische variabele met bijbehorende onderliggende verzameling mogelijke meet-

waarden; 
• een bijbehorende lingu"istische term; 
• een lidmaatschapsfunctie gedefinieerd op de mogelijke meetwaarden 
vormt een zogeheten vage verzameling. Zo kunnen we spreken van de vage verzameling 'lang', 
en van: deze of gene persoon heeft een lidmaatschapsfunctiewaarde 0.5 van de vage verzame
ling 'lang'. De (lengte van die) persoon kan overigens tevens lid zijn van de vage verzameling 
'normaal' met lidmaatschapsfunctiewaarde 0.6. 
Waaruit bestaat nu het verschil met de klassieke verzamelingenleer? Als we bijv. lengten van 
personen beschouwen dan kunnen deze slechts wel of niet tot een vooraf gedefinieerde (klas
sieke) verzameling 'lang' behoren. De lidmaatschapsfunctie heet in de (klassieke) verzamelingen
leer overigens karakteristieke functie en deze kan aldaar slechts O of 1 zijn. Er zijn dus geen 
tussengelegen waarden mogelijk. Het is alles of niets. lets zit wel in een verzameling of juist 
niet; een derde mogelijkheid is er niet, laat staan m, .. ,r andere mogelijkheden. Dit in tegenstel
ling met vage verzamelingen zoals we hierboven zagen. 

Defuzzificeren 
De overgang van de wereld van de lidmaatschapsfuncties naar die van de scherpe (stuur)waarden 
heet defuzzificeren. De oudste manier is die van het bepalen van de ligging van het zwaarte
punt van de oppervlakte van de resulterende lidmaatschapsfunctie langs de horizontale as 
(minimum-methode). Een tweede manier om de resulterende lidmaatschapsfuncties van de 
kennisregels te bepalen is via een product-operatie. Ook hier bestaan de varianten van wel of 
niet de overlap meetellen. Het voordeel van de product-methode is dat de horizontale ligging 
van de zwaartepunten van de afzonderlijke lidmaatschapsfuncties constant is. Dit is bij de 
minimum-methode niet altijd het geval. Vooral als de overlap wordt meegenomen maakt dit de 
berekening van het overall zwaartepunt zeer eenvoudig. De derde methode maakt geen ge
bruik van oppervlakken maar zet in het zwaartepunt van een lmf loodrecht op de horizontale as 
een vector met een lengte gelijk aan de berekende waarde van de betreffende kennisregel. De 
lmf's van de consequent-gedeelten worden dus vervangen door 'naalden' (ontaarde 
lidmaatschapsfuncties ook wel singletons genoemd). Deze methode staat bekend als de single
ton-methode en wordt zeer veel toegepast in regeltechnische toepassingen. (Meer informatie 
zie Bijlage A Fuzzy Logic) 
Het is gebleken dat bij regeltechnische toepassingen met terugkoppeling, de gekozen methode 
niet veel invloed heeft op het resultaat van de regeling, vandaar dat de eenvoudige en qua 
rekentijd goedkope singleton-methode dan de voorkeur geniet. Bij het aanwezig zijn van veel 
kennisregels geeft het rekening houden met overlap betere resultaten. Er bestaan toepassin-
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gen waarin een keuze moet worden gemaakt tussen een van de geactiveerde lidmaatschaps
functies van de kennisregels, waarin het onzinnig zou zijn om alle actieve regels te laten mee
tellen. Een van de regels moet domineren, men spreekt van de 'winning rule' methode. Voor
beelden hiervan treffen we aan bij patroonherkenning, in het bijzonder bij OCR-toepassingen 
(optical character recognition) en vision. De winning rule strategie kan natuurlijk ook worden 
toegepast in combinatie met de drie voorgaande methoden. 

Conclusie-----------------------------'+-8 

Door middel van een nader onderzoek naar het gedrag dat consumenten vertonen in het geval 
van een beslissingssituatie en methoden om dit gedrag te kunnen beschrijven, is dit gedrag 
inzichtelijk en voorspelbaar gemaakt. Om dit gedrag te begrijpen is een specifeke benadering 
gekozen en wel de benadering van de consument als zijnde een eenheid van informatieverwer
king, waarbij de karakteristiekenbenadering centraal staat. Beslissingsprocessen vormen een 
belangrijk onderdeel van het consumentengedrag, welke door de gekozen benadering op een 
algebra'ische wijze beschreven kunnen worden door een aantal beslissingsregels. Complexere 
beslissingsregels zullen in het algemeen gebruikt worden bij belangrijke beslissingen waarvoor 
ruim de tijd en de gelegenheid beschikbaar is. Onder tijdsdruk, afleiding of onder sociale druk 
zijn (snelle) eliminatieregels waarschijnlijker dan de ingewikkelde en daarom traag compense
rende regels. Beslissingsregels zijn in sterke mate afhankelijk van de situatie. 
De beschreven DPN-methode is bij uitstek geschikt om inzicht te krijgen in het individuele 
woonkeuzeproces, waarmee een hulpmiddel voorhanden is om invloed uit te kunnen oefenen 
op dit proces. De weergave van het beslisproces in een beslisboom maakt de methode zeer 
geschikt voor het weergeven van keuzeprocessen. Wei kent deze methode enige beperkingen 
waar rekening mee gehouden moet worden. Ten eerste is de respondent pas in staat een goed 
beeld te geven van zijn/haar afwegingen als er een feitelijk zoekproces is geweest. Het moment 
van afname is dus erg belangrijk. Ten tweede is het niet mogelijk te weten te komen of de 
respondent alle aanvankelijke wensen genoemd heeft; het is mogelijk dat de respondent een 
wens niet noemt omdat deze wellicht niet realiseerbaar is of vergeet op dat moment. Ten derde 
gaat de methode uit van een binair keuzegedrag: Ja of nee. Het is niet met zekerheid te zeggen 
of keuzen op een dergelijke wijze worden gemaakt. Ten vierde is aggregatie niet eenvoudig, 
terwijl dat wel noodzakelijk is voor de beantwoording van beleidsvraagstukken. Op de vijfde en 
laatste plaats is het afnemen van de interviews een tijdrovende en arbeidsintensieve taak. 
Ondanks de voordelen van de DPN-methode (inzicht), spelen de beperkingen van deze me
thode een zwaardere rol. De tijdrovende en arbeidsintensieve activiteiten als gevolg van het 
gebruik van deze methode wegen niet op tegen het verkregen inzicht in de keuzeprocessen. 
Daarbij moet afgevraagd worden of deze keuzeprocessen wel daadwerkelijk op een dergelijke 
wijze verlopen. 
De gepresenteerde modellen en formules hebben elk een specifiek doel. Het doel van een groot 
aantal van deze modellen en formules overlappen elkaar of vu lien elkaar aan. Een keuze voor 
een van deze modellen is dan ook op zijn plaats. De criteria bepalend voor de uiteindelijke 
keuze van een model of formule zijn niet eenvoudig te bepalen en afhankelijk van het beoogde 
doel en gebruik. Aspecten als nauwkeurigheid, bruikbaarheid, flexibiliteit en accuratesse spe
len een belangrijke rol. Vele van deze modellen en formules bezitten een goede mate van deze 
aspecten en het onderscheid is dan ook moeilijk te maken. Echter het ideaalpuntmodel (for
mule 4.5) heeft een extra toegevoegde waarde ten opzichte van de andere gepresenteerde 
modellen en formules. Eerder in dit hoofdstuk (paragraaf 4.5) is gesteld dat inzicht in de 
preferenties en afwegingen van de consument van belang zijn eer sturing van het woonkeuze
gedrag mogelijk is. Een juist model om het juiste product bij de juiste consument te vinden is 
het ideaalpuntmodel. In het ideaalpuntmodel is het mogelijk zowel de positie van een attribuut
niveau van een alternatief in de meerdimensionele ruimte als de positie van het gewenste 
attribuutniveau onder te brengen. Vervolgens kan de afstand per attribuut en vervolgens ook 
de afstand van het alternatief tot de gewenste situatie worden bepaald. Het alternatief waarbij 
de afstand tot de gewenste situatie het minst is, moet dan gerekend worden tot het beste 
alternatief. Een dergelijke benadering ontbreekt bij de andere gepresenteerde modellen en 
formules. Derhalve zal dit ideaalpuntmodel, vanuit de karakteristiekenbenadering, gekozen 
worden als uitgangspunt voor het systeemconcept. 
De behandeling van de techniek van beslissingstabellen is !outer een techniek van het op de 
juiste wijze structureren en representeren van kennis. De technologie van Fuzzy Logic maakt 
het mogelijk vage grenzen te hanteren bij de preferenties, zoals deze gehanteerd worden door 
de consument. Met behulp van Fuzzy Logic is het mogelijk niet-eenduidig gehanteerde termen 
of begrippen te transleren in heldere en eenduidige waarden of bandbreedtes. 
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Digitale technieken en communicatie-----5-------· 

lnleiding -----------------------...,..1 

In dit hoofdstuk zullen een aantal (digitale) technieken en ontwikkelingen worden besproken. 
In de vraagstelling is geformuleerd dat technieken en ontwikkelingen binnen de informatie- en 
communicatietechnologie bij kunnen dragen tot een verbeterde profilering van de producten 
van de vastgoedmanagementorganisatie. Reeds eerder in het onderzoek is het zwaartepunt 
komen te liggen bij een zeer methodologische en algebra'ische benadering van het woonkeuze
proces van de consument en zijn relatie met de directe aanbieder (verhuurder) van vastgoed, 
de makelaar en/of de vastgoedmanagementorganisatie. 
Nieuwe media zullen besproken worden in paragraaf 5.2, waarbij in paragraaf 5.3 een uitstap 
wordt gemaakt voor het Internet, daar dit medium een uitzonderlijke positie inneemt door haar 
hoedanigheid en de immense populariteit. 

Nieuwe media ------------------------a--e2 

Reclame heeft als doelstelling de opinie van consumenten over en hun houding ten opzichte 
van producten te be'invloeden. Deze zeer algemene doelstelling is ender te verdelen in speci
fieke doelstellingen, zeals het verbeteren van het imago van een product of merk, of het stimu
leren van de omzet en het marktaandeel door een hogere aankoop te genereren. Steeds is 
sprake van het be'invloeden van gevoel (imago), houding en gedrag door middel van medede
lingen die relevant van inhoud en onderscheidend van vormgeving zijn. De randvoorwaarden 
waarbinnen het communicatieproces zich afspeelt, veranderen snel, deels vanwege ontwikke
lingen in de samenleving (individualisering, het steeds dynamischer worden, onvoorspelbaar 
(koop)gedrag), deels vanwege ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie. 
Nieuwe media stellen hun eigen voorwaarden aan inhoud en vorm van informatie. 
Nieuwe media staan in het centrum van de belangstelling. In toenemende mate wordt hier 
aandacht aan besteed. Werd vroeger ender media grofweg, televisie, radio en print verstaan, 
tegenwoordig wordt dat veel ruimer gezien. Het wordt voor communicatiedeskundigen een 
steeds grotere uitdaging creatief en innovatief met dit uiterst voile en complexe gebied om te 
gaan. Onder nieuwe media worden dragers van (commerciele) informatie verstaan die de vol
gende kenmerken hebben: 

• digitaal; 
• multimediaal; 
• interactief. 

Digitaal 
De kern van de nieuwe media bestaat uit digitale techniek. Vrijwel elke vorm van informatie kan 
gedigitaliseerd worden: tekst, muziek, spraak, video en zelfs de structuur en de vorm van de 
informatie. Het grote voordeel van de digitale codering is dat deze, in tegenstelling tot de 
traditionele analoge signalen, bij bewerking en versturen hun kwaliteit behouden en zelfs kun
nen worden ontdaan van fouten. Het nadeel van digitale signalen is dat ze veel meer kanaal
capaciteit vergen. Maar omdat de signalen samengeperst kunnen worden (compressie), kun
nen toch veel digitale gegevens worden verstuurd over een bepaalde bandbreedte. 

Multimediaal 
Sinds de uitvinding van de boekdrukkunst is het mogelijk informatie te vermenigvuldigen en te 
distribueren. Gedrukte informatie wordt vastgelegd en gelezen van links naar rechts en van 
boven naar beneden. Dat heeft de structuur van ons denken sterk be'invloed. We denken in 
logische volgorden van letters, woorden en zinnen. We nemen de tijd de betekenis van die 
teksten te begrijpen. Oat alles is nu aan het veranderen. Met de komst van de televisie zijn we 
gewend geraakt aan beelden die zo snel wisselen, dat we niet meer de tijd hebben de betekenis 
te overdenken. De informatie gaat ook niet meer van links naar rechts en van boven naar 
beneden, maar komt "vanuit het hele beeld" op ons af. Van tekstgericht is de verschijningsvorm 
van media, mede ender invloed van televisie, steeds meer audiovisueel geworden (niet-li
neair). De ontwikkeling van de digitale (computer)technologie maakt elke denkbare (audiovi
suele) combinatie mogelijk van tekst, stilstaand beeld, bewegend beeld, animatie en geluid. 
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Van massamedia naar interactieve media 
Voor de ontwikkeling van commerciele communicatie (reclame) was de ontwikkeling van mas
samedia van eminent belang. Via kranten, radio en televisie kunnen zeer grote hoeveelheden 
mensen worden bereikt. Essentieel is dat de boodschap relevant van inhoud en onderscheidend 
van vorm is. Een groot bereik vraagt brede relevantie, hetgeen ten koste kan gaan van de 
kwaliteit. Kleinere groepen mensen delen meer gespecialiseerde interesses en vragen dus ge
specialiseerde media. Zo zijn de special interest media ontstaan: tijdschriften en televisie
zenders voor speciale interessegroepen. De volgende stap die de digitale techniek ons brengt, 
zijn personal interest media. Media die precies datgene leveren wat de individuele consument 
op elk willekeurig moment tot zich wenst te nemen. Schematisch kan deze ontwikkeling als 
volgt worden weergeven: 

General interest ---► Special interest Personal interest 
Figuur 5.1 Verschuiving van het 
zwaartepunt van media 

Overigens moet bedacht worden dat deze ontwikkeling de bestaande media niet zal verande
ren, maar naast de bestaande media komt te staan. Steeds meer vormen van media verschij
nen, die gedeeltelijk elkaars functies zullen overlappen. 

Met de komst van de digitale (computer)technologie worden we in staat gesteld zelf informatie 
op te vragen en hierop te reageren. Ook kunnen we zelf informatie samenstellen, vormgeven 
en uitzenden. Dit heet interactiviteit, de mate waarin gebruikers in het communicatieproces 
controle hebben over het gemeenschappelijke informatieverzameling en de mogelijkheid daar
binnen van rollen te wisselen. De gebruikers in dit proces kunnen zowel personen als informa
tiesystemen zijn. Het Institute for the Future van de Universiteit van San Francisco en AT&T 
hebben in 1994, onafhankelijk van elkaar, onderzoek verricht naar consumentenbehoeften en 
media. Uit beide onderzoeken bleek dat consumentenvoorkeuren in mediagebruik als volgt zijn 
in te delen: 
• amusement (verreweg de grootste mediabehoefte); 
• communicatie of contact met anderen (sociale functie); 
• transacties (bankieren, winkelen); 
• informatie (slechts een marginale mediabehoefte). 

Hieruit mag geconcludeerd worden dat het beeld van de consument die alleen maar informatie 
zoekt onjuist is. Mediatoepassingen vragen vooral een impactvolle, amuserende vorm. Voor de 
commerciele communicatie is door de komst van de nieuwe media, een nieuw en onbekend 
terrein bijgekomen. De mediumkeuze spreekt daardoor niet meer vanzelf. Soms is video de 
beste drager, soms een brochure en soms een CD-i. Essentieel is dat de doelstelling van de 
commerciele communicatie scherp omschreven wordt. Drie zaken spelen daarbij een rol. 
Ten eerste is de techniek zover dat de vraag niet meer is wat allemaal mogelijk is, maar wat 
men wil. Het communicatieconcept bepaalt de techniek, niet andersom. Maar nu technisch 
zoveel mogelijk is dat informatie onzichtbaar of onvindbaar wordt in de overdaad van het 
aanbod, vragen nieuwe media strikte conceptuele beperkingen. Deze beperkingen zijn te vin
den door de doelstellingen te koppelen aan de behoeften en kennis van de beoogde gebruikers 
en de penetratie van de dragers bij die doelgroep. 
Ten tweede moet nagegaan worden hoeveel doelgroeppersonen beschikken over de gewenste 
apparatuur (genoemde penetratie). Bij ieder project is het essentieel om na te gaan of de te 
bereiken mensen wel over het betrokken apparaat beschikken en tenslotte of en hoe ze ermee 
omgaan (bijvoorbeeld zakelijk of prive). Ten derde is de interactie van de gebruikers met het 
medium van belang. Door de interactiviteit is het zwaartepunt van de zender naar de ontvanger 
verschoven. Gebruikers moeten de toepassing niet alleen begrijpen, ze moeten zodanig door 
de toepassing worden aangesproken, dat ze zich geroepen voelen moeite te gaan doen. Bij 
interactiviteit wordt immers altijd iets verwacht van de gebruiker. Iedere toepassing moet zo 
toegankelijk, nuttig en amuserend zijn, dat de gebruiker zichzelf en zijn behoeften hierin her
kent. 

Nieuwe media vragen nieuwe reclamevormen. Het blijkt buitengewoon moeilijk te zijn alge
mene regels te geven voor de vorm van de reclame. Ieder van de nieuwe media vraagt een 
geheel eigen aanpak en geheel eigen reclameconcepten. De belangrijkste factor in de bepaling 
van de vorm is de mate van interactiviteit. Hoe interactiever een medium is, zoals Internet, des 
te moeilijker is het reclame in de oude vorm aan te bieden. 
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Toegevoegde waarde van interactieve multimedia 
In vergelijking met de traditionele media heeft interactieve multimedia vijf pluspunten: 
1. Multimedia combineert de kracht van schrift, geluid en beeld; 
2. Mogelijkheid tot een optimale overdracht van informatie met als gevolg een versnelling 

en intensivering van de communicatie; 
3. Er is sprake van individuele communicatie op massamediale wijze. Interactieve media 

kunnen een massaal bereik hebben en toch de boodschap aanpassen aan de individuele 
ontvanger; 

4. Interactieve media zijn geschikt voor "data based" marketingtoepassingen. Doordat het 
mogelijk is de keuzen van de gebruiker op te slaan en te verwerken, kan op grote schaal 
informatie over de doelgroep warden verzameld; 

5. Doordat gegevens van de gebruiker worden opgeslagen, kan ook het effect van de com
municatie worden gemeten. Dit kan op kwantitatief gebied, zoals het aantal consumen
ten dat een bestelling deed, het aantal personen dat informatie opvroeg en het gemid
deld besteed bedrag. Het kan ook op kwalitatief gebied, zoals: welke leeftijdscategorie 
welke smaak heeft en waardoor hun keuzen werden bepaald. 

Geslaagde interactieve mediatoepassingen combineren een sterke persoonlijke betrokkenheid 
van de gebruiker met het opbouwen van alle mogelijke gegevens rond zijn of haar communicatie
gedrag. Het hele concept (functie, vormgeving, interface) moet erop gericht zijn dat niet het 
merk de klant, maar de klant het merk zoekt. Dat vraagt een duidelijk nut, een toegankelijke 
interface en een sterke (high impact) vormgeving. Bovendien moeten de interactieve mogelijk
heden rekening houden met de mogelijke stemmingen en wensen van de gebruiker. Dat vraagt 
een nieuwe definiering van creatieve communicatie (informatieve meerwaarde en interactie). 
Het vraagt bij de ontwikkeling van een dergelijke toepassing bovendien de samenwerking van 
een team van specialisten, zoals computerprogrammeurs, computer designers, concept
ontwikkelaars/bewakers, programmamakers en specialisten op het gebied van AV-producties, 
grafische productie, geluid en reproductie. 

Indeling van nieuwe media 
Bij het beschrijven van de verschillende typen media is het zinvol onderscheid te maken op 
basis van infrastructuur en apparatuur. De infrastructuur bestaat uit kabel, telefoonlijnen, com
puters, ether, satellieten en een reeks van vaste dragers, zoals de compactdiscmedia CD-ROM 
en CD-i. De apparatuur van nieuwe media zijn televisie, telefoon en personal computer, al dan 
niet gecombineerd tot nieuwe apparaten. De verschillende infrastructuren en apparaten zijn 
soms al op grote schaal verspreid, in andere gevallen zijn er nog maar enkele duizenden ge
bruikers. Bij de keuze van apparatuur en infrastructuur zijn behalve de technische mogelijkhe
den vooral de verspreiding en de groei in die verspreiding belangrijk. 

Infrastructuur voor interactieve media 
De mogelijkheden voor interactieve media kunnen worden onderscheiden aan de hand van de 
voor consumenten beschikbare techniek in de huiskamer en de infrastructuur. Een eerste on
derscheid wordt gevormd door de apparatuur bij de consument. Bij de consument kunnen 
verschillende apparaten staan, varierend van dom (alleen een televisie en een telefoon) tot 
intelligent (speciale apparatuur, zoals een computer, een CD-i of andere speciale apparaten). 
Hoe meer intelligente apparatuur bij de consument staat opgesteld, hoe groter de mogelijkhe
den. 

Een tweede onderscheid wordt gemaakt op basis van de netwerkinfrastructuur en de mogelijk
heid de consument individueel te identificeren. De identificatie (adresseerbaarheid) is noodza
kelijk voor de informatie en voor afrekening van de diensten. Voor interactieve diensten is het 
natuurlijk efficienter als de zender weet naar wie de informatie moet worden gestuurd, anders 
ontvangt iedere consument hetzelfde. Gaat het om diensten waarvoor betaald moet worden, 
dan moet de zender aan de ontvanger een rekening kunnen sturen. In beide gevallen betekent 
dit dat de consument adresseerbaar moet zijn. 

In de traditionele televisie-omgeving wordt het signaal doorgegeven via de ether of via een 
kabel. Via de kabel kunnen signalen ontvangen warden (eenwegkabel). Er is (nog) geen inter
actie via de kabel mogelijk en de consumenten zijn niet individueel adresseerbaar. Een nieu
were vorm is een hybride systeem, waarbij de televisie het beeld geeft en via de telefoon of PC 
het retoursignaal verstuurd wordt. De informatie is niet adresseerbaar en wordt door iedereen 
ontvangen. De consument is echter wel individueel adresseerbaar, zodat de gemaakte kosten 
via de telefoonrekening of via andere identificatie met wachtwoorden, met de consument ver
rekend kunnen worden. Omdat de telefoon zelf een tweeweg-systeem is, kan ook de telefoon 
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voor een volledig interactief systeem gebruikt worden. Door de beperkte capaciteit van de 
telefoonverbindingen is dit echter beperkt tot PC of CD-i met modem en ongeschikt voor het 
verzenden van bewegende televisiebeelden. 

Tenslotte is een tweewegkabelsysteem mogelijk, waarbij de interactie volledig via de kabel 
verloopt. In dat geval moet de consument via de tweewegkabel individueel adresseerbaar zijn. 
Er wordt een een-op-een relatie gecreeerd via een publiek net. Dit is vergelijkbaar met een 
computernetwerk, waarbij de PC's ook met behulp van adressen uit elkaar worden gehouden. 
Bij geavanceerde interactieve toepassingen is aanvullende apparatuur bij de consumenten thuis 
noodzakelijk. Dat kan in de vorm van een PC zijn of van een zgn. set top box. 

Bij een PC geldt dat die geschikt is voor zakelijke en consumententoepassingen. De verbinding 
via de telefoon geeft een reeks van interactiemogelijkheden met service-aanbieders. De ver
binding met een kabelmodem geeft extra kanaalcapaciteit, die spraak en bewegende beelden 
voor bijvoorbeeld beeldtelefonie en videoconferencing mogelijk maakt. 

Bij interactieve media kunnen drie niveaus worden onderscheiden in gelijktijdigheid van het 
gebruik. 
1. Stand alone: het interactieve contact speelt zich uitsluitend af tussen het apparaat en de 

gebruiker; 
2. Servicetoepassingen: de gebruiker communiceert tegelijkertijd met een aanbieder; 
3. Netwerkfunctie: levert de gebruiker de mogelijkheid binnen het proces te communiceren 

met een groep anderen. 

Vaste informatiedragers 
CD-ROM 
In het begin van de jaren tachtig introduceerden Philips en Sony de audio-compactdisc. Inmid
dels heeft de audio-CD in Nederland een penetratie van meer dan 70% en worden er jaarlijks 
wereldwijd tientallen miljoenen schijven verkocht. Mede door dit succes werden verschillende 
CD-dragers van digitale informatie ontwikkeld voor beeld, tekst, data en geluid, zoals CD-ROM 
en CD-i. In 1985 verscheen de CD-ROM (Read Only Memory), die de mogelijkheden van de PC 
ingrijpend uitbreidde: een CD-ROM kan evenveel informatie afspelen als 470 floppy discs, na
melijk 650 Mb (of 300.000 pagina's A4) en ook beeld en geluid. Nu hangt het slechts af wat de 
penetratie van deze spelers is bij degenen die men wenst te bereiken en hoeveel video het wil 
gebruiken. 

CD-i 
Vooral voor zakelijke toepassingen bestaat de CD-i (compact disc interactive). Dit is een CD die 
alle denkbare vormen van informatie kan bevatten: computer graphics, audio en full motion: 
muziek, geluidseffecten, spraak tekst, plaatjes, foto's, bewegende beelden, grafische voorstel
lingen, animaties, video, visuele effecten, data en computerprogramma's en interactieve pro
grammatuur. Op een CD-i-schijf kan maximaal 72 minuten video worden opgeslagen. Daar
naast is nog ruimte voor andere informatie zoals audio (CD-kwaliteit), graphics en tekst. De 
CD-i en CD-ROM hebben echter ook de mogelijkheden voor geavanceerde toepassingen. Met 
behulp van een modem kan er contact worden gelegd met centrale databases buiten de deur. 
Dat verbreedt de toepassingen van stand alone tot die van servicediensten. Via dat modem kan 
ook extra informatie worden opgevraagd van een product dat op tv is getoond. Het belangrijk
ste verschil tussen de CD-ROM en de CD-i is dat de CD-i wordt aangesloten op de televisie. Er 
kan een printer op aangesloten worden, waarmee bijvoorbeeld artikelen uit electronische kran
ten kunnen worden geprint. Met Digital Video Cartridge is het mogelijk films, muziekvideo's en 
interactieve CD-i titels met Digital Video af te spelen op tv. CD-i heeft een aantal belangrijke 
voordelen. CD-i 
• is geschikt voor nagenoeg alle interactieve toepassingen; 
• heeft een zeer brede potentiele doelgroep omdat een speler wordt aangesloten op een 

tv; 
• is gemakkelijk te bedienen met een afstandsbediening; 
• is zeer geschikt voor toepassingen waarin video is verwerkt; 
• is veel goedkoper dan een PC. 

De CD-i is vooral geschikt voor entertainment gecombineerd met informatie of educatie 
(edutainment, infotainment) en presentaties vanwege de tv-omgeving, de geschiktheid voor 
video en het gebruiksgemak, terwijl de CD-ROM vooral voor meer tekstgerichte educatie/infor
matie geschikt lijkt. CD-ROM en CD-i beginnen echter steeds meer op elkaar te lijken. 
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Overige vaste dragers 
3DO is een bepaald CD-ROM formaat en Electronic Book is een draagbare CD-ROM-speler 
van Sony, vooral geschikt voor woordenboeken en naslagwerken. Daarnaast bestaat de 
Photo-CD van Kodak, waarmee foto's op een CD-ROM kunnen worden vastgelegd. CD-ROM/ 
XA is de afkorting voor CD-ROM extended Architecture, een verbeterde CD-ROM waarmee 
het mogelijk is de wijze waarop speciale gegevens worden geregistreerd, beter vast te 
leggen. Dit medium kan geluid en videobeelden tegelijkertijd weergeven. Hoewel de toe
passingen van deze vaste dragers duidelijk groter zijn dan de standaard CD-ROM, is het 
aandeel hiervan in de nieuwe media marginaal. 

Compactdisc-media en rec/ame 
Het grote voordeel van compactdiscmedia voor de adverteerders is dat hij zijn reclame
boodschap kan afstemmen op de informatie die op de disc staat. De kans dat de boodschap 
dan een willig oor vindt is groot. Eventueel heeft de kijker de mogelijkheid te reageren op 
een reclameboodschap. De boodschap zal dan wel zo vormgegeven moeten worden, dat zij 
de interactie van de kijker uitlokt, zodat deze ook daadwerkelijk meer informatie over een 
product aan zal vragen. 

Interactieve televisie 
De laatste jaren gebeurt er veel op het gebied van televisie. De ontwikkeling van het kabel
net en satellieten stelt de consument in staat een steeds grater aantal zenders te ontvan
gen. In zijn oorspronkelijke vorm is televisie dan ook broadcasting en daarmee gericht op 
een groot bereik. Met narrowcasting, waarbij het signaal is gericht op een beperkte doel
groep, wordt ingespeeld op de wensen van bepaalde personen. Nog specifieker is het wan
neer het signaal is gericht op een individu. In dat geval spreken we van interactieve televi
sie. De combinatie van televisie en telefoon en de tweewegkabel geven de mogelijkheid via 
het televisietoestel te kiezen uit bepaalde diensten en te reageren. 
De mate van wisselwerking bij interactieve televisie kan sterk verschillen. Dit hangt af van 
de diensten die mogelijk zijn via interactieve televisie. InTouch TV heeft een set top box voor 
interactieve televisie en andere diensten op de markt gebracht. Het televisietoestel kan 
gebruikt worden voor televisiediensten (televisieprogramma's ontvangen) en niet-televisie
diensten. 

Televisiediensten 
Televisiediensten zijn diensten die direct op het gepresenteerde televisieprogramma be
trekking hebben, zoals video on demand, televisie met additionele informatie en (inter)actief 
kijken. Kijkers kunnen bijvoorbeeld een recept geprint krijgen bij een kookrubriek of een 
kortingsbon voor een CD bij een muziekprogramma. 

Niet-televisiediensten 
Niet-televisiediensten zijn diensten waarbij geheel andere functies en gebruiksvormen wor
den toegevoegd aan de televisie, zoals homeshopping (thuiswinkelen), interactieve spelle
tjes, communicatiediensten, direct-response-tv en interactieve teletekst. 

Interactieve televisie en reclame 
De televisie is een direct en emotioneel medium. We maken allerlei gebeurtenissen via de 
televisie van heel dichtbij mee. We kunnen er alleen niet op reageren. Televisie dwingt ons 
tot passieftoekijken. Met de komst van interactieve televisie zal dit gaan veranderen. Bij het 
opvragen van informatie en programma's zal namelijk een zekere activiteit van de kijker 
gevraagd worden. Voor reclame via interactieve televisie zijn tal van mogelijkheden. Deze 
hangen samen met de verschillende diensten die mogelijk zijn via interactieve televisie. Zo 
heeft de adverteerder bij video-on-demand de mogelijkheid een reclameboodschap toe te 
passen op de film die bekeken wordt en kan het stemgedrag worden bepaald. Eveneens 
kunnen bepaalde producten een hoofdrol spelen in een spel, wat betekent dat de consument 
gedurende het spel geconfronteerd wordt met het product. De communicatiediensten geven 
de adverteerder de mogelijkheid om, als de consument bijvoorbeeld informatie over een 
land wil hebben, deze informatie te combineren met een aanbieding van een vliegtuig
maatscha ppij. 

De betrokkenheid van de kijker zal bij interactieve televisie groter worden doordat hij be
wuster voor een bepaald program ma of bepaalde boodschap kiest. De adverteerder zal zich 
meer moeten richten op hoe de aandacht van de kijker te trekken en deze ook vast te 
houden. Eveneens zal de boodschap de interactie van de kijker uit moeten lokken. Dit heeft 
invloed op de inhoud van de reclameboodschap. Deze zal onder andere indringender moe-
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ten zijn. Behalve de inhoud zal ook de relatie televisiekijker en de adverteerder veranderen. De 
relatie zal meer een een-op-een relatie worden. Door de adresseerbaarheid weet de adverteer
der precies waar zijn doelgroep zich bevindt en kan hij de boodschap gerichter naar zijn doel
groep zenden. 

Ofschoon de basis voor het Internet als meer dan 25 jaar geleden werd gelegd, staat het 
netwerk als distributiekanaal voor kennis en informatie pas sinds enige tijd volop in de belang
stelling. In de loop van haar bestaan is het Internet uitgegroeid tot een medium dat de snelheid 
en interactiviteit van het telefoonnetwerk combineert met de verschijningsvormen van andere 
media (tekst, beeld en geluid). In het proces van informatie-uitwisseling tussen partijen heft 
het Internet - in vergelijking met fysieke communicatieprocessen - de daarbij geldende beper
kingen van plaats, tijd en afstand op. Veel van de non-verbale elementen in de communicatie 
(die in voorkomende gevallen veelal 90% van de informatie-overdracht kunnen beslaan) gaan 
echter verloren. Ondanks dater de laatste tijd fenomenale groeipercentages worden genoteerd 
schiet het Internet in termen van gebruiksgemak (information overload), dekkingsgraad en 
toegankelijkheid nog ernstig tekort. Dit neemt niet weg dat het Internet potentieel interessante 
mogelijkheden biedt voor uitingen van commerciele en wetenschappelijke aard tussen organi
saties en personen. 

On-line diensten 
On-line diensten zijn diensten die worden aangeboden via een netwerk en die met behulp van 
een PC met modem kunnen worden geraadpleegd. Sommigen menen dat on-line diensten 
meer orde en structuur bieden dan Internet en daarom meer mogelijkheden voor commerciele 
communicatie. Daarbij moet worden opgemerkt dat de meeste on-line aanbieders hun abon
nees maar kort aan zich weten te binden. 

Kosten van nieuwe media 
De kosten van nieuwe media worden bepaald door: 
• techniek en complexiteit van de applicatie; 
• vormgeving (teletekst versus 3D game); 
• rechten (auteursrechten van tekst en beeldmateriaal); 
• onderhoud (eenmalig bij off-line of steeds terugkerend bij on-line); 
• onderzoek ( gebruikersonderzoek); 
• fulfillment (verwerken response en integreren in bedrijfsproces). 

De kosten van een CD-ROM-uitgave met tekstuele inhoud zijn afhankelijk van de complexiteit 
van het zoekprogramma, de omvang van de databank, de verpakking en de oplage. Ruwweg 
kan gesteld worden dat een eenvoudige databank voor f 10.000,- tot f 20.000,- op CD-ROM 
gezet kan worden. De drukkosten van de CD-ROM zijn erg laag, samen met de verpakking 
komen die op f 10,- zodat afhankelijk van de oplage de CD-ROM ongeveer f 25,- kost. Het zal 
echter duidelijk zijn dater grote verschillen zitten in de prijzen. Het ontwikkelen van een CD
ROM met spelletjes met beeld en geluid kan al gauw honderdduizenden guldens kosten. Het
zelfde geldt voor een encyclopedie, die speciaal voor het medium CD-ROM wordt ontwikkeld. 
Een bestaande encyclopedie zonder veel grafische toevoegingen en zonder geavanceerde 
hyperlink zoekstructuren kost natuurlijk veel minder. 
Een CD-I kost voor een adverteerder die zijn producten op een nieuwe manier wil tonen f 
15.000,- tot f 100.000,-

Voor de opzet van een lineaire teletekstdienst zal een aanbieder ongeveer f 15.000,- moeten 
betalen. Voor een interactieve teletekstdienst moet f 200.000,- tot f 250.000,- betaald wor
den. 

De kosten voor een Internet site varieren enorm. Het is voor een handige programmeur niet zo 
duur om zelf een site te bouwen. De kosten voor een geavanceerde Internet site, met de data 
opgeslagen in een database, bedragen al gauw f 100.000,-. Bij drukbezochte sites, zoals de 
Internet site van NOS/Teletekst met meer dan 250.000 aanroepen per dag, gaan er veel kosten 
naar snelle en dure computers en naar breedbandige en dus dure lijnverbindingen. Een zeer 
populaire site kost dan al gauw f 500.000,-. Een advertentiepagina op Internet kost, afhanke
lijk van de populariteit van de site waarop men staat, van f 1000,- tot f 20.000,- per maand. 
De kosten van on-line diensten bestaan uit lidmaatschapskosten, abonnementskosten, en extra 
gebruikskosten per uur na een aantal vrije uren per maand. De prijzen dalen sterk, het aantal 
abonnees stijgt. Toch neemt het aantal abonnees nog niet sterk toe, omdat Internet in verge
lijking tot de on-line diensten in gebruik veel goedkoper is. De on-line diensten onderscheiden 
zich van Internet door betere informatie, beter gestructureerde informatie en service. 
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Het Internet ------------------------3 

De geboorte van Internet 
Begin jaren vijftig, toen de Koude Oorlog in alle hevigheid woedde, stond de Amerikaanse 
regering voor een ingewikkeld probleem. Stel dat de VS getroffen zou worden door een nucle
aire raketaanval, hoe zouden de verschillende regeringsinstanties dan met elkaar kunnen blij
ven communiceren? 
Een enkele atoombom zou voldoende zijn om alle bestaande communicatielijnen tussen ste
den, commandocentra en militaire bases in een klap uit schakelen. De beroemde militaire 
denktank The Rand Corporation werd ingeschakeld en kreeg als opdracht, uit te zoeken hoe de 
Amerikaanse autoriteiten tijdens een nucleaire oorlog te alien tijde via een computernetwerk 
met elkaar in verbinding konden blijven. Medewerker Paul Baran van de Rand Corporation 
maakte een gewaagd plan met voor die tijd revolutionaire uitgangspunten. Als het netwerk een 
aanval zou moeten overleven was de belangrijkste voorwaarde dater geen centrale computer 
was; geen fysieke plek van waaruit de besturing van het netwerk werd geregeld. Een voltreffer 
op z'n locatie zou voldoende zijn om het hele netwerk plat te krijgen. Een tweede uitgangspunt 
was dat zelfs al zou een deel van het netwerk door een aanval worden uitgeschakeld, de rest 
van het netwerk gewoon door zou blijven functioneren. 
Om aan deze voorwaarden te voldoen werd een systeem ontworpen op basis van twee princi
pes. In plaats van een centraal geleid systeem zou elke computer die op het netwerk werd 
aangesloten autonoom moeten kunnen functioneren. Geen enkele computer beschikte over 
een hogere status dan een andere. Mocht een van de computers uitvallen dan zou dat geen 
consequenties hebben voor het functioneren van het overige deel van het netwerk. Tevens 
besloot men alle data die over het netwerk werden verzonden in mootjes te hakken, packets. 
Elk packet zou zelf zijn weg zoeken op het netwerk naar de plaats van bestemming. Mocht een 
bepaalde route door een aanval zijn uitgeschakeld, dan zou zo'n packet zelf een alternatieve 
route kiezen, net zolang tot het op de plaats van bestemming was aangekomen. Eenmaal daar 
aangekomen werden de verschillende packets weer aangesmeed tot een geheel. In de jaren 
zestig werd veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van zo'n "decentralised, nuclear 
proof, packet switched network". Begin 1970 besloot het Pentagon geld te steken in een project 
op basis van deze principes. 

Het ARPANET (Advanced Research Project Network) was bedoeld om onderzoeksinstituten die 
in opdracht van het Pentagon research deden, via een netwerk met elkaar te verbinden. Dank
zij dit netwerk konden wetenschappers niet alleen informatie met elkaar uitwisselen, maar 
bovendien elkaars computers op afstand bedienen. Een uitkomst, aangezien in die tijd compu
ters bijzonder kostbaar waren, en computertijd een schaars goed. Het eerste ARPANET bestond 
uit vier aansluitingen (nodes) verspreid over de VS. In 1971 groeide dit aantal tot vijftien, en 
een jaar later waren veertig universiteiten op ARPANET aangesloten. Al gauw bleek dat onder
zoekers meer met het netwerk deden dan waar het oorspronkelijk voor was ontworpen. Via e
mail ontstond een levendige briefwisseling over de meest uiteenlopende onderwerpen. De mo
gelijkheid om een boodschap over het hele netwerk te distribueren leidde tot een rijkdom aan 
gedachtenuitwisseling, van strikt wetenschappelijke nieuwtjes tot en met discussies over so
ciale en culturele aangelegenheden. De beheerders van het netwerksysteem keken wel op van 
dit oneigenlijk gebruik, maar aangezien het de prestaties van het netwerk niet negatief be"fn
vloedde, werd het oogluikend toegelaten. 
In de jaren zeventig groeide het ARPANET enorm. Dankzij de keuze voor een decentrale archi
tectuur was het redelijk eenvoudig om nieuwe computers of zelfs hele netwerken in het grotere 
netwerk op te nemen ongeacht merk of type. Zodoende was er niet langer sprake van een 
netwerk, maar van een aaneenschakeling van verschillende netwerken die onderling met el
kaar waren verbonden. De enige voorwaarde was dat zo'n netwerk zich aanpaste aan de taal 
van het APRANET, dat werd vastgelegd in een zogeheten protocol. Dit TCP/IP (Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol) werd een soort netwerk-esperanto, en was bovendien vrij 
beschikbaar voor iedereen die het wilde gebruiken. 
Aangezien computers steeds goedkoper werden en ook de prestaties toenamen, nam ook het 
aantal aansluitingen enorm toe. TCP/IP werd de lijm, het middel dat alle netwerken met elkaar 
verbond. Men sprak dan ook niet meer over ARPANET, maar gewoon over Internet. Hoe die 
naam is ontstaan is moeilijk te achterhalen, maar waarschijnlijk lag de samentrekking van de 
woorden Interconnected Network daaraan ten grondslag. Ook de aard van de berichten die 
over het netwerk werden verspreid, was allang niet meer uitsluitend wetenschappelijk. Zo 
kreeg het netwerk de ene vertakking na de andere, ook buiten de VS. Ieder land kreeg zijn 
eigen backbones, in de VS NSFNET, in Nederland Surfnet en NLNet. Het ARPANET hield in 1989 
officieel op te bestaan. Het Internet bleek een goedkope, betrouwbare oplossing om niet alleen 
computers of netwerken, maar vooral mensen met elkaar te verbinden, zonder centrale leiding 
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of bemoeienis van boven. De ontwikkeling van het Internet wordt wel eens vergeleken met de 
ontwikkeling van een taal. Ook daar is geen instantie die eigenaar is van die taal, die bepaalt 
welke woorden wel of niet gesproken kunnen word en of wat je met zo'n taal mag doen. Het zijn 
de gebruikers van een taal die ervoor zorgen dat deze evolueert door zelf nieuwe termen, 
woorden en regels aan te dragen. Worden deze in brede kring geaccepteerd, dan groeit een 
taal verder. 

Wie contact zoek met een elektronisch ad res ( een e-mail ad res) weet niet via we Ike weg con
tact tot stand komt. Het signaal zoekt in een fractie van een seconde wereldwijd zijn weg van de 
afzender naar de ontvanger en terug. Internet werkt snel en goedkoop. De handicap is dat het 
verkrijgen van toegang tot Internet en het vinden van de weg binnen het enorme aanbod van 
informatie geregeld problemen oplevert. Deze problemen hebben uiteraard te maken met het 
gegeven dat Internet geen centraal geleide organisatie is. De bestaande infrastructuur (zoals 
het netwerk WWW, World Wide Web) is namelijk zonder aanvullende software en enige ervaring 
niet goed te gebruiken. 
De informatie van afzenders wordt veelal aangeboden op bladzijden. De gebruiker kan in deze 
bladzijden bladeren, door op knoppen te drukken die verwijzen naar andere bladzijden waarop 
gerelateerde informatie staat. Deze verwijzingen worden hyperlinks genoemd. De hyperlinks 
verwijzen niet alleen naar de bladzijden van dezelfde afzender (hetzelfde boek), maar naar 
allerlei gerelateerde bladzijden die op andere computers over de gehele wereld verspreid zijn 
(allerlei boeken). Het voordeel daarvan is dat er relevante relaties tussen informatiebronnen 
zijn, het nadeel is de gebruiker in de bladzijden van al die verschillende boeken makkelijk 
verdwaalt. 
De toegang tot Internet komt tot stand via providers. Dat zijn bedrijven die een zware compu
ter hebben die als knooppunt fungeren voor Internet. Bij deze bedrijven is tegen betaling een 
abonnement te verkrijgen. Daarmee kan men met een modem via de telefoon contact zoeken 
met de provider en via deze met Internet. Die verbinding komt tot stand tegen het lokale 
telefoontarief, waarna men zonder verdere kosten wereldwijd kan communiceren. Communice
ren op Internet kan op verschillende manieren: direct naar en met iemand via een e-mail 
adres, waar je ook post kunt achterlaten. Daarnaast bestaan er bulletin boards (BBS), waar 
groepen gebruikers elkaar vinden rond een bepaald thema. De telefoonlijn is op dit moment de 
grootste beperkende factor in het doorgeven van grote hoeveelheden informatie tegelijk (zoals 
geluid en bewegende beelden). Hoewel Internet een ideaal communicatiemedium lijkt, zijn 
toch enkele problemen voor de gebruiker aanwezig, die een werkelijk grootschalig gebruik 
(vergelijkbaar met televisie of telefoon) in de weg staan. 

Drempels voor het gebruik van Internet 
Er zijn enkele problemen verbonden aan het gebruik van Internet. Ten eerste is Internet nog 
slecht toegankelijk. Het was tot voor kort voor anderen dan echte computerdeskundigen niet 
mogelijk op Internet te komen. Daar komt nu verbetering in, omdat de providers een steeds 
makkelijkere interface (openings- en bedieningsbeeld) aanbieden. De gebruiker ziet en weet 
niet hoe het technisch in zijn werk gaat, daar zorgt de software voor, maar hij komt gemakkelijk 
op Internet. De provider speelt dus een sleutelrol bij de toegankelijkheid. 
Ten tweede is het op Internet moeilijk de gewenste informatie te vinden. Hoe vindt iemand 
datgene wat van zijn gading is tussen de vele miljoenen boodschappen, berichten, aanbiedin
gen en vragen die dagelijks op Internet worden gezet? De belangrijkste netwerkstructuur op 
Internet heet WWW (World Wide Web) en vraagt wel wat handigheid om mee om te gaan. 
Zoekstructuren als van WWW zijn niet echt consumentvriendelijk. Dit is een wezenlijk pro
bleem van Internet, en ook dit probleem is een uitdaging voor de provider. Zonder een goede 
zoekservice is zijn dienst immers niet veel waard. Men kan aan de provider het eigen profiel en 
bepaalde interessevelden aangeven en vindt elke ochtend de elektronische post van een et
maal over Internet zoeken, in de elektronische brievenbus. De provider speelt dus ook bij het 
zoeken een cruciale rol. 
Ervaringen met Videotex (Volman en Bouwman 1994) en Minitel in Frankrijk wijzen uit dat de 
consumenten een grote meerwaarde ervaren als het medium niet alleen op informatief niveau 
functioneert, maar ook de mogelijkheid geeft met anderen te communiceren. Het succes van 
de babbelboxen achter 06-nummers wijzen in dezelfde richting. Op het moment dat Internet 
laagdrempelig te betreden is, zal het vooral als communicatiemedium een serieuze concurrent 
worden van de telefoon (duurder, trager, alleen geluid). 
Ten derde is het voor adverteerders moeilijk op Internet gevonden te worden. Wie als commer
ciele afzender bladzijden op Internet heeft gezet, wil natuurlijk dat zijn beoogde gebruikers die 
ook weten te vinden. Daarvoor kunnen buttons worden ingekocht bij andere sites. Omdat de 
Internet-ontwikkeling, zeker in commerciele zin, nog erg nieuw is, bestaan er geen vaste tarie
ven voor het beschikbaar stellen van een eigen database met informatie. 
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Internet en reclame 
Internet is niet bewust opgezet in zijn huidige vorm, maar is ontstaan doordat steeds meer 
netten zich aansloten. Geen enkele autoriteit is dus de baas over Internet. Alleen de gebruikers 
zelf hanteren bepaalde maatstaven (de Netiquette) die nergens op papier staan, maar iedereen 
moet aanvoelen. Zo is reclame niet geaccepteerd. Wie dat toch doet (zoals McDonalds heeft 
ondervonden), krijgt een storm van protest over zich heen en schept dus anti-reclame. Dit wil 
niet zeggen dat iedere boodschap op Internet juridisch vogelvrij is. Want wie onder Nederlands 
recht vanuit Nederland op Internet bijvoorbeeld auteursrecht schendt, kan daar voor de Neder
landse rechter op worden aangesproken. Het ontvangen van boodschappen is niet aan juridi
sche beperkingen onderworpen. Overigens is de juridische discussie over dit soort zaken niet 
afgerond en weten de autoriteiten met boodschappen op dit moment nog niet veel raad. 

Dit alles betekent niet dat het onmogelijk is via Internet reclamedoelstellingen te verwezenlij
ken. Het op een aansprekende wijze overdragen van merkwaarden en wervende 
productinformatie kan op Internet heel goed, mits de boodschap zoveel meerwaarde biedt dat 
gebruikers hem wellicht willen opzoeken en niet gedwongen worden geconfronteerd met re
clame. Gebruikers mogen ook niet worden teleurgesteld of ge'irriteerd door reclame, iets wat 
bij traditionele reclame-uitingen geen principieel probleem is. Bedrijven die menen iets meer te 
vertellen te hebben aan hun consumenten dan verkooppraatjes, manifesteren zich graag op 
Internet. Daar ontstaan een-op-een dialogen tussen merk en consument en tussen gebruikers 
onderling binnen de bladzijden (en dus de sfeer en de merkwaarden van het betreffende merk). 

Commercie op Internet kan alleen als er meerwaarde wordt aangeboden ten opzichte van 
andere mediatechnieken, bijvoorbeeld in de vorm van service (Apple reageert zeer snel op 
oproepen op Internet), of aanbiedingen (Hyatt Hotels geeft 10% korting bij boekingen via 
Internet), of informatie (Grolsch over ambachtelijk bier). Voor traditionele reclame is hier geen 
plaats en heeft het Internet een aanvullende functie. 

Er is een aantal voordelen verbonden aan reclame op Internet: 
• Er is direct contact met gemotiveerde consumenten (die hebben je bewust opgezocht); 
• De dialogen met consumenten leveren continu gegevens voor marktonderzoek; 
• Alie e-mail adressen die de reclameboodschappen hebben bekeken, zijn bekend en lenen 

zich derhalve voor nadere analyse of benadering uit eigen initiatief; 
• Het is snel, goedkoop en persoonlijk. 

De randvoorwaarden voor reclame op Internet zijn, dat: 
• de adverteerder zichtbaar en vindbaar is; 
• de advertentie steeds iets te bieden heeft wat naast reclame meerwaarde geeft; 
• de informatie, de reclameboodschap en de verwijzingen passen binnen de eigen merk-

waarden; 
• de beschikbare informatie actueel gehouden wordt; 

Samenvattend zijn de kenmerken van Internet: 
• een enorm netwerk van computers; 
• geen eigenaar of autoriteit; 
• vele miljoenen gebruikers; 
• toegang via speciale service providers (abonnement); 
• daarna wereldwijd contact voor lokaal telefoontarief; 
• telecommunicatiestructuur onafhankelijk; 
• goedkoop; 
• snel; 
• steeds gemakkelijker toegankelijk; 
• steeds meer geluid/beeld; 
• faciliteiten als e-mail, on-line contact, bulletin boards (BBS), databases; 
• sterk ongestructureerde informatie. 

Bereikcijfers voor Internet 
Een groot voordeel van nieuwe media is dat allerlei handelingen kunnen worden gemeten en 
vastgelegd. Daarmee zijn gedetailleerde analyses mogelijk: wat de consument doet, waar, 
wanneer, hoe lang en in welke volgorde. Nieuwe media kunnen een automatische stroom van 
gegevens genereren waarmee het gebruik kan worden bestudeerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
CD-I, waarbij ten behoeve van Bose voor elektronicawinkels een applicatie werd ontwikkeld die 
alle handelingen van de consument registreert en aan het eind van de dag het resultaat via een 
modem opstuurt naar de onderzoekers. Dat geldt ook voor Internet. Digital Planet Corporation 
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heeft voor het meten van het bereik op Internet een dochteronderneming opgericht, Digital 
Planet NetCount, die bereikcijfers publiceert over de belangrijkste commerciele sites. Afnemers 
kunnen bereikcijfers uitsplitsen naar site, onderwerp, pagina, dag en uur. Omdat een bezoek 
aan een site (het bekijken) gepaard gaat met het leggen van een verbinding naar de consu
ment en deze verbinding in een logboek wordt vastgelegd, is het tamelijk eenvoudig de logboe
ken te lezen en er een steekproef uit te trekken. Om redenen van privacy worden de e-mail 
adressen van de consumenten niet verspreid. In Nederland hebben de grote uitgevers en ad
verteerders een beroep gedaan op SummoScanner om bereikcijfers ter beschikking te stellen. 
Het voordeel van SummoScanner als platform is dat het een onafhankelijke positie inneemt in 
de verkoop, inkoop en bemiddeling van reclameruimte. De kosten voor een Internet site varie
ren van f 50.000,- tot enkele tonnen per jaar, maar het bereik is nog gering. Volgens de grote 
exploitanten loopt het aantal exposures per dag (het aantal pagina's dat per site wordt geraad
pleegd) in de vele duizenden tot tienduizenden. 

Conclusie--------------------------4 

In dit hoofdstuk zijn verschillende bestaande technieken bekeken en digitale technieken die op 
dit moment grote aandacht genieten, zowel in de prive-sfeer als zakelijk. Deze digitale technie
ken vinden hun oorsprong in een omgeving, gegenereerd door computers (i.e. informatietech
nologie), waarvan het Internet op dit moment een uitstekend voorbeeld is. De veelbesproken 
electronische snelweg is een systeem dat in de huiskamer voor alle voorgaande en andere 
denkbare mogelijkheden van elektronische data-uitwisseling in allerlei combinaties kan aan
bieden. De electronic highway bestaat nog niet. Er is nog een enorme investering vereist in 
netwerken die in staat zijn zeer grote hoeveelheden data "tweeweg" door te geven. Duidelijk is 
wel dat commerciele communicatie een andere vorm moet hebben dan bij traditionele reclame. 
In een overvolle media-omgeving vraagt iedere boodschap een laagdrempelige toegang en een 
opvallende en consistente vorm. De nieuwe media ontlenen hun bestaansrecht niet aan hun 
technische status, maar aan toepassingen die relevant, opvallend en toegankelijk zijn. Op dat 
terrein liggen creatieve uitdagingen voor de communicatiebranche. Gebruikers moeten in de 
gelegenheid worden gesteld ervaringen en stemmingen te 'delen' met het merk. Zoals bijvoor
beeld de Niketowns dat in fysieke vorm aanbieden. 
De keuze van media is een aandachtspunt voor verschillende onderdelen van een toepassing, 
maar ook voor de toepassing als geheel. Beeld, tekst en geluid zijn niet zondermeer te 
combineren. Als er geen balans is tussen de media worden ze elkaars concurrenten. De kunst 
is om het zodanig inhoud en vorm te geven, dat het zowel voor aanbieders van informatie en 
produkten als voor gebruikers een meerwaarde oplevert. Bepalend voor de meerwaarde van 
digitale media is het kiezen van het juiste medium voor bepaalde informatie. Ondanks de 
voordelen van digitale media zoals CD-ROM en CD-i, laten zij het op enkele vlakken liggen ten 
opzichte van een medium als het Internet. Hoewel het Internet ook nog in de kinderschoenen 
staat biedt het grote potenties en zal in dit onderzoek als platform dienen ter ondersteuning 
van het te ontwikkelen systeemconcept. 
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Decision Support System ---------........J6-----• 
lnleiding -------------------------e-.1 

Decision Support Systems (DSS) zijn specifiek opgezet voor de ondersteuning van zwak
gestructureerde beslissingsproblemen. Zij hebben als hoofddoel om de effectiviteit ( en op de 
tweede plaats de efficiency) van de te nemen beslissingen te verbeteren door beslissers te 
ondersteunen in plaats van de beslissingen zelf over te nemen. Voor die delen van het zwak
gestructureerde beslissingsprobleem, waarvoor analytische simulatiemodellen beschikbaar zijn, 
kan een DSS de effectiviteit verhogen door deze model/en in een interactieve vorm aan de 
gebruiker beschikbaar te stellen. Een beslisser kan dan in een iteratief proces van voorstellen, 
evaluaties en aanpassingen komen tot een beter en meer overwogen keuze. Voor veel onder
delen van zwakgestructureerde beslissingsproblemen kan men echter niet beschikken over 
voldoende uitgewerkte analytische modellen, waarmee de waarschijnlijke effecten van maatre
gelen kunnen worden ingeschat en zal men gebruik moeten maken van heuristische expertise. 
Voor deze delen van het beslissingsprobleem kan een DSS de effectiviteit verhogen door deze 
expertise vast te leggen in een ( centrale) database. Een aantal argumenten waarom deze stap 
zou kunnen lei den tot een effectuering van het beslissingsproces zijn: 

• effectiever en efficienter omgaan met en continueren van (zeldzame) menselijke exper
tise; 

• ontstaan van een meerwaarde van expertise door verschillende expertises binnen een 
systeem te integreren; 

• verspreiden van expertise vanuit een centraal punt; 
• productiviteitsoverwegingen: beslissingen kunnen vanwege het betere inzicht sneller 

worden genomen; 
• explicitering en formalisering van expertise: er moet (wellicht voor het eerst) worden 

omschreven op grond van welke afwegingen tot beslissingen wordt gekomen; 
• educatieve werking en verantwoorden van beslissingen: het is moeilijk om het systeem 

de voorgestelde beslissingen uit te laten leggen. 

De functionele eisen van een Decision Support Systemc--------+6 ... 2 

Een karakteristieke eigenschap van een DSS is dat het alle fasen in het beslissingsproces pro
beert te ondersteunen. Er zijn in principe een drietal functionaliteiten te noemen, waarmee het 
DSS de effectiviteit van het beslissingsprobleem kan verhogen: 
1. Inzichtelijk maken van de probleemanalyse c.q. het afstemmingsprobleem; 
2. Afleiden van alternatieven/voorstellen om problemen op te lossen; 
3. Inzichtelijk maken van de afwegingen die worden gemaakt bij het maken van een keuze 

van alternatieven. 

Het systeem zou bij wijze van spreken een verlengstuk van de beslisser moeten zijn, dat hem 
in elke fase van het beslissingsproces assisteert in het inzichtelijk maken van de afwegingen bij 
het beslissingsprobleem. Om aan deze functionaliteit te kunnen voldoen, dient het systeem te 
voldoen aan een aantal functionele eisen. 

Interactief gebruik van het systeem 
Een DSS heeft als karakteristieke eigenschap dat het de gebruikers ondersteunt in het maken 
van beslissingen in plaats van de beslissingen in zijn geheel over te nemen. Zou dit laatste wel 
worden gedaan, dan hebben we te maken met expertsystemen. DSS-toepassingen onderschei
den zich van expertsystemen met name doordat de menselijke invloed nadrukkelijk centraal 
wordt gesteld. Voor elke stap die in het beslissingsproces wordt gemaakt, wordt interactie met 
de gebruiker(s) verwacht. Een DSS moet om deze reden nadrukkelijk gericht zijn op het con
sulteren van het systeem door de gebruiker middels een vraagantwoordspel. Belangrijk daarbij 
is dater niet slechts een vaste structuur wordt aangeboden met een bij voorbaat bekend aantal 
parameters. Juist voor zwakgestructureerde beslissingsproblemen is het van essentieel belang 
dat er ruimte wordt gegeven aan uiteenlopende relevante variabelen, beslissingsoorten en 
uiteenlopende voorkeuren van beslissers. Een DSS moet het dientengevolge toelaten om vele 
alternatieve beslissingstrajecten te doorlopen, die als een geheel het totale scala aan oplossings
richtingen kunnen afdekken. Het is tenslotte steeds de gebruiker die bepaalt welke van deze 
onderdelen worden geraadpleegd om te komen tot een beslissing. 
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Flexibiliteit of aanpasbaarheid van het (kennis)systeem 
Eerder is aangegeven dat de expertise die in het beslissingsondersteunende systeem wordt 
vastgelegd, niet zozeer een weerspiegeling is van zuiver objectieve normen. Het gaat nadruk
kelijk om een stelsel van intersubjectieve normen, waarvan de betrokken actoren het noodza
kelijk achten dat een woonmilieu aan deze normen voldoet. Belangrijk daarbij is dat dit stelsel 
beslissingsregels niet wordt voorgesteld als een vaste structuur die eenmalig wordt opgebouwd 
en daarna niet meer wordt aangepast. Het kennissysteem moet er juist op gericht zijn om 
eventueel gewijzigde of nieuwe inzichten op een eenvoudige wijze in het systeem te kunnen 
implementeren. Om deze reden dient het beslissingsondersteunende informatiesysteem te 
beschikken over speciale voorzieningen waarmee eventuele aanpassingen aan de database 
kunnen warden doorgevoerd, zonder dat daarbij het systeem technisch gezien behoeft te war
den aangepast. 

Gebruiksvriendelijkheid van het systeem 
De gebruikers van het voorgesteld DSS zijn primair beslissers met inhoudelijke expertise ten 
aanzien van het vraagstuk ten aanzien van de woningkeuze. Ten aanzien van het concrete 
gebruik van de software zouden zij echter beschouwd moeten warden als leken. Het systeem 
moet om deze reden toegankelijk zijn, zonder dat men daarbij over informaticatechnische 
kennis hoeft te beschikken. Het systeem moet op een probleemgeorienteerde manier en niet 
op een techniekgeorienteerde manier aan de gebruiker warden gepresenteerd. Algemene in
formatiesystemen wijken af van dit functionele doel, waardoor de gebruikers zich nogal eens 
geconfronteerd zien met allerlei systeemtechnische problemen. Samengevat moet het DSS 
beschikken over een gebruiksvriendelijke interface, die de gebruikers in staat stelt om op een 
intu·itieve en vertrouwde wijze met het systeem te kunnen communiceren. 

Speciale weergave functies 
Voor een effectieve vorm van beslissingsondersteuning moet voldoende aandacht warden be
steed aan de wijze waarop het systeem de informatie aan de gebruiker presenteert. Mede door 
de complexiteit van het beslissingsprobleem en de grote hoeveelheid parameters die warden 
gebruikt, is het belangrijk dater steeds een voldoende overzicht wordt gegeven in de afwegingen 
die leiden tot het maken van een beslissing. Het informatiesysteem moet hiertoe beschikken 
over voorzieningen waarmee de grote hoeveelheid indicatoren op een overzichtelijke wijze in 
tabellen en grafieken kunnen warden samengevat. Bovendien moet het mogelijk zijn om voor 
elke afweging in een meer gedetailleerde vorm de overwegingen toe te lichten. 

Decision Support Systeem in onderdelen -------------.......-.3 

Ten behoeve van een betere ondersteuning van het beslissingstraject bij de keuze van een 
woning volgt in deze paragraaf de beschrijving van het concept van een Decision Support 
System. Het basisconcept van een DSS, uit de volgende componenten: 
1. Datamanagement. Dit subsysteem bevat de databases waarin de relevante gegevens war

den opgeslagen en waar de databases warden onderhouden en beheerd. 
2. Modelmanagement. Dit subsysteem is het onderdeel waarin verschillende, statistische, fi

nanciele en andere kwantitatieve modellen warden opgeslagen en beheerd. 
3. Communicatie (Dialoog). Dit onderdeel beschrijft en beheert de wijze waarop de gebruiker 

met het systeem kan communiceren. 

Het subsysteem Datamanagement 
Het subsysteem Datamanagement is samengesteld uit de volgende onderdelen: 

1. Database 
Een database is een verzameling van onderling gerelateerde data op een dusdanige wijze dat 
het voldoet aan de behoeften en structuur van de toepassing en kan warden gebruikt door 
meerdere personen voor verschillende doeleinden. Data opgeslagen in een database wordt 
bewaard met het doel zo min mogelijk overtollige data te huisvesten voor verschillende toepas
singen. De database is derhalve onafhankelijk van de applicatie die de data gebruikt en de 
hardware waar de data is opgeslagen. 
De data opgeslagen in een database behelst onder meer interne data, externe data en per
soonlijke data van een of meerdere gebruikers. Om deze data toegankelijk te maken voor de 
database in de DSS moet data aan de verscheidene bronnen warden onttrokken. Dit proces 
wordt extractie genoemd en wordt beheerd en onderhouden door het databasemanagement
systeem. 
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2. Databasemanagementsysteem 
De database wordt gecreeerd, toegankelijk gemaakt en bijgehouden door het database
managementsysteem. Het databasemanagementsysteem kent 3 basisfuncties: 

Opslag van data. 
Zoeken naar data. 
Controle van data. 

3. Zoekmodule 
Dit onderdeel vormt de basis voor het toegang krijgen tot de data. Het accepteert de vragen 
naar data, bepaalt hoe deze vragen kunnen worden beantwoord, formuleert een meer gedetail
leerde vraag en geeft een resultaat aan de gebruiker. 

4. Datacatalogus 
De datacatalogus is een catalogus van alle data die ligt opgeslagen in de database. Het bevat 
de definities van de data (datadictionairy), waarbij de hoofdtaak van de datacatalogus gezien 
moet worden als het beantwoorden van vragen betreffende de beschikbaarheid en toepasbaar
heid van data. De datacatalogus is bij uitstek geschikt ter ondersteuning van het onderzoeken 
van data en het identificeren van probleemgebieden in de modelleringfase van het beslissings
traject. 

Het subsysteem Modelmanagement 
Het subsysteem Modelmanagement van de DSS bestaat uit de volgende elementen: 

1. Modelmodule 
De modelmodule bestaat uit routines en speciale statistische, financiele en andere kwantita
tieve modellen welke de DSS voorzien in de analytische mogelijkheden. De modellen in de 
model module kunnen in vier categorieen worden onderverdeeld: strategisch, tactisch, opera
tioneel en subroutines en elementen van modellen. Strategische modellen worden gebruikt ter 
verantwoording bij strategische beslissingen van het topmanagement. Dit soort modellen heb
ben de neiging een brede horizon te hebben waarbij veel variabelen betrokken worden in een 
gecomprimeerde vorm. Met een horizon van enkele tot vele jaren zijn deze modellen eerder 
beschrijvend van aard dan dat zij een vorm van optimalisatie bewerkstelligen. 
Tactische modellen worden hoofdzakelijk toegepast door het middenkader ter ondersteuning 
van de allocatie en controle van de middelen van de organisatie. Tactische modellen worden 

doorgaans alleen gebruikt door een onderdeel of afdeling van een organisatie. De horizon bij 
deze modellen varieert van enkele maanden tot enkele jaren. Enige externe data is nodig, maar 
de grootste behoefte aan data is afkomstig van de afdeling zelf, waarbij de modellen meer een 
optimalisatiekarakter hebben dan de strategische modellen. 
Operationele modellen worden gebruikt om dagelijkse activiteiten binnen een organisatie (of 
een afdeling) te ondersteunen. Deze modellen ondersteunen het beslissingstraject bij operatio
nele activiteiten waarbij het bekeken tijdstraject van een dag tot enkele maanden is. Deze 
modellen ma ken over het algemeen gebruik van interne data en hebben soms optimalisatiemoge
lijkheden. 
Naast de strategische, tactische en operationele modellen kunnen ook nog subroutines en 
elementen van modellen worden onderscheiden. Dergelijke modellen kennen een tweetal 
toepassingsmogelijkheden. Op de eerste plaats kunnen deze modellen zelfstandig gebruikt 
worden binnen de DSS (bijv. data-analyse). Op de tweede plaats worden deze modellen toege
past als bouwstenen bij grotere modellen. 

2. Modelmanagementsysteem 
Een DSS heeft het potentieel om verscheidene karakteristieke problemen bij het gebruik van 
conventionele kwantitatieve modellen in het beslissingstraject te elimineren. Een van derge
lijke problemen is het proces van het bijhouden en vernieuwen van de gebruikte modellen. 
Hierbij doet zich dikwijls de situatie voor dat door het niet bijhouden van de modellen een 
model niet meer wordt gebruikt of dat een reeds verouderd model wordt toegepast met als 
gevolg onjuiste resultaten. 
Een ander belangrijk probleem is dat bij kwantitatieve modellen sprake is van gebrek aan 
integratie met andere modellen. Om dit probleem te reduceren is het noodzakelijk dat de 
verschillende aanwezige modellen met elkaar kunnen communiceren. Bij een DSS wordt deze 
integratie bewerkstelligd door het gebruik van een modelmanagementsysteem voor deze mo
dellen. Dit systeem is een applicatie dat in staat is modellen aan elkaar te koppelen met de 
juiste verbinding met behulp van een database waarbij de volgende functies onderkend kunnen 
worden: 
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• ontwerp modellen; 
• gebruik subroutines en andere bouwstenen; 
• het genereren van nieuwe routines en rapportages; 
• het bijhouden en wijzigen van de modellen; 
• datamanipulatie. 

3. Modellencatalogus 
De rol van de modellencatalogus is vergelijkbaar met dat van een databasecatalogus. Het is 
een catalogus van alle modellen die zich in de modelleneenheid bevinden. Het bevat de defini
ties van de modellen, waarbij de hoofdtaak van de modellencatalogus gezien moet worden als 
het beantwoorden van vragen betreffende de beschikbaarheid en toepasbaarheid van de mo
dellen. De selectie van hetjuiste model kan niet worden uitgevoerd door het modelmanagement
systeem omdat dit de benodigde expertise vereist. Dit gebied vereist een expert ter assistentie 
van de DSS. 

4. Uitvoering, integratie en instructie van modellen 
De volgende activiteiten worden doorgaans aangestuurd door het modelmanagementsysteem: 
• Uitvoering van modellen: sturing van een werkend model. 
• Integratie van modellen: combinatie van de processen van verschillende modellen. 

Het subsysteem Dialoogmanagement 
De dialoogcomponent van de DSS is de soft- en hardware die zorgt voor een user-interface. De 
term "user-interface" dekt alle aspecten van communicatie tussen de gebruiker en de DSS. Het 
betreft hier niet alleen de hardware en software, maar ook factoren die te maken hebben met 
gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en andere interacties tussen PC en gebruiker. De in
houd van het subsysteem dialoogmanagement kan worden onderverdeeld in 3 delen: de termi
nal, de software en de gebruiker. Hieraan toegevoegd kan het dialoogproces zelf onderverdeeld 
worden in de volgende 3 delen: 

• Invoer: De middelen waarmee de gebruiker in staat wordt gesteld om met het 
systeem te kunnen communiceren. Hierbij moet gedacht worden aan 
invoerapparaten als een toetsenbord, een muis, een joystick of spraak
herkenning. 

• Uitvoer: De uitvoer betreft het geheel aan middelen ter presentatie aan de ge
bruiker (audiovisuele middelen). Voorbeelden hiervan zijn het beeld
scherm, grafieken, printers/plotters en audio. 

• Kennismodu/e: Deze module bevat de informatie dat de gebruiker moet kennen. Het 
gaat hierbij om kennis dat de gebruiker nodig heeft ( en mee moet bren
gen) om tijdens het gebruik het systeem zo optimaal mogelijk te kun
nen toepassen. 

1. Dialoogmanagementsysteem 
Het subsysteem "Dialoogmanagement" wordt onderhouden en beheerd door een separate 
softwareapplicatie. Deze applicatie bestaat uit verscheidene modules en bevat de volgende 
capaciteiten: 
• Interactie met de gebruiker op verschillende wijzen; 
• Ontvangen, bewaren en analyseren van het gebruik van de dialoogcomponent (in- en 

uitvoergegevens) ter verbetering van het subsysteem "Dialoogmanagement". 
• De gebruiker voorzien van de benodigde invoerapparaten. 
• De gebruiker de gegevens op verschillende manieren en naar verschillende uitvoerappa-

raten presenteren. 
• De gebruiker hulp, analyseroutines en andere flexibele ondersteuning bieden. 
• Het creeren van datastructuren om de uitvoer te beschrijven. 
• De mogelijkheid om communicatie onder en tussen gebruikers en ontwerpers van de 

DSS te ondersteunen. 
• Het bieden van flexibiliteit en aanpasbaarheid opdat de DSS aangepast kan worden aan 

verschillende problem en en technologieen. 

2. De dialoog 
De communicatie tussen de gebruiker en het systeem wordt via een specifieke taal geregeld en 
gecontroleerd door het dialoogmanagementsysteem. Bij vergevorderde systemen bevat een 
subsysteem "Dialoogmanagement" vaak een proceseenheid voor de weergave van natuurlijke 
taal (zoals Nederlands of Engels). Het dialoogmanagement regelt hierbij de informatiestromen 
(in- en uitvoer) tussen het systeem en de verschillende in- en uitvoerapparaten. 
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3. De gebruiker 
De persoon die tegenover een probleem of beslissing staat moet hulp geboden worden door 
een DSS. Deze persoon wordt als zodanig getypeerd als de gebruiker. Echter deze persoon 
hoeft niet per se degene te zijn die een DSS bedient en gebruikt. Het gebruik van een DSS kan 
op vier manieren plaatsvinden: 
• Passieve modus: De gebruiker ontvangt periodiek rapportages van de DSS. Hoewel 

enige toepassing van data-analyse of mathematische modellen mogelijk is, is dit niet 
de primaire gebruikswijze van een DSS. 

• Actieve modus: De gebruiker maakt direct gebruik van de DSS middels een PC ofter
minal ("on-line"). 

• Jndirecte modus: De gebruiker geniet van de toepassing van de DSS maar niet op de 
wijze als bij de actieve modus. De gebruiker past de DSS indirect toe door het gebruik 
van speciale formulieren als tussenstap ("off-line"). 

• Intermediaire modus: De gebruiker is in dit geval niet zelf de persoon die de DSS ge
bruikt, maar via een intermediair (i.e. expert) kan deze type gebruiker ondersteuning 
verkrijgen via de DSS om zijn/haar probleem op te lossen. 

Het gebruik van een intermediair komt het meeste voor bij het toepassen van een DSS. Het 
voordeel van deze wijze van gebruik is dat de persoon met een probleem of beslissing niet de 
vereiste kennis hoeft te hebben om een DSS te gebruiken. Alleen het effect van het gebruik van 
een DSS door een intermediair wordt hem/haar zichtbaar. Een nadeel van deze werkwijze is 
echter de heterogeniteit onder de beslissingnemers. De verschillen die zij hebben ten aanzien 
van bepaalde standpunten, wijze van beslissingen nemen, cognitieve voorkeuren en mogelijk
heden spreken in het nadeel voor het gebruik van een DSS. Immers, de beslissingsnemer kan 
feitelijk als enige het beste over het probleem of de beslissing oordelen. 
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Systeemconcept----------------.17-------• 

lnleiding ------------------------+-91 

In de probleemstelling van dit onderzoek is gesuggereerd dat het beslissingsproces bij de 
woningkeuze beter ondersteund zou kunnen worden door de toepassing van digitale media en 
andere technieken. De keuze voor een of meerdere bepaalde technieken en/of media is afhan
kelijk van het uitgangspunt van het concept. Oat wil zeggen dat de totstandkoming van het 
concept en bijbehorende de keuze van de media en de technieken geen keuze a priori is. In dit 
hoofdstuk zal de keuze nader onderbouwd worden en zal aangegeven worden hoe het systeem
concept in hoofdlijnen vorm krijgt. Belangrijke ingredienten voor deze beschrijving zijn de 
conclusies van voorgaande hoofdstukken, waarin respectievelijk de wenselijke vorm van 
beslissingsondersteuning voor het beslissingsproces en de (tekortkomingen van) reeds be
staande ondersteunende methodes en modellen zijn beschreven. 

De keuze voor bepaalde media, modellen of technieken hangt nauw samen met de aard van de 
onzekerheden en structuur van het beslissingsprobleem. Het beslissingsprobleem van de keuze 
van een woning krijgt, op basis van de gekozen modellen en technieken, een ander gezicht dat 
in paragraaf 2 middels het concept aan de hand van een voorbeeld wordt beschreven. Para
graaf 3 laat aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk zien hoe het systeemconcept in de 
praktijk toegepast kan worden. 

Hetconcept--------------------------,,__.2 

Reeds eerder is geconcludeerd dat het woonkeuzeproces zich meer en meer ontwikkelt tot een 
marktgericht afstemmingsvraagstuk, waarbij het de taak van de vastgoedmanager is adequaat 
te reageren op geconstateerde discrepanties tussen vraag en aanbod. Het voorstellen en aan
bieden van mogelijke oplossingen is nauwelijks een duidelijk programmeerbaar proces in de zin 
dat de te maken beslissingen gekenmerkt worden door een regelmatig en routinematig voorko
men. De beslissingen komen tot stand door een iteratief proces van evaluatie en aanpassing. 
Het verhuurproces vanuit de optiek van de vastgoedmanagementorganisatie is dan ook te 
kenmerken als een serie sequentiele processen met een duidelijk herkenbaar begin- en eind
punt, zoals figuur 7 .1 la at zien. 

Voorbereidings· 
fase 

Marktbenaderings
fase 

Onderhandelings
fase 

Afrondings
fase 

Figuur 7.1 Het verhuurproces: de vastgoedmanagemenorganisatie. 

Transactie 

Naast de genoemde onzekerheden waarmee de vastgoedmanager zich ziet geconfronteerd, 
kan het beslissingsprobleem van het huisvestingsvraagstuk als zwak gestructureerd worden 
getypeerd als gevolg van de multidimensionele afwegingen die spelen bij de totstandkoming 
van een beslissing. Het zal duidelijk zijn, dat de besluitvormingsstijl van het woningzoekproces 
niet als onbeperkt rationeel kan worden aangemerkt. De beslissingen richten zich immers niet 
alleen op overwegend economische motieven; terdege moet rekening gehouden worden met 
allerlei sociale, psychologische en ethische afwegingen die spelen bij het beslissingsproces. 
Daarnaast gelden ook allerlei organisatorische afwegingen en de appreciaties van bewoners 
voor bepaalde alternatieven als niet-economische motieven. De beslissingen in woningzoek
proces worden daarom ook niet zozeer genomen met een streven naar een maximale reductie 
van onzekerheden, maar komen vaak tot stand als men een oplossing gevonden heeft, waarvan 
men de verwachting heeft dat deze in grote lijnen overeenkomt met wat men wil. Het verhuur
proces vanuit het standpunt van de woningzoekende is eveneens als het verhuurproces in het 
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licht van de vastgoedmanager een serie processen dat eindigt met een transactie (figuur 7 .2). 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat feitelijk geen sprake is van een eindpunt, maar dat 
daarna de gebruiksfase plaatsvindt. Na de gebruiksfase start hetzelfde proces opnieuw. 

Verkennings
fase 

Onderhandelings
fase 

Afrondings
fase 

Figuur 7.2 Het verhuurproces: de woningzoekende. 

Transactie 

In het onderzoek is, zoals in hoofdstuk 1 al is aangegeven, de initiele probleemstelling al snel 
naar de achtergrond geplaatst. In het traject van dit onderzoek is het stand punt ingenomen dat 
een betere profilering pas goed mogelijk is als er sprake is van een betere aansluiting van het 
aanbod op de vraag.Dit impliceert een nauwkeurig onderzoek naar het keuzegedrag van de 
consument en inzicht in de uitgesproken voorkeuren en wensen ten aanzien van de woon
situatie. Daarmede heeft het onderzoek een wending gekregen waarbij een verbeterd keuze
proces van de woonconsument in een vroeg stadium van zijn/haar zoekproces de kern vormt 
van het concept. Het systeemconcept heeft dan betrekking op zowel de marktbenaderingsfase 
van de vastgoedmanagementorganisatie als de verkenningsfase van de woningzoekende con
sument (figuur 7.3). 

Voorbereidings
fase 

/ 

Marktbenaderings• 
fase 

Verkennings
fase 

Systeemconcept 

Onderhandelings
fase 

Afrondings
fase 

Flguur 7.3 De relatie tussen de verhuurprocessen en het systeemconcept 

Transactie 

In de voorgaande hoofdstukken is nader bekeken welke modellen en/of hulpmiddelen het meest 
geschikt zouden zijn. Het systeemconcept is een samenvoeging van een vijftal modellen en 
hulpmodellen, welke tezamen de kern vormen van het concept. Het concept dient daarbij aan 
de volgende criteria te voldoen: 
1. Het systeemconcept moet ten aanzien van de woningzoekende een zo goed mogelijke 

ondersteuning bieden bij het woonkeuzeproces. Dat wil zeggen dat het systeemconcept 
de woningzoekende in staat stelt passende huisvesting te vinden. 

2. Sturing van het woonkeuzegedrag door de vastgoedmanagementorganisatie moet door 
het systeemconcept worden ondersteund. Met sturing wordt hier bedoeld dat het sys
teemconcept de vastgoedmanager de mogelijkheid biedt om invloed uit te oefenen op 
het woonkeuzeproces van de woningzoekende. 

3. In hoofdstuk 3 is het substitutiegedrag aan de orde gekomen. Deze effecten die ontstaan 
tijdens het woonkeuzeproces zijn erg belangrijk voor de uiteindelijke keuze van een spe
cifieke, passende oplossing en dienen derhalve ondersteund te worden door het sys
teemconcept. 

4. Het gebruik van het systeemconcept door de woningzoekende moet eenvoudig en in een 
kort tijdsbestek plaatsvinden. Uitgangspunt hierbij is dat de gebruiker zo min mogelijk 
vragen dient te beantwoorden. Om toch met voldoende informatie een mogelijke oplos
sing te kunnen aandragen, wordt gebruik gemaakt van zgn. doelgroepprofielen. Deze 
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profielen bevatten standaardgegevens betreffende de specifieke doelgroep. De gebrui
ker kan naargelang zijn eigen eisen en wensen de geponeerde antwoorden wijzigen. 

Het concept is gestoeld op het principe van vraag en aanbod en de vermindering van de discre
pantie daartussen. Het genoemde vijftal betreft het volgende: 

• Karakteristiekenbenadering; 
• Ideaalpuntmodel; 
• Het Internet; 
• Fuzzy Logic; 
• Beslissingstabellen. 

Het belangrijkste onderdeel van het concept vormt de karakteristiekenbenadering. Zoals reeds 
uiteengezet in hoofdstuk 4 gaat deze benadering uit van het principe van nutsmaximalisatie 
door ieder keuze-alternatief voor te stellen als een multi-attributieve stimulus. De vergelijking 
van dergelijke stimuli (i.e. objecten) met de uitgesproken voorkeuren en wensen wordt uitge
voerd door gebruik te maken van het ideaalpuntmodel. Dit model bepaalt per attribuut voor 
een stimulus de afstand tot de voorkeuren en wensen om voor de betreffende stimulus tot een 
totaalverschil te komen. De stimuli waarbij het bepaalde verschil het minst is, sluiten het beste 
aan bij de voorkeuren en wensen. 
Een belangrijk aspect van een beslissingsproces is, zoals reeds eerder vermeld, het substitutie
gedrag. Dergelijk gedrag doet haar intrede wanneer de beschikbare alternatieven niet aanslui
ten bij de voorkeuren. Dit gedrag kenmerkt zich dan door het aanpassen van de uitgesproken 
voorkeuren, waarbij soms sprake is van een toevoeging van condities. Dit gedrag is uitstekend 
onder te brengen in het concept. Echter zijn over substitutie-effecten nauwelijks gegevens 
beschikbaar en is een voorafgaand onderzoek noodzakelijk. De techniek van Decision Plan Nets 
biedt de mogelijkheid om dit gedrag en de specifieke condities naar voren te halen. 
De genoemde substitutie-effecten en de gegevens omtrent de attributen dienen eenduidig 
vastgelegd te worden. Gezien de aard van het substitutiegedrag en de gegevens omtrent de 
objecten als wel de voorkeuren en wensen voldoet een gebruikelijke structurering niet. Omdat 
continu sprake is van condities en voorwaarden wordt gebruik gemaakt van beslissingstabellen. 
Deze wijze van het vastleggen van kennis is bij uitstek geschikt om gegevens met een conditio
neel karakter te structureren. In een dergelijke tabel wordt middels beslissingsregels deze 
kennis vastgelegd. (Voor nadere informatie over beslissingstabellen zie bijlage B). Zo'n 
beslissingsregel bestaat uit de volgende componenten: 

• attribuut; 
• attribuutniveau; 
• wegingsfactor; 
• status fuzzy logic; 
• conditie fuzzy logic; 
• status su bstitutie; 
• conditie substitutie . 

De component attribuut betreft een aspect van de woonsituatie. Het attribuutniveau geeft een 
numerieke specificatie van het attribuut. De wegingsfactor bepaalt het belang van het desbe
treffende attribuut in het totaal. De component "status substitutie" geeft hier aan of het attri
buut het karakter heeft van een absolute voorkeur, een relatieve voorkeur of een inwisselbare 
voorkeur. "Conditie substitutie" is een component in het geval het attribuut een inwisselbare 
voorkeur betreft. Deze component verwijst dan naar een additionele beslissingsregel. Op een
zelfde wijze geeft "Status fuzzy logic" en "conditie fuzzy logic" een aanduiding of sprake is van 
nuancering van het attribuut met behulp van fuzzy logic en zo ja, hoe ziet deze er dan uit. 
Fuzzy Logic wordt toegepast als sprake is van vage verzamelingen of variabelen waarbij de 
grenzen niet scherp zijn of vast te stellen zijn. Door het gebruik van zogenaamde lidmaatschaps
functies is het mogelijk dergelijke vage grenzen toe te passen (Zie bijlage A). Elke der ge
noemde onderdelen van een beslissingsregel zijn geheel afhankelijk van de type doelgroep en 
kunnen steeds aangepast worden. Door het combineren van beslissingsregels tot een verza
meling kan een profiel worden samengesteld welke eigen is aan een nader te bepalen doel
groep. Op deze wijze kunnen dus verschillende segmentprofielen worden gecreeerd. 

De beschreven modellen en technieken vormen tezamen het systeemconcept welke schema
tisch is weergegeven in figuur 7.3. In het concept doorloopt de woonconsument een aantal 
fasen, welke in het geheel weer is gegeven in figuur 7.4. Als eerste stap dient bepaald te 
worden tot welke (vooraf) gedefinieerde doelgroep hij/zij behoort (fase A). Middels enkele 
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vragen moet hier een antwoord op gegeven kunnen worden en krijgt de woonconsument een 
aantal vragen voorgelegd (fase B). Door beantwoording van de vragen kan een nauwsluitend 
aanbod uit de beschikbare portefeuille worden gepresenteerd (fasen C en D). De woonconsument 
kan altijd tussentijds in het vraag-antwoord traject de selectie bekijken en vragen opnieuw 
beantwoorden. In het concept is gekozen voor geprefabriceerde vragen met antwoorden om te 
voorkomen dat geen gegevens beschikbaar zouden zijn of slechts zeer beperkt. Hierdoor zou 
een goede selectie uit het aanbod niet mogelijk zijn. De woonconsument ziet bij elke vraag dat 
deze reeds beantwoord is, maar kan deze naar gelang eigen wensen en voorkeuren aanpassen. 

Proces 

n determinatie @ 
e woonconsument 

Beantwoord n vragen en 
transformeren naa aanbodkenmerken 

®@ Mat hing 

Feedback 

G) Voorselectie en aanst ring / Prioriteitsstelling 

Aanbieden meest ge chikte mogelijkheden 

Figuur 7.5 Procesgang gebruiker. 

Aanbod (Filter) 

1. Decision Plan Nets 
2. Fuzzy Logic 
3. Statistische data 
4. ldeaalpuntmodel 

Tijdens een dergelijke wijziging wordt continu gekeken of het geheel van de vragen en ant
woorden nog coherent is met het doelgroepprofiel. In geval van sterk afwijkende antwoorden 
wordt een ander profiel, met dus mogelijk andere vragen, voorgelegd. Door registratie van de 
antwoorden en de gegevens van de woonconsument is het mogelijk continu de geprefabri
ceerde segmentprofielen bij te stellen en nieuwe toe te voegen. Dit biedt een vastgoed
managementorganisatie een geheel eigen verzameling segmentprofielen aan te leggen die 
geheel eigen is aan zijn markt en kan deze profielen dan ook altijd up-to-date houden. De 
mogelijkheid bestaat zelfs om een deel van zijn portefeuille dat qua verhuur problemen onder
vind extra onder de aandacht te brengen bij de woonconsument. Een nadere beschrijving van 
het systeemconcept middels de IDEF0-techniek is te vinden in bijlage D. 

Om het systeemconcept te verduidelijken wordt het toegelicht aan de hand van het volgende 
voorbeeld. In dit voorbeeld wordt uitgegaan van een huishouden dat bestaat uit 2 werkende 
personen zonder kinderen en nog geen toekomstplannen ten aanzien van kinderen. Een ver
eenvoudigd fictief profiel van een dergelijke doelgroep zou er als volgt uit kunnen zien. 

Attribuut Plaats Huurprijs Prive buitenruimte BereikbaarfJe1d winkels 

Attribuutwaarde Eindhoven < f 1200,- Tuin Op redelijke afstand 

Wegingsfactor 0,8 0,6 0,9 0,4 

Status Fuzzy Logic Nee Nee Nee Ja 

Conditie Fuzzy Logic - - 10.001 

Status substltutie Absoluut Absoluut lnwisselbaar Absoluut 

Conditie substitutie - 10.004 -

label 7.1 Voorbeeld doelgroepprofiel 
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In geval dat de betreffende doelgroep substitutie-effecten vertoont, laat tabel 7 .2 een moge
lijkheid van een substitutie-effect zien. In dit voorbeeld heeft de doelgroep tweeverdieners een 
inwisselbare voorkeur ten aanzien van de prive buitenruimte. In het geval dat geen alternatief 
kan worden aangeboden waarbij een tuin aanwezig is, kan ook volstaan worden middels een 
alternatief met een balkon. 

Nummer 10.004 

Attribuut Prive buitenruimte 

Attribuutwaarde Balkan 

Wegingsfactor 0,5 

Status Fuzzy Logic Nee 

Conditie Fuzzy Logic -

Status substitutie Absaluut 

Conditie substitutie 

Tabel 7.2 Substitutiegegevens. 

In het concept zijn een aantal hoofdprocessen ten aanzien van het ondersteuningsproces van 
de woonkeuze van de consument aan te wijzen (zie ook bijlage D). Deze zijn: 

1. Determineren doelgroep 
2. Ondervragen consument 
3. Aanpassen resultaat 
4. Selecteren object( en) 

De eerste fase, het determineren van de doelgroep, is noodzakelijk teneinde gegevens te ver
krijgen ten aanzien van de attributen betreffende de woonsituatie waar waarde aan wordt 
gehecht en wat de beijbehorende attribuutwaarden zijn. Met deze gegevens kunnen in het 
tweede proces de vragen worden voorgelegd, inclusief de 'default'-waarden. 
Na invoer van de algemene gegevens van de woningzoekende, moet het systeem een passende 
doelgroep vinden. De gevonden doelgroep bevat dan de volgende gegevens welke afkomstig 
zijn uit de kennisbank "Doelgroepen" en "Substitutiegegevens". Deze gegevens zijn eigen aan 
de doelgroep en onafhankelijk van de gebruiker. 

Attribuut Attribuutwaarde primair Attribuutwaarde secundair 

Plaats Eindhaven -

Huurprijs < f 1200,-

Prive buitenruimte Tuin Balkan 

Bereikbaarhe1d winkels Op redelijke afstand -

Tabel 7.3 Doelgroepprofiel en substitutiegegevens. 

In dit voorbeeld heeft de doelgroep een aantal wensen ten aanzien van plaats, huurprijs, prive 
buitenruimte en de bereikbaarheid van de winkels. Wat betreft de prive buitenruimte is sprake 
van een substitutie-effect. Zodra geen alternatief geboden kan worden met een tuin, dan is een 
alternatief met een balkon ook mogelijk. 

Nadat de determinatie heeft plaatsgevonden, kan het eigenlijke 'interview' plaatsvinden. De 
vragen worden dan aan de gebruiker gepresenteerd, waarbij de attributen die eigen zijn voor 
de bepaalde doelgroep worden ingevuld door het systeem. Deze gegevens zijn gemiddelde 
waarden voor de betreffende doelgroep, maar kunnen naar gelang door de gebruiker worden 
aangepast. In dit voorbeeld wordt alles gelijk gelaten behalve de bereikbaarheid van de win
kels. Deze wordt opnieuw vastgesteld op "dichtbij". 
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Attribuut Attribuutwaarde primair 

Plaats Eindhoven 

Huurprijs < f 1200,-

Prive buitenruimte Tuin 

Bere,kbaarheid winkels Op redelijke afstand 

Tabel 7.4 Primaire vragenlijst. 

De grijze waarden in tabel 7.4 zijn standaardwaarden voor de betreffende doelgroep. 

Attribuut Attribuutwaarde primair Attribu utwaarde secundair 

Plaats Eindhoven 

Huurprijs < f 1200,- -

Prive buitenruimte Tu.in._ Balkan 

Bere1kbaarheid winkels ( Dichtbij ) . 

-
Tabel 7.5 Veranderd Joelgroepprofiel inclusief substitutiegegevens. 

Door gebruik te rnaken van nuancering middels fuzzy logic kan 
getransformeerd ot een numerieke waarde. In dit geval < 200m. D 
doelgroep en kan 

de term "dichtbij" worden 
eze waarde is eigen aan de 
finieerd. voor ieder andere doelgroep anders worden gede 

Attribuut Attribuutwaarde primair Attribuutwaarde secundair 

Plaats Eindhoven 

Huurprijs < f 1200,-

Prive buitenruimte Tuio.. Balkon 

Bere,kbaarheid winkels ( < 200 m. ) -
........ --

Tabel 7.6 Aangepast profiel middels Fuzzy Logic. 

Na alle bewerkingen ontstaan alle mogelijke specifieke vraagprofielen voor de betreffende doel
groep. Deze profielen betreffen slechts de wensen en eisen van de gebruiker. De profielen 
(tabel 7. 7) worden middels de wegingsfactoren tegen elk aanbodprofiel gelegd uit het aanbod. 
Op deze wijze kan de juiste woning voor de betreffende gebruiker gevonden worden. 

Attribuut Profiel 1 Profiel 2 

Plaats Eindhoven Eindhoven 

Huurprijs < f 1200,- < f 1200,-

Prive buitenruimte Tuin Balkon 

Bereikbaarheid winkels < 200 m. < 200 m. 

Tabel 7.7 Specifieke vraagprofielen. 
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Voordelen 
Met het voorgestelde concept in de vorm van een Decision Support System kan een groot deel 
van de onderkende nadelen van de huidige werkwijze, zoals naar voren gekomen is in voor
gaande hoofdstukken, ondervangen worden. Hieronder volgen een aantal voordelen die onder
vonden worden door het toepassen van het concept: 

Non-expertise 
De consument wordt niet gezien als een expert op het gebied van de woningmarkt en derhalve 
ook niet in het nemen van de juiste beslissing. Het concept begeleid de consument en vraagt 
via een simpele opzet om gegevens betreffende de woonwensen en voorkeuren. Het concept is 
direct inzetbaar voor elk type woonconsument en kan snel een resultaat genereren door ge
bruik te maken van vooraf bepaalde profielen. Deze profielen zijn door de consument, waar 
wenselijk, eenvoudig aan te passen en kunnen bewaard worden. 

Optimaal aanbod 
Door het toepassen van een geautomatiseerde DSS is het handmatig vergelijken van vraag- en 
aanbod niet meer nodig en kan door middel van een berekeningsmethode het optimale aanbod 
aangegeven worden. Door het gebruik van voorgeprogrammeerde profielen wordt een nul
resultaat beperkt en kan dus snel een aantal alternatieven warden voorgelegd. Het is hierbij 
mogelijk de consument te wijzen op de discrepanties van individuele aspecten mocht onver
hoopt een resultaat zonder alternatieven ontstaan. Het profiel van een consument kan gecom
bineerd warden met andere profielen, zoals die van kennissen, familie of experts om zo de 
juiste alternatieven te genereren. 

Gebruikersgericht 
De vragenstructuur is zeer flexibel en kan warden aangepast aan de gebruiker. Het concept 
bied een eenvoudige aanpassing van de verschillende onderdelen. Zo zijn beslissingsregels, de 
geprefabriceerde profielen, fuzzy logic-regels eenvoudig aan te passen. Het gebruik van dit 
concept door de woonconsument levert een schat aan informatie over de voorkeuren en het 
wensenpatroon van de woonconsument, waarmee het concept continu up-to-date gehouden 
kan worden. 
Niet altijd is het relevant om alle aspecten te beoordelen om het beoogde doel te kunnen 
bereiken. De woonconsument kan door geprefabriceerde profielen met standaard antwoorden 
zeer snel tot een resultaat komen. 

Weging 
Ook een voordeel bij toepassing van het concept is dat op eenvoudige wijze een gewicht en 
condities kunnen warden toegekend aan attributen. Dit betekent dat substitutie-effecten een
voudig meegenomen kunnen warden. Het resultaat (verzameling alternatieven) van elke con
sument is geordend naar aanleiding van de relatieve voorkeuren (wegingsfactor) van de ver
schillende aspecten van de gewenste woonsituatie. Op deze wijze kan de "match" van de indi
viduele aspecten in het profiel warden getoond. Het tonen van deze "match" biedt de consu
ment dus inzicht op welke individuele aspecten een alternatief goed of slecht scoort. Met dit 
inzicht kan de consument zijn voorkeuren naar gelang aanpassen en heeft dan volledige con
trole over het zoekproces. 

Computer (Internet) 
Door gebruikmaking van een computer is het mogelijk automatisch gegevens te verzamelen en 
verwerken. Daarnaast kan gebruik warden gemaakt van apparaten voor de invoer en uitvoer 
van gegevens. Van wezenlijk belang hierbij is de gegevensstructuur van de data die benodigd 
is. Een computer biedt de mogelijkheid om grote hoeveelheden informatie in de vorm van 
tekst, beeld en geluid op te slaan en relatief snel op het beeldscherm te tonen. Bij selectie van 
een object door gebruiker of computer kan dan naast textuele uitleg ook andere informatie 
(beeld/geluid) worden aangeroepen en afgebeeld. Het Internet (WWW) is bij uitstek geschikt 
om hiervoor als platform te dienen. 

Efficienter gebruik gegevens 
Met geautomatiseerde gegevensbestanden is het mogelijk berekeningen en bewerkingen uit 
te voeren die leiden tot efficienter gebruik van deze gegevens. De mogelijkheid bestaat om 
bijv. alle objecten te selecteren welke langer dan 3 maanden niet verhuurd zijn, de mogelijk
heid bestaat om de vraag naar zekere objecten in een bepaalde tijd in een bepaalde regio 
visueel weer te geven, etc. 
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Nieuwe mogelijkheden 
Door het automatiseren van de gegevensverzameling, gegevensverwerking en gegevensanalyse 
ontstaat er niet alleen de mogelijkheid sneller, efficienter, doeltreffender te werken en dus 
beter vraag en aanbod op elkaar af te stem men, maar er ontstaan ook nieuwe mogelijkheden: 
bijv. het distilleren van referentieobjecten uit de bestanden, genereren van doelgroepen op 
basis van de gegevensbestanden, etc. 

Fuzzy Logic 
Het concept laat het gebruik van dubbelzinnige variabelen en variabelen met onscherpe gren
zen toe. De woonconsument kunnen hun voorkeuren dan kenbaar maken zoals zij werkelijk 
over een aspect van hun gewenste woonsituatie den ken: "Een grote woonkamer", "Li ever geen 
balkon", "Ik zoek iets rond def 1000,- per maand", etc. 

Toepassing in de praktijk --------------------3 

Gecombineerd met de eerder beschreven conceptuele opbouw en de methodische invulling van 
het systeem, biedt het concept beschrijving een basis om het voorgestelde systeem in een later 
stadium geheel geautomatiseerd te laten werken. Deze visie en beoogde inzet van het systeem 
in de praktijk zal worden gedemonstreerd met behulp van de techniek, ontwikkeld door de 
Amerikaanse Personalogic. 

Echter in de praktijk wordt deze wijze van informatieverstrekking nog maar weinig toegepast. 
Toepassingen op het Internet worden nog te vaak ingericht als een soort elektronische uitlaat, 
waarbij van tevoren geen duidelijke doelstellingen worden geformuleerd. Veelal is de informatie 
onvoldoende afgestemd op de doelgroep. Doelstellingen die eigenlijk gehanteerd zouden moeten 
worden zijn: 

• Realiseren van gedragsverandering, gericht op transactie; 
• Overbrengen van kennis over producten en diensten; 
• Opbouwen van een relatie; 
• Onderhouden van een relatie 
• Realiseren van een attitude verandering; 
• Overbrengen van informatie over de organisatie. 

Personalogic , Inc. is opgericht door Tom Sammon en Brad Scurlock, welke het gelijknamige 
technische platform ontwikkelden in 1994. In zijn zoektocht naar een nieuwe auto maakte 
Sammon samen met Scurlock een programma om de grote hoeveelheid informatie over auto's 
te structu reren en te sorteren. 
De organisatie ontwikkelt en levert persoonlijk afgestemde beslissingsondersteuning door ge
bruik te maken van een gepatenteerde technologie die consumenten helpt de beste producten 
en diensten te kiezen aan de hand van hun individuele wensen en voorkeuren. De personalogic 
beslissingsondersteuning lost een duidelijk probleem op waar consumenten heden ten dage 
tegen aan !open: te veel keuzes en te veel informatie. Deze oplossing is gelegen in een simpele 
en eenduidige Internet-omgeving dat door elke standaard Internetbrowser gebruikt kan wor
den. Op dit moment levert Personalogic beslissingsondersteuning voor auto's, steden, reizen, 
fietsen, studies, videocamera's, restaurants, banen, fondsen, CD-spelers en computers. 
Door middel van een eenvoudig en intu"itief vraag en antwoord spel krijgt de consument een op 
persoonlijke voorkeuren gesorteerde lijst van items dat het best bij zijn/haar voorkeuren past, 
waarbij de mogelijkheid geboden wordt om zijn/haar uitgangspunten (profiel) te vergelijken 
met anderen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om enkele producten of diensten met elkaar 
te vergelijken en kan worden gekeken waarom bepaalde producten wel voldoen en welke niet. 
Naast deze persoonlijke lijst van alternatieven wordt de consument direct gewezen op 
producttesten, de mogelijkheid te reageren, gerelateerde websites en de beste locaties om de 
producten of diensten te verkrijgen. 

De volgende problemen doen zich tegenwoordig bij vele ondernemingen voor: 
1. Consumenten zijn meer dan ooit verward. Zij zijn het verstandig winkelen bijgebracht. Zij 

weten dat de aanwijzingen, tips en adviezen die ze krijgen dubieus, bevooroordeeld, 
incompleet zijn en zich derhalve steeds meer wenden tot het Internet om hun huiswerk te 
doen. 

2. De vele intermediaire functies staan op het spel door de directe relatie van de consument 
met informatie door de kracht van het Internet. Dit daagt de productontwikkeling, diensten 
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en ondersteuning van vooraanstaande organisatie in het uitgeven, verkopen en distribue
ren van hun producten uit tot een ander niveau. 

3. Veel van deze organisaties hebben enorm ge'i'nvesteerd in kennisbronnen (adviseurs, spe
cialisten en medewerkers) maar hebben nog geen goede manier gevonden om deze kennis 
te laten ontsluiten via het Internet ten behoeve van de consument 

4. Deze ondernemingen ontbreekt het ook aan getalenteerd en gekwalificeerd personeel op 
technisch gebied om op het Internet een succesvolle onderneming te zijn. Het aannemen 
van dergelijk personeel zou betekenen dat zij meer een onderneming zullen worden dat 
gericht is op technologie. 

5. Meer dynamische en agressieve mededingers doen zich voor op de Internetmarkt en vor-
men een grote bedreiging voor deze ondernemingen. 

De genoemde beslissingsondersteuning is gestoeld op een geavanceerde optimalisatietechniek 
die het mogelijk maakt de consument zowel vage als exact gedefinieerde voorkeuren te speci
ficeren. De resulterende producten of diensten worden voorzien van een uitgebreide verklaring 
waarom een zeker product of dienst wel of niet in het resultaat valt. Alie berekeningen en de 
dynamische creatie van de pagina's vindt plaats bij Persona Logic en worden vervolgens verzon
den naar de desbetreffende organisaties of ondernemingen. De pagina's met gegevens worden 
dan verstuurd naar de consument. De persoonlijk afgestemde beslissingsondersteuning maakt 
gebruik van een ondervragingstechniek dat gebruikende organisatie in staat stelt een serie 
vragen te creeren zoals deze in werkelijkheid door de consument bij hem/haar zouden opko
men. De eigen ontwikkelde beslissingsregels van de organisatie maakt aan de hand van elk 
antwoord op de gestelde vragen een profielschets van de betreffende consument en vergelijkt 
deze met de aanwezige informatie over een bepaald product of dienst. Vervolgens wordt een 
lijst van alternatieven gegenereerd die het beste aansluiten bij de voorkeuren en wensen van 
de consument. 

Om het geheel en de ontwikkelde techniek van Persona Logic, Inc. nader te ondersteunen, volgt 
een voorbeeld van een van de door Persona Logic, Inc. ontwikkelde Internettoepassingen. Dit 
voorbeeld betreft de keuze voor een zekere (grote) stad in de Verenigde Staten. 
Bij startpunt van het keuzeproces naar de geschikte stad heeft de gebruiker een aantal moge
lijkheden. De gebruiker kan meteen met het zoekproces beginnen, voorafgeprogrammeerde 
profielen bekijken of zijn eigen profiel ophalen. Bij de beschikbare en eigen profiel(en) ebben 
de vragen reeds een antwoord. Deze kunnen te alien tijde worden gewijzigd. 
Het zoekproces naar de geschikte stad begint met de beantwoording van de gepresenteerde 
vragen. Aan de linkerzijde van het scherm staan alle vragen en is eveneens aangegeven welke 
vragen reeds beantwoord zijn. Om een resultaat te verkrijgen is het niet noodzakelijk dat alle 
vragen beantwoord worden, maar om een beter resultaat te krijgen is dit wel aan te bevelen. 
Enkele vragen hebben soms een aantal deelvragen bij zich, die een nog nauwkeurige bepaling 
van de voorkeuren en wensen mogelijk maakt. Als alle of een deel van de gepresenteerde 
vragen is beantwoord, krijgt de gebruiker het resultaat gepresenteerd met een druk op de 
knop. Het is hierbij mogelijk om al in een beginfase of halverwege de beantwoording van de 
vragen het resultaat te zien. Is het resultaat te groot of te ruim, dan kunnen reeds beantwoorde 
of nog onbeantwoorde vragen behandeld worden. 
Het resultaat geeft een lijst met alternatieven aan welke gerangschikt zijn naar accuratesse. 
Het eerste alternatief sluit hier dan het beste aan bij de voorkeuren en wensen van de gebruiker 
zoals deze aangegeven zijn bij de beantwoording van de vragen. 
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Conclusies en aanbevelingen---------8--· 

Conclusies---------------------------e-.1 

In dit samenvattende en concluderende hoofdstuk zal een aantal aspecten van het onderzoek 
kort opnieuw de revue passeren. In paragraaf 8.2 wordt het onderzoek in samengevatte vorm 
beschreven. Het eindresultaat van het afstudeeronderzoek wordt beschreven in paragraaf 8.3. 
Veel onderzoek blijkt nieuwe vragen op te roepen. Ook hier is dit het geval; eveneens in para
graaf 8.3 wordt daarop ingegaan alsmede de mogelijke oplossingen en aanbevelingen ten 
aanzien hiervan. 

Gezien het innovatieve karakter van het onderzoek is niet het beoogde einddoel bereikt. Toch 
zijn enkele punten aan te geven met een finaal karakter door het onderzoek in zijn geheel te 
bezien vanuit het verschijnsel van de scheefheid bij beslissingen, dat continu een belangrijk 
element van het onderzoek is. Scheefheid bij beslissingen is een voorspelbaar verschijnsel 
betreffende het onjuist oordelen van de mens bij het nemen van beslissingen. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat beslissingen genomen door de mens verbeterd kunnen worden door de ontwik
keling van Decision Support Systems (DSS), waarbij het effect van zojuist genoemde scheef
heid teniet kan worden gedaan. Belangrijk hierbij is de identificatie van de scheefheid bij beslis
singen welke zeer waarschijnlijk een negatief effect uitoefenen op de te onderzoeken beslis
sing. Kennis van dit verschijnsel is moeilijk te verkrijgen en zelfs al heeft een analist een goed 
begrip hieromtrent dan is dit nog geen garantie voor het op de juiste wijze toepassen van deze 
kennis om scheefheid bij beslissingen te ontdekken. 
Scheefheid bij beslissingen valt onder cognitief gedrag dat de kwaliteit van een beslissing be
vooroordeeld voor een significant aantal beslissingen voor een significant aantal mensen. Deze 
scheefheid is de focus van onderzoekers op het gebied van beslissingsgedrag. Onderzoekers op 
dit gebied gaan uit van het feit dat het nemen van beslissingen bij mensen afhangt van het 
gebruik van stelregels of zogenaamde heuristieken. Deze heuristieken betreft een vereen
voudigingsstrategie waarbij een beslissingsproces voltrokken kan worden in een complexe on
zekere en dubbelzinnige situatie.Het gebruik van heuristieken leidt in de meeste gevallen tot 
een voldoende en logisch resultaat, maar kan soms ernstige fouten bij een beoordeling veroor
zaken. Sommige van deze fouten zijn systematisch. Deze systematische beoordelingsfouten 
worden ook wel cognitieve illusies, cognitieve scheefheid of beoordelingsscheefheid genoemd. 
Ten aanzien van de probleemstelling van dit onderzoek is het dus enerzijds van belang deze 
scheefheid bij beslissingen te beperken en de consument ondersteuning te bieden bij zijn keuze
proces en anderzijds hoe een zinvolle relatie kan worden gelegd tussen de individuele woning
keuze en de woningmarkt als systeem waarin vraag en aanbod elkaar ontmoeten. 
Het voorgestelde concept lost een belangrijk deel van het eerstgenoemde belang, maar kent 
nog een aantal aandachtspunten die reeds bij de uitwerking van het systeemconcept zijn ont
dekt en tot enkele vragen leidt. 

• Aanbieders van vastgoed beseffen dat zij meer markt- en klantgericht de markt dienen 
te benaderen. Dit komt tot uitdrukking in een bepaalde productprofilering. Het 'actiever 
omgaan' met de portefeuille krijgt invulling middels het contact (blijven) houden met 
zittende en potentiele huurders en het aanbieden van een optimaal product. 

• Het proces van productprofilering wordt gekenmerkt door een ad hoc karakter. Hoewel 
aanbieders van vastgoed het eens zijn dat het denken en handelen vanuit de marketing 
theorie en het daadwerkelijk toepassen van marketinginstrumenten een positieve uit
werking zal hebben op de (verhuur)resultaten, werken zij tot op heden nog niet volgens 
marketingplannen. 

• Middels het systeemconcept kan invulling gegeven worden aan het proces van product
profilering en uiteindelijk de gewenste sturing van het woonkeuzegedrag. Door het in 
kaart brengen van de preferenties van de consument, wordt een goed beeld verkregen 
van wat de woonconsument wenst en niet wenst. Een passend product kan worden 
aangeboden door middel van deze kennis en kan zodanig worden gestuurd middels 
kennis omtrent het substitutiegedrag van de specifieke doelgroep. 
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• Om tot een vergelijking tussen aanbod en vraag te komen, moet het aantal te beoorde
len attributen voor zowel het vraagprofiel als het aanbodprofiel gelijk zijn, of in ieder 
geval dat het aantal attributen van het aanbodprofiel groter is dan het aantal attributen 
van het vraagprofiel. Dit impliceert een goede bestaande beschrijving van het aanbod. 
Als sprake is van een vrij summier gegevensbestand, zoals dat het geval is in de prak
tijk, zijn dus extra gegevens noodzakelijk. 

• Omwille van de beschikbare tijd en het uitgangspunt van het onderzoek is een aantal 
aspecten van belang dat een afbakening en aanpassing van de DPN-methode vereistte. 
Op de eerste plaats is gekozen voor een verkorte DPN-methode, en wel zo dat de con
sument geen inspraak heeft in de te bepalen attributen. Dit betekent wel dat een groot 
deel van de kracht van de DPN-methode verloren gaat, maar vooraf bepaalde attribu
ten zijn in het kader van het onderzoek makkelijker te bevatten en beperken de grootte 
en handelbaarheid van het aantal DPN's. Op de tweede plaats wordt de DPN-methode 
niet gebruikt om te bepalen welk belang gehecht wordt aan zekere attributen, maar is 
het eigenlijke beslissingsproces bepalend voor het sturen hiervan. 

• Bij het concept van beslissingsregels om substitutie-effecten in het afstemmingsproces 
op te nemen, kan het probleem van circulaire referentie ontstaan: in het geval een 
attribuut relatief is en ook een breekpunt kan zijn, kan een additionele conditie verwij
zen naar een ander attribuut. Op hetzelfde moment kan dit attribuut weer refereren 
naar het oorspronkelijke attribuut. Hierdoor kan een impasse ontstaan. Een mogelijke 
oplossing hiervoor zou kunnen zijn, dat bij het refereren naar een ander attribuut, het 
attribuutniveau wel veranderd mag worden, maar nimmer in negatieve zin. 

• In het geval een attribuut relatief is en geen breekpunt vormt, dan kan het attribuut en 
het oordeel daarvoor weggelaten worden mits een beperkt aantal relatieve afwijzingen 
onder alle beslissingsregels aanwezig zijn. Het probleem in dit geval is hoe dit aantal te 
kwantificeren. Mogelijk zou dit opgelost kunnen worden door deze beperking relatief 
van aard te laten zijn. 

• Een bruikbaar vraag- en aanbodprofiel is naar allewaarschijnlijkheid een punt van dis
cussie, zeker gezien de invloed van de leefstijl op de woonvoorkeuren. Over de relatie 
tussen woonvoorkeuren en leefstijlkenmerken is tot op heden weinig bekend. 

Het gebruik van het concept vraagt de nodige tijd en moeite. Gezien de genoemde conclusies 
wordt het van belang geacht of deze tijd en moeite daadwerkelijk opweegt tegen de eerder 
genoemde voordelen. 

Aanbevelingen -----------------------~2 

Om inzicht te krijgen in de praktische waarde van het systeemconcept dient deze in de praktijk 
te worden toegepast om zijn 'meerwaarde' te kunnen aantonen. 

• De mate waarin en de wijze waarop marketinginstrumenten nu in het kader van het 
proces van productprofilering gehanteerd worden is niet geheel duidelijk. Op dit gebied 
wordt n ader onderzoek aanbevolen, waarbij speciale aandacht uitgaat naar het meten 
van de effectiviteit van de inzet van de tegenwoordig toegepaste marketinginstrumenten 
en het effect van het gebruik van het systeemconcept. 

• Het systeemconcept is zodanig opgesteld dat het gehanteerd kan worden door zowel 
de woonconsument als de verhuurder van vastgoed. Echter is het zwaartepunt bij de 
ontwikkeling van het concept te komen liggen bij de woonconsument en wel het proces 
van het vinden van een passende huisvesting bij de betreffende consument. Slechts 
zijdelings is gekeken naar het sturingsproces van de verhuurder van vastgoed. Vervolg
onderzoek, waarbij deze sturing door de verhuurder centraal staat, is wenselijk om na 
te gaan welke activiteiten vereist zijn ten aanzien van deze sturing en welk effect deze 
sturing heeft op de beoogde verbeterde productprofilering. 
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• In het systeemconcept zijn verscheidene kennisbanken aangebracht welke gegevens 
bevatten ten aanzien van de te onderscheiden doelgroepen, substitutiegedrag en fuzzy 
logic. Daar op dit gebied nog weinig onderzoek is verricht, wordt aanbevolen om hier 
omtrent nader onderzoek te verrichten teneinde relaties en gegevens te achterhalen 
die gebruikt kunnen worden in de kennisbanken. 

Klantgericht, actief beheer wordt nog weinig door vastgoedmanagementorganisatie toegepast. 
Het afstemmen van (de kwaliteit) van de dienstverlening op de behoefte van de huurder kan 
worden gebruikt als strategisch instrument in de concurrentie met andere vastgoedmanagers. 
Moeilijk te bepalen is echter in welke mate de benadering een bijdrage levert aan het rende
ment van het object of de portefeuille. Weegt de extra investering in actief beheer op tegen de 
opbrengsten die door het behouden en binnenhalen van huurders worden verkregen? Daar is 
(nog) geen uitspraak over te doen. Wat wel kan worden vastgesteld is dat een huurder minder 
snel zal vertrekken als gebouw en dienstverlening aan de behoefte voldoen. Bij een toepassing 
moeten de organisaties rekening houden met het feit dat de kans van slag en van een klantgerichte 
benadering ook afhangt van niet te be'invloeden factoren. De vastgoedmanager heeft geen of 
weinig invloed op de gebouwkenmerken. Ook de contracten met huurders zijn meestal ingevuld 
voordat de vastgoedmanager een rol gaat spelen in het proces. Daarnaast is natuurlijk de 
medewerking van de huurder belangrijk. 

Het gebrek aan speelruimte door de invloed van de eigenaar kan de ontwikkeling beperken. Het 
feit dat deze ruimte in de praktijk vaak niet aanwezig is, vrijwaart de vastgoedmanagement
organisatie mijns inziens echter niet om toch niet klantgericht te gaan opereren. Zoals ik reeds 
eerder heb vermeld kan een grotere rol in het traject worden verdiend door je als organisatie 
op deze wijze kwalitatief te onderscheiden. De uitgangspunten voor klantgerichtheid kunnen 
worden ge'introduceerd, bijvoorbeeld bij profilering van de organisatie, bij de invulling van het 
klantcontact of in de eisen die door de vastgoedmanagementorganisatie aan de externe uit
voerders worden gesteld. Onderdelen van de dienstverlening kunnen nu al worden afgestemd 
op de behoefte van de huurder. 
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Fuzzy Logic-------------=Bc...coiJ--=-"la=g<a■-e=--------jA---• 
[Bron: Fuzzytech] 

History of Fuzzy Logic-------------------------. 

The first publication on fuzzy logic, that also coined its name, dates back to 1965. It was made 
in the U.S. by Lotfi Zadeh, Professor on Systems Theory at University of California, Berkeley. 
From then on, the history of fuzzy logic follows the pattern of many recent key technologies: 
invented in the U.S., engineered to perfection in Europe, and now, mass-marketed in Japan. 
Even today, where hundreds of successful fuzzy logic applications have proved the value of this 
technology, some scientists even condemn the concept. 

First Industrial Applications in Europe 
The first industrial applications of fuzzy logic were made after 1970 in Europe. At Queen Mary 
College in London, England, Ebrahim Mamdani used fuzzy logic to control a steam generator 
that he could not get under control with conventional techniques. The RWTH University of 
Aachen, Germany, Hans Zimmermann used fuzzy logic for decision support systems. Other 
industrial applications, such as the control of a cement kiln followed as a result of this initial 
work, but fuzzy logic could not get broad acceptance in industry. The few applications that used 
fuzzy logic did hide the fact by circumscribing fuzzy logic with terms such as "multivalued logic" 
or "continuous logic". 

Starting around 1980, fuzzy logic gained more momentum in decision support and data analy
sis applications in Europe. A lot of the more advanced fuzzy logic technologies were developed 
in these applicational and research projects. Most developments were triggered by empirical 
research on how well fuzzy logic models the human decision and evaluation process. 

Japan takes the Lead 
Inspired by the first European fuzzy logic applications, the first Japanese companies started to 
use fuzzy logic in control engineering a~er 1980. Due to the poor computational performance of 
the first fuzzy logic algorithms on standard hardware, most applications looked into dedicated 
fuzzy logic hardware. Some of the first fuzzy logic applications were a water treatment plant by 
Fuji Electric in 1983 and a subway system by Hitachi, that was opened in 1987. 

The success story of the initial applications raised a lot of interest in Japan. There were a 
number of reasons why fuzzy logic took off in Japan. First, Japanese engineers start with a 
simple solution and later tweak the most out of this system. Fuzzy logic supports the generation 
of a fast prototype and incremental optimization. Second, a fuzzy logic system always remains 
plain and simple to understand. The "intelligence" of a system is not buried in differential 
equations or source code. As Japanese engineers in general develop systems in a team where 
everybody wants to be able to understand the underlying behavior of the system, fuzzy logic 
delivered to them a more transparent means of system design. Also culturally, Japanese Engi
neers neither are preoccupied with boolean logic nor has the Japanese language a negative 
connotation of the word "fuzzy". 

As a result of this, fuzzy logic is now used in about any applicational area for intelligent control 
or data processing. Photo and video cameras use fuzzy logic to put photographer's expertise in 
their control. Mitsubishi announced the world's first car where every control system is based on 
fuzzy logic and most other Japanese car manufacturers use fuzzy logic in some of their compo
nents. In factory automation, Omron Corp. Claims more than 350 patents and fuzzy logic 
control optimizes many chemical and biological processes. See for a summary. 

Europe Chases Japan 
Only five years ago, major European corporations realized that they almost lost another key 
technology to the Japanese and started a major effort in promoting fuzzy logic in their applica
tions. Since then, more than 200 successful fuzzy logic mass market products have been launched 
in Europe. In addition, an uncounted number of industrial automation and process control appli
cations successfully used fuzzy logic. The fuzzy logic enhanced products include home appli
ances that realized mayor savings in energy and water consumption with no added product 
costs as well as many automotive applications. The industrial automation applications include 
chemical and biological process control, machinery equipment control, and intelligent sensors. 

Due to the big commercial success of these applications, fuzzy logic is now considered a "stan
dard" design technique and has gained broad acceptance in the engineering community. One of 
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the supporting factors was the advent of advanced fuzzy logic software design tools that sup
ported all development stages of a fuzzy logic design. Some of the fuzzy logic design tool 
software houses teamed up with major semiconductor and industrial automation equipment 
manufacturers to provide seamless development environment for most target hardware plat
forms. 

Fuzzy Logic in the U.S. 
Recently, fuzzy logic gained a lot of interest in the U.S., especially among companies who are in 
heavy competition with both Asia and Europe. However, many argue whether this uphill battle 
can be won. There are many factors that count for the U.S. First, many applications done in 
Japan are with products where U.S. manufacturers do not compete with the Japanese. As 
basically no major U.S. entertainment electronics manufacturer is left on the world market, the 
use of fuzzy logic in camcorders, cameras, and hi-fi is more a competitive factor between 
Japanese corporations themselves. In Europe, most applications are in industrial automation, 
mostly due to their very high cost of labor. In other applicational areas, such as automotive 
engineering, the U.S. faces tough competition from both Europe and Japan. U.S. manufacturers 
in this area may be forced to use fuzzy logic design techniques soon. 

This leaves some market segments open for U.S. corporations. For instance, fuzzy logic proved 
to be an excellent tool to build decision support systems, memory cache and hard disk control
lers as well as compression algorithms for speech and video. Also, telecom applications such as 
echo cancellation, network routing, and speech recognition benefit from fuzzy logic. Combine 
this with the U.S. manufacturers muscles in communication equipment, office automation, and 
computer software, and you can see a fair chance that the U.S. can benefit from fuzzy logic 
technologies, although they picked it up late. Another factor is the strong research background 
in neural net technologies in the U.S. All fuzzy logic experts agree that the clever combination 
of neural network technologies and fuzzy logic will be the next logical step in further developing 
the technology. 

Basic Concepts of Fuzzy Logic-----------------

Mathematical Principles of Uncertainty 
Many mathematical disciplines deal with the description of uncertainties, such as probability 
theory, information theory and fuzzy set theory. It is most convenient to classify these by the 
type of uncertainty they treat. In this section, we will confine to only two types of uncertainty, 
stochastic and lexical uncertainty. 

Stochastic Uncertainty 
Stochastic uncertainty deals with the uncertainty toward the occurrence of a certain event. 
Consider the statement: 

Statement 1: The probability of hitting the target is 0.8 

The event itself - hitting the target - is well defined. The uncertainty in this statement is whether 
the target is hit or not. This uncertainty is quantified by a degree of probability. In the case of 
the statement, the probability is 0.8. Statements like this can be processed and combined with 
other statements using stochastic methods, such as the Bayesian calculus of conditional prob
ability. 

Lexical Uncertainty 
A different type of uncertainty lies in human languages, the so-called lexical uncertainty. This 
type of uncertainty deals with the imprecision that is inherent to most words humans use to 
evaluate concepts and derive conclusions. Consider words such as "tall men", "hot days", or 
"stable currencies", where no exact definitions underlie. Whether a man is considered "tall" 
hinges on many factors. A child has a different concept of a "tall" man than an adult. Also the 
context and the background of a person making an evaluation plays a role. Even for one single 
person, an exact definition on whether a man is considered "tall" does not exist. No law exists 
determines the threshold above which a man is conceived "tall". This would not make sense 
anyhow, since a law that defines all men taller than 6' 4" to be "tall" would imply that a man 
with 6' 3" is not tall at all. The science that deals with the way humans evaluate concepts and 
derive decisions is psycho linguistics. It has been proven that humans use words as "subjective 
category" to classify figures such as "height", "temperature", and "inflation". Using these sub
jective categories, things in real world are evaluated to which degree they satisfy the criteria. 
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Even though most concepts used are not precisely defined, humans can use them for quite 
complex evaluations and decisions that are based on many different factors. By using abstrac
tion and by thinking in analogies, a few sentences can describe complex contexts that would be 
very hard to model with mathematical precision. Consider the statement: 

Statement 2: We will probably have a successful financial year 

On a first glance, statement 2 is very similar to statement 1. However, there are significant 
differences. First, the event itself is not clearly defined. For some companies, a successful 
financial year means that they deferred bankruptcy, for others it means to have surpassed last 
years profit. Even for one company, no fixed threshold exists to define whether a fiscal year is 
considered to be successful or not. Hence, the concept of a "successful fiscal year" is a subjec
tive category. 
Another difference lies in the definition of expressing probability. While in statement 1, the 
probability is expressed in a mathematical sense, statement 2 does not quantify a probability. If 
someone expresses that a certain type of airplane probably has problems, the actual probability 
can well be lower than 10%, still justifying this judgement. If someone expresses that the food 
in a certain expensive restaurant is probably good, the actual probability can well be higher 
than 90%. Hence, the expression of probability in statement 2 is a perceived probability rather 
than a mathematically defined probability as in statement 1. In statement 2, the expression of 
probability is also a subjective category just as "tall men". 

Modeling Linguistic Uncertainty 
Statements using subjective categories such as statement 2 play a major role in the decision 
making process of humans. Even though these statements do not have quantitative contents, 
humans can use them successfully for complex evaluations. In many cases the uncertainty that 
lies in the definition of the words we use adds a certain flexibility. Consider for illustration the 
annual wage increase negotiations between unions and industry. Both want to achieve the same 
goal: an appropriate wage increase. The problem only starts when they have to express in 
percentage, what they mean with "appropriate". 

The flexibility that lies in words and statements we employ is made use of widely in our society. 
In most western societies, the legal system consists of a certain number of laws, that each 
describe a different situation. For example, one law could express that theft of a car should be 
punished with 2 years of prison. Another law could define diminished responsibility. In one case 
in court, the judge now has to decide the exact number of days in prison for a thief that stole a 
car under the influence of 0.1 % blood alcohol, that had a bad childhood and was le~ by his 
spouse the day ago. As not for each "real" case a specific law exists, the judge has to combine 
all applying laws to derive a fair decision. This is only possible due to the flexibility in the 
definition of the words and statements used in each law. 

Fuzzy Logic as Human Logic 
The basic idea is simple: in reality, you cannot define a rule for each possible case. Exact rules 
(or laws) that cover the respective case perfectly, can only be defined for a few distinct cases. 
These rules are discrete points in the continuum of possible cases and humans approximate 
between them. Hence, for a given situation, humans combine the rules that describe similar 
situations. This approximation is possible due to the flexibility in the definition of the words that 
constitute the rules. Likewise, abstraction and thinking in analogies in only rendered possible by 
the flexibility of "human logic". 

To implement this human logic in engineering solutions, a mathematical model is required. 
Fuzzy logic has been developed as such a mathematical model. It allows to represent human 
decision and evaluation processes in algorithmic form. There are limits to what fuzzy logic can 
do. The full scope of human thinking, fantasy and creativity can not be mimiced with fuzzy logic. 
However, fuzzy logic can derive a solution for a given case out of rules that have been defined 
for similar cases. So, if you can describe the desired performance of a technical system for 
certain distinct cases by rules, fuzzy logic will effectively put this knowledge to a solution. 

Fuzzy Logic vs. Probability Theory 
Especially people working extensively with probability theory have denied the usefulness of 
fuzzy logic in applications. They claim, that all kinds of uncertainty can be expressed with 
probability theory. Rather than embarking on a discussion of whether this is true or just another 
case of the previously cited "hammer principle", consider example 1. If you find such a state
ment in a medical textbook, and you want to implement it in a system, it looks very easy on the 
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first glance. If you got a patient that suffers from strong fever, has no yellowish colored skin but 
nausea, you can compute the probability for a hepatitis infection using the Bayesian calculus. 

Example: 
"Patients suffering from hepatitis show in 60% of all cases strong fever, in 45% of all cases a 
yellowish colored skin, and in 30% of all cases nausea" 

Although this looks very easy, the problem starts when you have to define what a "strong fever" 
is. If you read medical books or ask doctors, you will not get an equivocal answer. Even if most 
doctors will agree that the threshold is at about 39°C (102°F), this does not mean that a patient 
with 101. 9°F does not at all have a strong fever while another patient with 102°F fully has a 
strong fever. 

If a threshold for "strong fever" would exist, the reverse must also exist. That is, that a very 
precisely measured body temperature will result in a very precise diagnosis. If this would be 
true, you can measure your body temperature up to the fifth significant figure and expect a 
doctor to tell you just out of this very precise information, what disease you suffer from. In 
contrast to this, a doctor will get a competent diagnosis not from the precision of a single 
parameter but much rather from evaluating many symptoms' parameters. Here, the precision 
of each parameter does, for the most part, not imply the quality of the result. If the doctor asks 
you whether you sweat at night, he is most likely not interested in the precise amount in ounces 
but rather a tendency. 

As the example illustrates, stochastic uncertainty and linguistic uncertainty are of different 
nature. Stochastic uncertainty deals with the uncertainty of whether a certain event will take 
place and probability theory lets you model this. In contrast, Lexical uncertainty deals with the 
uncertainty of the definition if the event itself. Probability theory cannot be used to model this 
as the combination of subjective categories in human decision processes does not follow its 
axioms. 

Fuzzy sets 
Now how can you model linguistic uncertainty adequately? If a doctor does not have a precise 
threshold in mind when evaluating whether a patient suffers from "strong fever", how does it 
work? Psycho-linguistic research has shown that a doctor would compare the patient with two 
"prototypes". On one side the "perfect" strong fever patient, pale, sweating, with the shivers. 
On the other side the "perfect" well-tempered patient that does not show any signs of fever at 
all. Comparing with these two extremes, a doctor evaluates where in-between the two his 
patient ranks. 

Fuzzy set of 
patients with 
"strong fever" 

Figure 1 Fuzzy set of patients with "strong fever" 

How can this be mathematically modeled? Consider set theory, where you would first define the 
set of all patients with strong fever. Then you define a mathematical function that indicates for 
each patient whether he is a member of this set or not. In conventional math, this indicator 
function has to uniquely identify each patient as member or nonmember of the set. As pointed 
out before, a doctor rather evaluates the degree to which his patient matches the prototype of 
a strong fever patient. The figure gives an example of a set where certain elements can also be 
"more-or-less" members. The "shade of gray" indicates the degree to which the body tempera
ture belongs to the set of strong fever. This "shade of gray" that looks as if the black area in the 
figure is "fuzzy" gave the name "fuzzy logic". 
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In the figure, each body temperature is associated with a certain degree to which it matches the 
prototype for "strong fever". This degree is called the "degree of membership" of the element x 
to the set "strong fever" SF. The body temperature is called a "base variable" x with the uni
verse X. The range of µ is from 0 to 1, representing absolutely no membership to the set and 
complete membership, respectively. As a temperature of 94°F would have no membership at 
all, a temperature of 110°F would have complete membership. Temperatures between are 
member to the set only to a certain degree. 

Example: 
µSF(94°F) = 0 
µSF(96°F) = 0 
µSF(98°F) = 0 

µSF(100°F) = 0.1 
µSF(102°F) = 0.35 
µSF(104°F) = 0.65 

Membership functions 

µSF(106°F) = 0.9 
µSF(108°F) = 1 
µSF(110°F) = 1 

The degree to which the value of a technical figure satisfies the linguistic concept of the term of 
a linguistic variable is called degree of membership. For a continuous variable, this degree is 
expressed by a function called membership function (MBF). The membership functions map 
each value of the technical figure to the membership degree to the linguistic terms. The techni
cal quantity is called the base variable. Usually, one draws the membership functions for all 
terms in the same diagram. 

The degree of membership - in the figure µSF(x) of the temperature x - can be represented by 
a continuous function. Note, that a temperature of 102°F and a temperature of 101.9°F are 
evaluated differently, but just as a slight bit and not as a threshold. 

µ(x) 

1,0 

Figure 2 Membership function of patients with "strong fever" 
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Note, that fuzzy sets are a true generalization of conventional sets. The cases µ=0 and µ=1 of 
the conventional indicator function is just a special case of the fuzzy set. The use of fuzzy sets 
defined by membership functions in logical expressions is called "fuzzy logic". Here, the degree 
of membership in a set becomes the degree of truth of a statement. For example, the expres
sion "the patient has strong fever" would be true to the degree of 0.60 for a temperature of 
104°F. 

Previously, we have defined the notion of a membership function. Although the concept of a 
membership function is very important in fuzzy set theory, it remains a very difficult problem to 
specify a proper membership function. First of all, it is very difficult to explain why a certain 
membership function has to be used in an application since its use is context dependent. Sec
ond, even in the same context it is possible that a different membership function can be used 
because different persons may have different opinions about linguistic notions such as old. Next 
we will explain some of the more commonly used membership functions to describe linguistic 
variables in fuzzy set theory. 

5-Functions 
The S-function is defined using three parameters: the zero membership value (o:), the complete 
membership value (-y) and the crossover point (f3). The crossover point is the point at which the 
domain value has a membership of 0.5. The S-function is mainly used to describe increasing 
linguistic terms (e.g., old). It can be seen from the definition that bis a redundant parameter 
since f3 = (o:+-y)/2. 
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The 5-function is a function X ~ [0,1] defined as: 
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The L-function is the complement of the 5-function and it is mainly used to describe decreasing 
concepts (e.g., young). The L-function is a function X ➔ [0,1] defined as: 
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Bell functions 
The class of the bell functions is used in fuzzy set theory to represent approximation of a central 
value. They are also used to represent fuzzy numbers (e.g., around 7). Three popular classes 
can be distinguished: the pi-functions, the B-functions and the triangular functions. 

- -rr-functions 
The -rr-function is the default method to represent a fuzzy number. The -rr-function is symmetric 
and centered around the value -y. The width of the curve's base is indicated by the parameter f3. 
The -rr-function is a function X ➔ [0,1] defined as: 
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- B-functions 
The B-function looks like the TI-function, but has no bounded endpoints. The B-curve also has 
two parameters (-y,f,). 'Y is the parameter around which the curve is built. r, is the parameter 
which indicates the half-width of the curve at the crossover point. The B-function is a function X 
➔ [0,1) defined as: 
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- Triangular functions 

B(x; y, ~) = 1 / (1 + ((x - y) / ~)2) 

A third membership function which can be used to represent fuzzy numbers is a triangle. Trian
gular membership functions are especially popular in fuzzy control because they are easy to 
specify and to visualize. The can be defined as: 
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- Trapezoidal functions 
Trapezoidal functions are triangular functions which have a membership degree of one in an 
interval [f,,-y). A trapezoidal function can be defined using four parameters: 
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Linguistic Variables 
The primary building block of any fuzzy logic system is the so-called "linguistic variable". Here, 
multiple subjective categories describing the same context are combined. In the case of fever, 
not only strong fever but also raised temperature, normal temperature, and low temperature 
exist. These are called "linguistic terms" and represent the possible values of a linguistic vari
able. The next figure plots the membership functions of all terms of the linguistic variable fever 
into the same graph. 

Low Normal Strong fever Figure 3 Membership functions of linguistic variables 
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A linguistic variable translates real values into linguistic values. This linguistic variable now 
allows for the translation of a measured body temperature, given in Fahrenheit, into its linguis
tic description. For example, a body temperature of 100°F would be evaluated as "pretty much 
normal temperature, jut slightly high". How to use this technology in engineering system design 
is treated in the next section. 

Fuzzy Rules 
The rules of a fuzzy logic system represent the knowledge of the system. They use linguistic 
variables as the vocabulary to express the control strategy of a fuzzy logic controller for ex
ample. Explaining Fuzzy Rules means to show, how to calculate with linguistic concepts. 

Fuzzy Computation ------------------------

In Control Applications, a fuzzy computation consists of three major steps: 

Fuzzification 
Fuzzification means using the Membership Functions of Linguistic Variables to compute each 
term's degree of validity at a specific operation point of the process. 

Example: 
Let "Distance" = 22 yards. The result of fuzzification would be: 
far degree of validity = 0.1 
medium degree of validity= 0.9 
low degree of validity = 0.0 
zero degree of validity = 0.0 
neg_close degree of validity = 0.0 

Linguistically, a distance of 22 yards could be expressed as almost medium, just slightly far. 
Fuzzification is the first step in the computation of a fuzzy system and must be performed for 
each input variable. For the membership function definition for "Angle", let "Angle" = 4 degrees. 
Fuzzification would compute: 

neg_big 
neg_small 
zero 
pos_small 
pos_big 

degree of validity= 0.0 
degree of validity = 0.0 
degree of validity = 0.2 
degree of validity = 0.8 
degree of validity = 0.0 

The result of fuzzification is used as input for the Fuzzy Rules 
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Inference 
Most fuzzy-based systems use production rules to represent the relation among the linguistic 
variables and to derive actions from the inputs. Production rules consist of a condition (IF-part) 
and a conclusion (THEN-part). The IF-part can consist of more than one precondition linked 
together by linguistic conjunctions like AND and OR. 

Fuzzy Rule Inference 
The computation of fuzzy rules is called fuzzy rule inference. The inference is a calculus consist
ing of two main steps: aggregation and conclusion. 

Example Rule 1: 
IF "Distance" = medium AND "Angle" = pos_small 

THEN "Power" = pos_medium 

Example Rule 2: 
IF "Distance" = far AND "Angle" = zero 

THEN "Power" = pos_medium 

Example Rule 3: 
IF "Distance" = medium AND "Angle" = zero 

THEN "Power" zero 

The above are fuzzy production rules in which the conditions consist of two preconditions linked 
together by an AND. Consider a crane in which the distance of the load from the target point is 
22 yards and the load angle is 4 degrees. Fuzzification of this data would establish for the rule 
1 that the first precondition ("Distance" = medium) is fulfilled to the degree of 0.9 and the 
second precondition ("Angle" = pos_small) is fulfilled to the degree of 0.8. 

The first step of fuzzy inference - aggregation - determines the degree to which the complete 
IF-part of the rule is fulfilled. Special fuzzy operators are used to aggregate the degrees of 
validity of the various preconditions. 

Example 
In the example rule 1, let the conjunction AND be represented by the minimum operator (MIN). 
In this case, the validity of the entire condition would be calculated as: 

MIN{ 

Degree of Validity ("Distance" = medium), 
Degree of Validity ("Angle" = pos_small)} 
: = Validity of the Condition 
i. e.: MIN{0.9,0.8} = 0.8. 

Fuzzy Operators 
Although using the conjunction AND for the minimum and OR for the maximum is often appro
priate in small control applications, other kinds of operators are sometimes needed to signify 
the relationship of the different parts of the condition. While all fuzzyTECH Editions support MIN 
and MAX operators, some editions also support compensatory operator families such as GAMMA 
or MIN-AVG. 

MAX-MIN Inference 
The second calculation step of each production rule - composition - uses the validity of the 
condition to determine the validity of the conclusion. In standard MAX-MIN or MAX-PROD (some
times called MAX-DOT) inference methods, the conclusion of a rule is considered equally as true 
as the conclusion. 

FAM Inference 
Using standard MAX-MIN/MAX-PROD methods, rule base optimization often consists of arbi
trary rule addition/deletion. This method can result in a clumsy trial-and-error approach as the 
individual importance of a rule can be expressed only as a O or 1. For this reason, most fuzzyTECH 
Editions support an advanced inference method, the Fuzzy Associative Maps (FAM) inference. 
With FAM, each rule is assigned a Degree of Support representing the individual importance of 
the rule. Thus the rules themselves can be "fuzzy" - meaning, with a validity between O and 1. 
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If more than one rule produces the same conclusion (e.g. "Power"= pos_small), the maximum 
degree of validity of the conclusions is selected for all further processing. 

Example: 
Example rules 1 and 2 yield the same result for "Power" but with different degrees of validity: 

pos_medium degree of validity = 0.64 (Rule 1) 
pos_medium degree of validity= 0.1 (Rule 2) 
The degree of validity 0.64 would be adopted for all subsequent computations. 

Rule Design 
When first getting started with fuzzy technologies, use rules with a degree of support of only 0 
and 1 (equivalent to MAX-MIN-/MAX-PROD inference). If there is a need for individual weighting 
of rules during optimization, use degrees of support between O and 1. 

MAX-MIN and MAX-PROD inference methods distinguish themselves from one another when the 
result of the fuzzy rules is mapped to the membership functions of the output variables. Both 
methods begin with the maximum operation: if different rules all result in the same output 
term, the most valid rule is chosen for the computation of the final result. The second step of 
this inference method (MIN or PROD) combines the output values with the output variable's 
membership functions. For that, either clipping (MAX-MIN) or scaling (MAX-PROD) is used. 
During scaling, the membership functions of all terms respective to their degree of validity are 
multiplied. With clipping, the minimum of membership degree and the fuzzy result of the infer
ence is computed. Many practical applications have shown that these inference methods can be 
used more-or-less interchangeably, depending on which defuzzification method is used. Using 
the Center-of-Maximum defuzzification method, they do not differ at all. 

At the end of the total inference process, all system output variables are associated with a fuzzy 
value. To exemplify this, the following criteria is assigned to the propelling power: 

Example 
The linguistic result for "Power": 

neg_big 
neg_medium 
zero 
pos_medium 
pos_big 

Rule Definition 

degree of validity = 0.0 
degree of validity = 0.0 
degree of validity= 0.2 
degree of validity = 0.64 
degree of validity = 0.0 

Actual system behavior is defined in the individual rules of the fuzzy system. To prototype an 
appropriate set of rules, begin by creating rules which represent unambiguous controller strat
egies at specific operation points. Once these rules have been established, a step-by-step con
struction of the rule set can proceed. 

Example 
The following operation point is clear: 

"If the crane has reached the target point and the load is not oscillating, no power should be 
applied to the motor" 

This can be formulated as a fuzzy production rule: 
IF "Distance" = zero AND "Angle" = zero THEN "Power" = zero. 

Once one unequivocal rule set has been established, more detailed crane behavior is easy to 
define. For example, the following rules could be defined if the load is oscillating slightly at the 
target point: 

Example 
IF "Distance" = zero AND "Angle" = neg_small 

THEN "Power" = pos_med 
IF "Distance" = zero AND "Angle" = pos_small 

THEN "Power" = neg_med 
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Using the matrix rule editor, the rules of a fuzzy system are established with the following 
steps: 

Step 1: 
Select the first output variable on the upper axis (horizontal) of the rule matrix. Select the input 
variable with the most influence on the system on the left axis (vertical) of the rule matrix. 

Step 2: 
For each combination of input variables not selected on the left axis (select them in the list 
boxes), find the term which best suits the output variable. Define only those rules with a degree 
of truth of O or 1. 

Step 3: 
Repeat Step 2 for all output variables on the horizontal axis. 

Step 4: 
For some combinations of input variables, there is no one exact term which expresses the 
desired output value. In this case, do not change the membership function definitions. Instead, 
use FAM to express the ambiguities. 

FAM Rules 
If a unique conclusion for a given combination of input variables cannot be found, FAM can be 
used to express ambiguities. 

Example: 
Consider the following rule: 

IF "Distance" = close AND "Angle" = zero 
THEN "Power" = mostly zero but somewhat pos_medium 

One approach is to define a new term for mostly zero but somewhat pos_medium. This ap
proach, however, could result in an excessive amount of terms and membership functions. A 
further drawback is that system structure becomes unnecessarily complex and difficult to sur
vey. 

Uniqueness of a Solution 
The goal of fuzzy development is to determine a good solution which fulfils the technical re
quirements for the process behavior. But because fuzzy systems are heuristic solutions to real
world technical problems, there are always multiple solutions. In the crane controller example, 
a different engineer could assess a given situation differently. 

Defuzzification 
The result produced from the evaluation of fuzzy rules is, of course, fuzzy. In the previous 
example, the result could be linguistically expressed as "mostly pos_small but also slightly 
zero". Naturally, a crane motor cannot interpret such a linguistic command. Membership func
tions are used to retranslate the fuzzy output into a crisp value. This retranslating is known as 
defuzzification and can be performed using several methods. 

The defuzzification methods are: 

CoM 
Fast CoA 
MoM 

MoM BSUM 
CoA BSUM 

Hyper CoM 

Fuzzy Output 
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The Center of Maximum method is used for most fuzzy logic applications. 
The Center of Area method is similar to CoM and the 
Mean of Maximum defuzzification method is used for pattern recognition 
applications. 
and 
are variants of MoM and CoA which have been optimized for efficient VLSI 
implementation. 
is used for fuzzy applications, for which not only positive experience in the 
form of recommendations is of importance, but also negative experience in 
the form of warnings and prohibitions. 

will suppress the defuzzification routine in the code generation use. 
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Comparisons 
While the CoM and CoA defuzzification methods result in the "best compromise solution", MoM 
results in the "most plausible solution". In control applications, CoM is most commonly used 
because the output value represents the best compromise of all inferred results. MoM is often 
used in pattern recognition and classification applications as a plausible solution is here most 
appropriate. Scientific literature has suggested many other defuzzification strategies which until 
now have rarely been used in industrial applications. Since fuzzyTECH also allows for the omis
sion of defuzzification, a user-defined defuzzification method may also be used. 
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Decision Table Formalism-------=B=i:6.::il=a_._.g=e______,8-------• 
Naar: J. Vanthienen en G. Wets 

lntroduction-----------------------__.1 

Recent years have shown a lot of research about the integration of knowledge based systems 
and databases, e.g. adding knowledge based facilities to traditional database management 
systems, or storing and manipulating knowledge using proven database techniques [5]. It has 
been reported earlier that knowledge, in the form of clauses [14], or in the form of decision 
tables [12], [15], can be stored in a relational database [2]. 
Storing and evaluating clauses (whether or not decision table based), however, is only one 
aspect. In this paper it is examined how the relational approach may be used, not only in 
storing, but also in constructing, filling in, validating and consulting decision tables. This integra
tion of a decision table system and the relational concept is elaborated in the context of an 
existing decision table engineering workbench. 
In section 2 the decision table representation is briefly described. Section 3 analyzes how 
knowledge in the form of rules or decision tables can be stored in a relational database system. 
In the main part of this paper (section 4 ), the major modelling issues of decision table construc
tion including extended verification & validation and consultation are examined, based on the 
correspondence between a decision table and a table in a relational database system. A possible 
integration of a decision table tool and a relational database system is presented in section 5. 
Finally our major findings are summarized. 

Knowledge representation using decision tables---------------2 

2.1 Definition 
A decision table consists of four parts [1]: 

1. The condition subjects are the criteria which are relevant to the decision making process. 
They represent the items about which information is needed to take the right decision. 
Condition subjects are found in the upper left part of the table. 

2. The condition states are logical expressions determining the relevant sets of values for a 
given condition. Every condition has its set of condition states. Condition states are found 
at the right hand side of the table. 

3. The action subjects describe the results of the decision making process. They are found in 
the lower left part of the table. 

4. The action values are the possible values a given action can take. They are found at the 
right hand side of the table. 

These four parts can be defined more formally: 
CS= {CS;} (i=l..cnum) is the set of condition subjects; 
CD= {CD

1
} (i=l..cnum) is the set of condition domains, with CD; the domain of condition 

i, i.e. the set of all possible values of condition subject CS1; 

CT= {CT;} (i=l..cnum) is the set of condition state sets, with CT;= {S
1
k} (k=l..n

1
) an 

ordered set of n; condition states Sik" Each condition state S1k is a logical expression con 
cerning the elements of CD;, that determines a subset of CD

1
, such that the set of all these 

subsets constitutes a partition ofCD
1 
(completeness and exclusivity of the condition states); 

AS = {AS.} (j= 1..anum) is the set of action subjects; 
AV= {AV/} (j=l..anum) is the set of action value sets, with AVj = {true (x), false(-), null 
(.)} the set of action values 1, which is, in first instance, null for every action subject, for 
reasons of consistency checking. 

The decision table DT is a function from the Cartesian product of the condition states to the 
Cartesian product of the action values, by which every condition combination is mapped into 
one (completeness) and only one (exclusivity) action configuration. 

DT: CT1 X CT2 X .. , X CTcnum ➔ AV1 X AV2 X ... X AVanum 

If each column only contains simple states (no contractions or irrelevant conditions, this is 
shown in the table as a '-'), the table is called an expanded decision table (canonical form), in 
the other case, the table is called a contracted decision table (consolidated form). 
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The condition subjects and action subjects can refer to other tables (subtables). Two types of 
subtables are possible: the action subtable, i.e. a further specification of a certain action, and 
the condition subtable, determining the value of a condition. 

Figure 1 shows an example of a system of decision tables. A condition or an action which is 
worked out in detail in a subtable is preceded by the subtable sign'»'. 

CustomerGood 
1. Age Of Account? < 1 Year >= 1 Year 

2. Turnover? <50 50-100 or >100 <50 or 50-1 DO 

1. CustomerGood:=N X 

2. CustomerGood:=Y X 

ExecuteOrder 
1. Quantity Ordered? (l<10 10<-<l<15 

2. Travel Distance? 0<50 50<=0<100 

1. No Discount X 

2. Discount 2% 

3. Discount 5% X 

4. Discount 10% X 

5. Railway Transport 

6. Road Transport X X X 

7. Bill Type A X X X 

8. Bill Type B 

Figure 1 Decision table representation 

Types of decision tables 

X 

0>=100 

X 

X 

X 

>100 

X l o,a .. 
1. Credit Limit? Ok Not Ok 

2. »Customer Good? y 

3. Stock Sufficient? y N y N 

0»15 

J 
1. »Execute Order X X 

2. Refuse Order 

3. Put On Waiting List X X 

X 

X 

X 

Many variations of the decision table concept exist which look similar at first sight [21]. In 
practice, one has to distinguish between some major kinds of tables, with the decision grid chart 
at one end of the spectrum and the real decision table at the other end. 
The most important criterion when distinguishing tables, is the question whether all columns 
are mutually exclusive (single hit versus multiple hit). In a single hit table each possible combi
nation of conditions can be found in exactly one (one and only one) column. This makes an 
unambiguous use of the table possible. If the columns are not exclusive, some combination of 
conditions is present in more than one column, which may lead to inconsistency. When consult
ing the table, the first hit rule will often be used. This rule states that the first hit (from left to 
right) will determine which set of actions has to be executed, thus preventing contradictions. 
Another possibility is that all hits are used to determine the set of actions to be executed. In this 
case, each hit from left to right can add actions (not mentioned by previous columns) or delete 
actions (overwriting previous columns) to the set. An interesting concept of this latter form is 
the so called decision grid chart (a tabular (action by action) representation of a set of decision 
rules. The decision grid chart corresponds with the rule base of a knowledge base system [15]. 
In both multiple hit cases (first hit versus all hits) the same combination of conditions can occur 
in different columns. As a result the overview over the columns is lost, and with it, the simplicity 
of inspection. For these reasons we do not consider these tables to be real decision tables. 

2.2 Decision tables in Knowledge Based Systems 
Knowledge acquisition is one of the main problems in building knowledge based systems, and 
usually, after the knowledge acquisition process is finished, a lot of contradictions and insuffi
ciencies remain to be detected and solved. Also, maintaining the knowledge base is not a trivial 
task which often introduces unnoticed inconsistencies or contradictions. Therefore verification 
and validation of knowledge based systems are receiving increased attention [6]. The emerging 
problems of validation and verification have led to the occasional use of schemes, tables or 
similar techniques in knowledge representation and validation. It has been reported earlier [4], 
[15], that, in a vast majority of cases, the decision table technique is able to provide for exten
sive validation and verification assistance. 
Besides verification and validation there are two other domains were decision tables are used. 
In the knowledge acquisition stage, knowledge can be modelled by a system of decision tables, 
[13], [16]. In the implementation phase knowledge bases can be transformed to decision tables 
to obtain faster execution of the knowledge base [3]. 
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2.3 Construction of decision tables 
A number of manual methods for the construction of decision tables exist [22]. In this paper the 
construction process proceeds analogous to the "direct method based on simple rules" [16]. 
The following stages can be distinguished: 

1. Obtain conditions, condition states and actions of the decision situation; 
When conditions are defined, a list of condition states is expected for each condition. Ac
tions have a standard set of action values ( cf. supra), only the action subjects must be 
defined. 

2. Specify the problem in terms of decision rules; 
During this phase, the problem is described as a series of production rules where the con
nection is made between a combination of condition states and some actions that must 
be executed. The general form of a decision rule is: 
If csl = slk AND (CS2 = s2m OR cs3 = s3m) THEN action ASj AND ... 

3. Fill the decision table based on the decision rules; 
First, the empty expanded table is drawn, then the condition entries are filled, finally 
based on the decision rules the action entries are filled. 

4. Check for completeness, consistency, and correctness; 
After the decision tables are constructed, they will be checked on: 
• completeness (for each combination of conditions states there is at least one action 

configuration); 
• consistency (for each combination of condition states there is only one action confi

guration); 
• correctness (does the decision table express what was meant by the designer. If 

not, the decision rules need to be adapted). 

5. Simplify the decision table and display it. 
In this step decision tables can be simplified. In this process columns with the same ac
tion configuration will be contracted [15]. 

Manually constructing decision tables can be time-consuming, therefore in section 4 of this 
paper it will be explained how the construction of decision tables can be automated. Also it will 
be illustrated how this construction process can be supported by the relational approach. 

Managing decision table knowledge in a relational database system------3 

When integrating decision tables with relational databases, one has two options. The first option 
is to use the relational environment only as a reliable means to store the decision tables, which 
have already been constructed either manually or by some form of computer aided construc
tion. In the second option, the relational environment is not only used as a means to store 
decision tables, but also as an aid to the construction process of the decision tables. In this 
section the first option is elaborated, while the second option will be explained in the next 
section. 
When it was decided to choose the relational environment as an efficient storing mechanism, 
one has to decide what to store in the relational database? Will we store the decision rules 
(which are used to construct the decision table, cf. supra), the resulting decision table or both? 
Irrespective of the answer to this question, we need a technique to store production rules. If we 
look at a constructed decision table column by column, a decision table is equal to a set of 
production rules and these rules are non overlapping. Thus, an approach used to store produc
tion rules can also be used to store decision tables. 
In the next paragraphs two techniques for storing production rules in a relational database 
system will be described. Then these techniques will be used to store decision tables. 

3.1 Storing production rules 
The basic form of a rule expressed by production rules is: IF premise~ conclusion 
Both the premise part as the conclusion part could have been connected with the logical opera
tors AND or OR. If this is the case, those rules have to be converted to their disjunctive normal 
form. In this form each rule consists of a disjunction of terms, while each terms consists of a 
conjunction of subjects. Next, two techniques to store production rules are explained. 
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These techniques will be illustrated with the following two rules, which are already in disjunctive 
normal form: 

if (Pl = 1 A P2 = 3) v (Pl = 1 A P3 = 4 ) ➔ Cl = 6 A C2 = 5 
if Pl= 2AP3 =S ➔ Cl = 2AC3 = 3 

Technique 1 
The first technique to store production rules has been presented by numerous authors e.g. [7], 
[14]. In this technique a relational table is created, with as columns the different subjects which 
occur in a rule. Each rule is stored as a different tuple. A production rule with an OR-operator 
will be decomposed in two or more tuples. The primary key of each tuple consists of all the 
subjects occurring in the rule. It is not enough to include only the subjects which occur in the IF
part of the rule in the primary key since the THEN-part of the rule may determine different 
conclusions. 
In te remainder of this paper the primary key of the relation is indicated by a solid background 
in the heading of the table. A foreign key of the relation is denoted by an up diagonal shading. 

P1 P2 P3 C1 C2 C3 Table 1 Example rules stored in relational database 

1 3 6 5 

1 4 6 5 

2 5 2 3 O Primary key 

Technique 2 
In the previous technique, the number of columns of the relational table in which the rules are 
stored is equal to the total number of subjects which can occur in a rule. If most of the rules use 
only a few subjects, a lot of space is wasted. Therefore a more problem independent approach 
to store production rules may be chosen. 
To use this approach three relational tables (SUBJECT, RULE, RULE PART) have to be created: In 
the table SUBJECT all possible subjects which can occur in a rule are stored together with their 
type (premise (P) or conclusion (C)). In table RULE some characteristics of the rules are stored. 
E.g. when was the rule created, which expert proposed the rule, .... Finally in the table RULEPART, 
each rule is stored using one row for each term in the rule. In this row, the number of the rule 
is stored together with the subject name and the value of the subject. 
Using this technique, the example rules will be stored as follows in a relational table: 

SubjectName Type Table 2 Table SUBJECT 

P1 p 

P2 p 

P3 p 

C1 C 

C2 C 

C3 C 

Table 3 Table RULE 

RuleNo SubjectName State Table 4 Table RULE PART 

1 P1 1 

1 P2 3 

1 C1 6 

1 C2 5 

2 P1 1 

2 P3 4 

2 C1 6 

2 C2 5 

3 P1 2 

3 P3 5 

3 C1 2 

3 C3 3 
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3.2 Storing a decision table 
As already mentioned, a decision table is equal to a set of non overlapping production rules. 
Therefore the two techniques to store production rules, which were explained above are now 
used to store decision tables. 
In the first technique the decision table is considered as a relation and therefore stored as a 
relational table. Each column of a decision table will be represented as a row in a relational 
table. In this case the decision table format can be preserved. However, the catalog does not 
stay fixed because each time a decision table is added to the system, a new relational table has 
to be created. 
When the decision table is stored using technique 2, a new tuple is used for each non irrelevant 
condition entry in a decision column. Storing the decision tables this way has the advantage 
that it is not necessary to create a new relational table each time a decision table is added. 
Notice that the names of the decision tables, the subjects ( conditions or actions) and the states 
are meta-data when the first technique is used. However they are data when the second tech
nique is used. 

Technique 1 
The decision table can be seen as a set of ordered n-tuples (ctl, ... 'ctcnum' avl, ... 'avanum), with 
ct; E CT; and avi E AVJ' that can be represented as a relational table. This relational table, as 
representation of a decision table, has the following characteristics: 

each row represents a column of the decision table; 
the rows do not have any particular order (but some orderings are more useful); 
all rows are distinct (exclusivity); 
the order of the columns (conditions and actions) is not important to the description of 
the problem at the logical level (unless a certain order has to be respected at execution 
time because of side effects, for instance an ordering of the actions); 
the meaning of each column is defined through a named domain as heading (condition or 
action subject); 
on each row position of the table, an attribute value (a condition state or an action value, 
possibly "null") is found, and not a set of values. 

It is clear that such relational table is identical to the transposed expanded decision table, so 
that the rows correspond with the columns of the decision table and vice versa. Since every 
condition combination occurs precisely once in the relation, the condition attribute values uniquely 
identify then-tuples in the relation (candidate key). It is, indeed, the intention of the decision 
table to indicate which actions should be executed for a given combination of conditions. So the 
set of condition attributes is defined as primary key. The action attributes can then be indicated 
as the non-key attributes. Notice that it is sufficient that the primary key consists of the condi
tion attributes, while this was not the case when storing general production rules. 
A combination of non-key attributes (actions), that is part of the primary key of another table 
and thereby refers to that table (foreign key), corresponds with a condition assignment as 
action in a condition subtable (called condition reference). 

By analogy with dependencies in relational tables, the relationship between conditions and 
actions ( or possibly the interrelationship between conditions or actions) in decision tables can 
be expressed as a cause-effect relation. Such logical if ... then ... -relation corresponds with the 
"implicational statement" in propositional logic, which is equivalent to the "dependency state
ment" for functional dependencies. The decision table, being a set of implications, can therefore 
be described in terms of functional dependencies. In the first instance, especially the depend
ency between conditions and actions is important, so that functional dependency can be defined 
as: 

Definition 1 
Given a decision table DT with conditions C

1 
(i=l..cnum) and actions Ai (j=l..anum) and X, Y 

subsets of resp. the condition set and action set of DT: Y is functional dependent on X if with 
every combination of X-values in DT corresponds one and only one configuration of Y-values. 

Since every combination of condition states occurs at most once, each action is functional 
dependent on the complete condition set (primary key). For an elaborated treatment of this 
topic see [20]. The formal correspondence between the decision table and the relational table is 
given in table 5. 
In [12], [15] the technique 1 to store rules (cf. supra) was used to store a decision table. How 
the decision tables of figure 1 are stored, using this technique, is shown in tables 6-8. 
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Decision table Relational table Table 5 Terminology of the decision table and the relational table 

Condition (row) Key attribute (column) 

Condition states Key domain 

Action Non-key attribute 

Action value Non-key domain 

Stub Heading 

Number of rows Degree 

Entry Attribute value 

Column n-tuple 

Number of columns Cardinality 

Credlt_Llmlt? >>CustomerGood Stock_Sufflclent? >>ExecuteOrder Refuse_Order Put_On_ Waltinglist Table 6 Table ORDER 

Ok y y X 

Ok y N X 

Ok N y X 

Ok N N X 

Not Ok y y X 

Not Ok y N X 

Not Ok N y X 

Not Ok N N X 

Age_Of_Account Turnover? CustomerGood:=N CustomerGood:=Y Table 7 Table CUSTOMERGOOD 
<1 <50 X 

<1 50-100 X 

<1 >100 X 

>=1 <50 X 

>=1 50-100 X 

>=1 >100 X 

Quanlity_Ordered Travel_Distance? 0% 2% 5% 10% Railway Road 8ill_A 8111_8 
Table 8 Table EXECUTEORDER 

<10 <50 X X X 

<10 50-100 X X X 

<10 >100 X X X 

10-15 <50 X X X 

10-15 50-100 X X X 

10-15 >100 X X X 

>15 <50 X X X 

>15 50-100 X X X 

>15 >100 X X X 

Technique 2 
The relations needed to store the system of decision tables, applying technique 2, cannot be 
readily deduced, therefore an EER-model of a system of decision tables was designed. When 
designing the EER-model for a decision table system, the following assumptions were made: 

A subject is a condition or an action, but not both; 
a subject which occurs with the same name in different decision tables is the same subject; 
the states for a subject are always the same; 
each subject can call one subtable. 

Taking into account these assumptions, the following EER-model can be constructed. 
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Name Date Author Name 

m 

m 

Rule 

Action Condition 

Test Time 
No 

State 

Name 

Figure 2 An EER-model of a system of decision tables 

The following relations can be deduced when transforming the conceptual model of figure 2. 
Attributes which were given a solid underline denote the primary key of the relation. Attributes 
which were given a underline and in italic indicate a foreign key of the relation. 

DECISION_ TABLE (Name, Date, Author) 
In this relational table some characteristics of the decision tables are stored such as creation 
date, author, ... 

SUBJECT (SubjectName, Called OT Name, Type, HelpText) 
In the table SUBJECT all possible subjects, which can occur in a decision table are stored to
gether with their type (condition or action). In this table it is also stored which subtable('-' if no 
subtable is called) the subject calls to determine its value. Finally some helptext is stored, which 
can help the user during the consultation. 

ACTION (ActionName) 
CONDITION (ConditionName, TestTime) 
These tables results from the specialisation in the EER-model. For the table ACTION no addi
tional attributes were given in this model, so for the moment this table is redundant. But in view 
of future extensions to the model it might be interesting to have this table already. In the table 
CONDITION, the attribute TestTime is stored. The test time is the time needed to assign a value 
to a condition. This is interesting for optimization purposes. E.g. when generating a decision 
tree from a decision table, a goal might be to minimize the average time needed to answer a 
question. 

DT _SUBJECT (DT Name, SubjectName) 
The table DT _SUBJECT keeps track of which subjects occur in which decision table. 

STATE (StateName) 
In this table all the different states of the subjects are stored. 

SUBJECT_STATE (SubjectName, StateName) 
This table specifies which states can be assigned to a particular condition 

RULE (RuleNo, OT Name) 
RULEPART (RuleNo, SubjectName, StateName) 

Masters of doubt Bijlage B 



In the table RULE, the number of the rule is stored together with the name of the decision table 
where the rule refers to. In the table RULEPART, the columns of a decision table are stored using 
technique 2 (cf. supra). 

These tables are filled using INSERT statements. An example (the model will be demonstrated 
using the tables of figure 1) of such a statement for the table SUBJECT is the following: 

INSERT INTO SUBJECT VALUES ('Credit_Limit_?', -, C, 'Some helptext concerning credit 
limit'); 

Since the other INSERT statements are similar they will not be repeated. 

Modelling decision tables in a relational database system --------4 

In the previous section two techniques were explained to store decision tables in a relational 
database. Storing decision tables, however, is only one aspect. In this section, the construction, 
including verification and validation, of a decision table in a relational environment is illustrated 
based on the correspondence between a decision table and a relational database. The full 
construction process is formulated through the use of SQL-statements. The decision tables are 
stored using technique 1 of section 3, because this technique is the most intuitive way of storing 
a decision table in a relational database system. However, if needed it is also possible to store 
the decision tables using technique 2. 

When the construction process is finished, the decision tables can be consulted using SQL
queries. 

4.1 The Construction Process of Decision Tables using SQL 
This construction process proceeds analogous to the "direct method based on simple rules" [22] 
(cf. supra). This method will be illustrated with the decision table ORDER of figure 1. 

4.1.1 Obtain conditions, condition states and actions of the decision situation 
The knowledge engineer obtains in a interactive way relevant conditions, condition states and 
actions from the expert. When the list of conditions, condition states and actions is obtained, a 
table is created for each condition. This table contains one column (the condition name) and as 
many rows as there are different states. Because of the demands of completeness and exclusiv
ity, the states have to be unique and should not be irrelevant(-). Later on, these tables will give 
rise to the expanded decision table by executing a join operation. 

CREATE TABLE c_ CREDIT_LIMIT_? ( Credit_Limit_? CHARACTER (6) PRIMARY KEY); 
INSERT INTO C_ CREDIT_LIMIT_? 

VALUES ('Ok'); 
INSERT INTO C_ CREDIT _LIMIT_? 

VALUES ('Not_Ok'); 
CREATE TABLE C_ CUSTOMERGOOD (»CustomerGood CHARACTER PRIMARY KEY); 
INSERT INTO C_ CUSTOMERGOOD 

VALUES ('Y'); 
INSERT INTO C_ CUSTOMERGOOD 

VALUES ('N'); 
CREATE TABLE C_ STOCK_SUFFICIENT _? ( Stock_Sufficient_? CHARACTER PRIMARY KEY); 
INSERT INTO C_ STOCK_SUFFICIENT_? 

VALUES 
INSERT INTO C_ STOCK_SUFFICIENT _? 

VALUES ('N'); 

Next, the empty, expanded decision table can be created and the condition part can be filled. 
The condition part consists of the Cartesian product of the various condition states and can thus 
be formulated as a join of the already constructed condition tables (C_ CREDIT_LIMIT_?, 
C_CUSTOMERGOOD, and C_STOCK_SUFFICIENT _?). According to the definition of the expanded 
decision table, the condition combinations must be unique and the condition states must not be 
irrelevant. 
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CREATE TABLE ORDER ( 
Credit_Limit_? 
»CustomerGood 
Stock_S uffici e nt_? 
» ExecuteOrder 
Refuse_Order 
Put_ 0 n_ Wa iti ng_List 

CHARACTER ( 6) 
CHARACTER 
CHARACTER 
CHARACTER, 
CHARACTER, 
CHARACTER); 

PRIMARY KEY, 
PRIMARY KEY, 
PRIMARY KEY, 

INSERT INTO ORDER (Credit_Limit_?, CustomerGood, Stock_Sufficient_?) 
SELECT* 
FROM C_ CREDIT_LIMIT_?, C_CUSTOMERGOOD, C_STOCK_SUFFICIENT_? 

The construction process for the tables CUSTOMERGOOD and EXECUTEORDER is analogous. 

4.1.2 Specify the problem in terms of decision rules 
The next step is adding the decision rules (these rules can be obtained from a text, interview 
with the user, ... ). These decision rules correspond with the rule base in knowledge based 
systems. The decision rules which were obtained for the system of decision tables of figure 1 
are: 

Decision table ORDER: 
if Stock Sufficient? = y" (Credit limit? = Ok v > >CustomerGood = y) ➔ > >ExecuteOrder = 'x' 
if Credit Limit?= Not Ok" >>CustomerGood = n ➔ Refuse order= 'x' 
if Stock Sufficient = n " (Credit Limit ? = Ok v > >CustomerGood =y) ➔ Put On Waiting List = 

'x' 

Decision table CUSTOMERGOOD: 
ifAgeOfAccount? = >=1 Year" Turnover?= 50-l00vTurnover?= <50 ➔ CustomerGood:=N 

='x' 
if Age Of Account? = < 1 Year" Turnover? = 50-100 v Turnover?= > 100 ➔ CustomerGood: =Y 

='x' 

Decision table EXECUTEORDER: 
if Quantity Ordered ? = Q< 10 ➔ No Discount = 'x' 
if Quantity Ordered?= 10<=Q<15" Travel Distance?= D>=l00 ➔ Discount 2% = 'x' 
if Quantity Ordered?= 10<=Q<15" Travel Distance?= 50<=0<100 ➔ Discount 5% = 'x' 
if Quantity Ordered?= 10<=Q<15" Travel Distance?= D<50 v Quantity Ordered? = Q>= 15 

➔ Discount 5% = 'x' 
if Quantity Ordered ? = Q>=l5 ➔ Railway Transport = 'x' Bill Type B = 'x' 
if Quantity Ordered?= Q<l0 vQuantity Ordered?= 10<=Q<15 ➔ Road Transport = 'x'" Bill 

Type A= 'x' 

4.1.3 Fill the decision table based on the decision rules 
The implementation of those decision rules can be realized by a number of update statements, 
with in the where clause the logical expression selecting the condition combinations for which 
the action(s) must be executed. 

UPDATE ORDER 
SET »ExecuteOrder = 'x' 
WHERE Stock_Sufficient_? = 'Y' AND (Credit_limit_? = 'Ok' OR »CustomerGood = 'Y'); 

UPDATE ORDER 
SET Refuse_Order = 'x' 
WHERE Credit_Limit_? = 'Not_Ok' AND »CustomerGood = 'N'; 

UPDATE ORDER 
SET Put_On_Waiting_List = 'x' 
WHERE Stock_Sufficient_? = 'N' AND (Credit_Limit_? = 'Ok' OR »CustomerGood ='Y'); 

Finally, this results in the completed decision table that can be checked and adapted, see table 
6. 
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4.1.4 Check for completeness, consistency, and correctness 
In a vast majority of cases, the decision table technique is able to provide for extensive valida
tion and verification assistance. Most of the common verification and validation problems in rule 
based systems such as redundant rules, conflicting rules, subsumed rules, unnecessary condi
tions, circular rules, missing rules or combinations, unreferenced attribute values, illegal at
tribute values, dead end clauses, [10] can be solved using decision tables as will be shown next. 

1. Redundant rules 
Redundant Rules may be decomposed into four subcategories: identity, subsumption, unfireability 
and reducibility. 

Identical rules: Rules with the same premises and equal conclusions. Because in the decision 
table every possible case is included in only one column ( exclusivity), identi
cal rules will not occur. When the decision tables are stored in a relational 
database, this is enforced by including all the condition subjects in the pri
mary key. 

Subsumption: Rules with the same conclusions but with one of them containing additional 
premises (and therefore being less general). Subsumption will not occur in 
the decision table, because columns do not overlap. 

Unfirable rules: These are rules that will never be executed. E.g. if a = y /\ a = n ➔ b. This 
type of error is not possible in a decision table since the condition a can take 
only one value at a time. 

Reducible rules: Complementary rules with equal conclusions, which can be combined. In a 
compressed decision table, two or more complementary rules with equal ac
tion configurations are combined, leading to irrelevant or partly irrelevant 
conditions. The number of distinct columns is thereby minimized. 

2. Inconsistency 
Inconsistency can occur in two ways: ambiguous rules and conflict rules. 

Ambiguous rules: Rules with the same premises and different, not contradictory conclusions. 
Because in the decision table every possible case is included in only one 
column (exclusivity), ambiguous rules will not occur. 

Conflict rules: Rules with the same premises (or containing overlapping combinations), but 
leading to contradictory conclusions. If those different conclusions are diffe
rent states of the same action this will be called contradiction. In a decision 
table all columns are non-overlapping and each column refers to exactly one 
configuration of conclusions, thus conflict is easily detected. 

Of course it is possible that during the building process the designer wants to override previous 
configurations by adding a decision rule to the decision grid chart. But each time a decision rule 
is added, a trigger will be fired to check consistency. This trigger will then warn the developer if 
a conflict has been recognized. 

3. Cyclical rules 
Cyclical rules are a set of rules where a conclusion occurs somewhere as one of the premises. In 
a decision table context, conclusions occurring as premises lead to separate tables. The forward 
character of the decision table structure eliminates the problem of cyclical references. 

4. Completeness of knowledge 
Two types of incompleteness of knowledge are examined: unused attribute values or combina
tions and unreachable conclusions. 

Unused attribute values or combinations 
When possible attribute values ( or combinations) never occur as premises, a number of rules is 
missing. The nature of the decision table easily allows to check for completeness: the number of 
simple columns should equal the product of the number of states for every condition. The join 
instruction guarantees to generate all possible combinations of condition states. This guaranty 
of completeness of condition combinations is one of the main advantages of decision tables. 

Unreachable conclusions 
This are conclusions which are never deduced and cannot be asked. If the result of the following 
query is empty, »Execute Order is an unreachable conclusion. 
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5. Correctness 
After the decision tables have been designed, the knowledge engineer has to check with the 
expert the correctness of the decision tables. In this process the checks which need to be 
performed are not syntactic anymore, but semantic, therefore this process cannot be entirely 
automized, but some computer support can be given. 

4.1.5 Simplify the decision table and display it 
When the decision tables are verified and validated, they can be contracted. This is important 
because good overview and compactness support the acquisition process. It ameliorates the 
dialogue with the expert. Now the expert can concentrate on less cases because table contrac
tion provides a more global view when looking at the problem. The possibility that the expert 
gets lost in details will be considerably reduced. The relational environment does not provide 
facilities to support the contraction process. Therefore a tool, Prologa has been developed which 
handles advanced features of decision table construction. This will be elaborated in the next 
section. 

Although a decision table can be constructed in a relational environment, some advanced fea
tures of decision table construction are not possible, e.g. decision table contraction. In addition, 
the query facilities offered by SQL are rather basic with regard to explanations, user interface, 
... Those advanced features together with a flexible consultation manager are offered by Prologa 
(PROcedural LOGic Analyzer), an interactive rule-based design tool for decision table construc
tion and manipulation. 

Integrating the relational features in a decsion table system ------------5 

5.1 Evaluation of the construction process with the relational approach 
Besides its utility in the construction process of decision tables, the relational approach provides 
report generation, recovery and basic facilities for consulting the information contained in the 
table. However, the relational environment by itself does not offer enough facilities to support 
the construction and consultation process in a flexible and effective way. The following facilities 
for instance are not or hardly available: 

• use of a powerful specification language; 
• contraction of the decision table; 
• automatic reconstruction after modifications; 
• optimal conversion to computer programs; 
• recursive queries; 
• decomposition of a large decision table in a hierarchy of smaller decision tables; 
• decision making using what-if analysis. 

Therefore we recommend to provide these facilities in a decision table workbench, while the 
internal storage and manipulation of the data will be performed by the relational database 
system. This workbench could then generate the SQL-statements to store the tables and to 
perform extended verification and validation. 

5.2 Adding Prologa features to the proposed approach 
A major drawback of the use of decision tables (and many other condition oriented representa
tions) is the complexity of the manual building process. A lot of redrawing work results from 
small changes like adding a condition, a condition state or an action. Some manipulations like 
the reordering of conditions are quite impossible to perform manually. To this end, PROLOGA 
(PROcedural LOGic Analyzer) has been developed, an interactive rule-based design tool for 
computer-supported construction and manipulation of decision tables ([15], [16]). Prologa has 
e.g. been used to develop HANDIPAK [17], a fully operational knowledge based system with 
regard to financial benefits for the disabled in Belgium. Next we will explain some features of 
Prologa. 

A powerful specification language allows the designer to formulate the decision specifica
tion in a straightforward way (with provisions for expressing general rules, exceptions, 
preliminary results, restrictive causes and consequences). Some example skeletons of 
decision rules: 
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Actions [generally] if condition combinations 
Not action definitely if condition combinations 
Action only possible if condition combinations 
Action definitely if and only if condition combination 

The modelling process can be simplified considerably by the use of interactive possibilities such 
as automatic checking for consistency, correctness and completeness or recommendations for a 
specific construction method. 

When the table is constructed and verified, it can be contracted in Prologa. Although it is 
possible to store a simple form of the contracted table in a relational database, the full 
advantages of decision table contraction are not available. Because, only if all states of a 
condition lead to the same action configuration, contraction is possible. If groups of states 
with the same action configuration occur, the states may be simply joined by the OR
connector in Prologa. Of course this type of contraction cannot be stored in a relational 
table unless a Non First Normal Form model is allowed. Preceding the contraction of a de
cision table, it is possible to perform row order optimization. This determines the condi
tion order which results in the minimum number of columns. It is not the purpose of this 
paper to explain in detail how the contracted decision table can be obtained. For more 
information about these issues, see [8], [15]. 

The system can be used for optimization purposes, such as optimal contraction, layout, 
decomposition into subtables or conversion into efficient program code. 

An important issue is how a large decision table can be split up in a hierarchy of smaller 
ones. This process is called factoring. Given the striking similarity between decision ta
bles and relational databases the normalisation rules for database design provide an ex
cellent guide-line for the factoring of decision tables. For an elaborated treatment of this 
topic see [20]. 

Although SQL offers some basic consulting facilities, real decision making is hardly possi
ble. Therefore the hierarchy of decision tables is translated into a question and answer 
interface. The user however, need not be aware of the existence of the decision tables or 
any relations between them. A full consultation environment is built together with the de
cision table application [19]. This includes the possibility to get a list of all variables with 
their values, to obtain a chronological survey of the questions asked, with the answer 
reached by the consultation environment and finally have the possibility to change one or 
more answers and restart the reasoning process. 

Although extending the basic approach to additional PROLOGA features solves most of the 
problems mentioned in section 5.1, some problems remain and are targets for future research 
e.g. guaranteeing semantic exhaustivity. 

Conclusion ----------------------------.6 

In this paper it was shown how decision tables can be stored into a relational database system. 
First, two techniques to store production rules were presented. Then it was shown how these 
techniques could be used to store a system of decision tables. Next, it was explained how the 
relational approach could be used to construct, to verify and to validate decision tables. Finally, 
the Prologa system was introduced as a tool to support the construction of decision tables in a 
flexible and efficient way while the internal storage and manipulation of the data can be per
formed by the relational database system. 
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Abstract--------------------------------

The thesis focuses on the biases appearing when decision makers are asked to give numerical 
preference statements on attribute weights in multiattribute value tree analysis (MAVT). The 
thesis focuses on two problems. First, different attribute weight elicitation methods yield differ
ent weights although they are based on the same theoretical principles. Second, the attribute 
weights change when the structure of a value tree is varied. We run two experiments to study 
the differences between five different weight elicitation methods (Analytic Hierarchy Process, 
direct weighting, Simple Multi Attribute Rating Technique, SWING weighting, and tradeoff weight
ing) and to study how verbal expressions are used in preference elicitation. The weighting 
methods do yield different weights. These differences originate from the way decision makers 
restrict their responses depending on the numbers that the methods explicitly or implicitly 
propose. With the biases related to the structural variation of value trees we first point out that 
earlier experiments are insufficient because they have drawn conclusions of individual behavior 
based on averages over large group of subjects. In an experiment we then show that the 
weights change when the structure of a value tree changes because the subjects again give 
numbers to describe their preferences so that they clearly favor some response scales. We 
propose, based on the results from our experiments and earlier observations, that two same 
origins for many different problems in attribute weighting are that the decision makers give 
numbers that reflect ordinal information on preferences only and that the weights are normal
ized to sum up to one. The decision makers' interpretation of the numbers that they use differs 
from the assumptions of value theory. One way to avoid these problems is to develop more 
interactive weighting procedures. Different weighting methods should be combined and deci
sion makers should interactively evaluate the results during the weighting. The role of the 
interactiveness was tested in two experiments. The other focused on the so called preference 
programming techniques that were tested in a group decision making situation. The other 
experiment showed that the increased awareness of the methodology can decrease the biases. 
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lntroduction------------------------1 

In making decisions involving multiple objectives we have to consider non-commensurable and 
conflicting goals and weigh them against each other. To support our decision making and to 
justify our choices we make statements on the importance of these goals. For example, in 
selecting a new job I could state that "my most important goal is to maximize my salary." Yet, 
I would not select a job where salary is only 10 FIM higher compared to other jobs if that job is 
otherwise worse than the other ones. It is not clear how the statements on the importance of 
goals should be interpreted. Multiattribute value tree analysis (MAVT) attempts to give these 
statements a specific meaning and uses this type of preference statements to support the 
decision making process. 

In MAVT decision makers are asked to give numerical preference statements which are used to 
calculate the attribute weights describing the trade off between objectives (Keeney and Raiffa, 
1976; Dyer and Sarin, 1979). Theoretically sound attribute weighting is, however, subject to 
many biases (see e.g. Hogarth, 1980; Weber and Borcherding, 1993; Borcherding et al., 1994). 
An example is the splitting bias referring to a phenomenon that an attribute receives more 
weight if it is split into subattributes (Weber et al., 1988;Borcherding and von Winterfeldt, 
1988). Nevertheless, it has been unclear where many of these phenomena originate from. They 
may originate from the behavior of the decision makers or from the procedures used in the 
weighting. Furthermore, there does not exist guidelines for practitioners how to avoid these 
traps. This thesis deals with these issues and presents new experimental results related to the 
weighting biases in the MAVT framework. 

The motivation to do experimental research related to attribute weighting biases is the in
creased use of the decision analysis methods in aiding public decision making (for a review of 
applications see Corner and Kirkwood, 1992). Value tree analysis has been found to be a useful 
tool especially in energy policy and environmental decision making problems (Hamalainen, 
1988; 1990; Keeney et al., 1986; Keeney and McDaniels,1992; Marttunen and Hamalainen, 
1995; Miettinen and Hamalainen, 1997). Attribute weights play a key role in identifying the 
opinions of stakeholders. Thus it should be made sure that stakeholders interpret attribute 
weights in the same way and that other factors, like the choice of a particular weight elicitation 
method, do not affect the results. The experiments run in the controlled laboratory conditions 
are needed because in that way the different factors affecting the weights can be separated and 
studied. One should note, however, that laboratory experiments are not the same as real appli
cations (see also Hobbs, 1986; Fraser et al., 1992). The student subjects do not have commit
ment towards the final results and they are not involved in the problem structuring. Although 
this thesis presents results from experiments that are mainly run with students we want to 
stress that the ideas presented in this thesis should be tested with real applications. This should 
be the main direction for future research. 

The thesis consists of two main topics. The first topic is the comparison of different attribute 
weight elicitation methods. Paper [I] presents an experiment where the use of words in prefer
ence elicitation is studied. Five different weight elicitation methods are compared in paper [II] 
that presents results from an experiment run through the Internet. As far as we know, this is 
the first time when an experimental study related to attribute weighting used the Internet in 
data collection. In this thesis, however, the special issues related to modern information tech
nology are discussed only briefly (see Appendix A of publication [II]). Paper [III] focuses par
ticularly on group decision making and interactive weighting. Paper [III] presents through an 
experiment how a new weighting method, Preference Programming (Salo and Hamalainen, 
1995), and a related software (Hamalainen and Kettunen, 1994) work in a realistic decision 
making situation. 

The second topic of the thesis is the structural variation of value trees. Attribute weights should 
not change if the way to present attributes is slightly varied. Attribute weights should remain 
the same even if attributes are divided or if the objectives are organized in a value tree in a new 
way. In paper [IV] we describe some problems appearing in the earlier studies on the biases 
related to the structural variation of value trees. In the earlier studies the averages over large 
group of subjects are used to describe the behavior of individual decision makers. We suggest 
that based on those results one cannot conclude that biases appear at the individual level. The 
ideas presented in paper [IV] were tested in an experiment reported in paper [V]. Structural 
variation of value trees indeed affects the weights of individual subjects. We also present some 
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possible explanations for the phenomena reported in paper [VJ. Paper [VJ also summarizes how 
many of the phenomena related to the attribute weighting have the same origins. 

Although we know that weighting biases appear in experiments we do not have any reports 
whether they appear in real situations or not. Neither there exist any guidelines for practitioners 
how to avoid the biases. The attribute weighting experiments so far differ from practical situa
tions so that weighting have not been interactive. This is a clear shortage in our experiments 
too. Paper [VI] discusses how much the interactiveness in the weight elicitation and the learning 
of the methodology alone affect the weighting biases appearing when the structure of a value 
tree is changed. The rest of this summary briefly presents the main results in papers [I] -[VI]. 

Multiattributive Value Tree Analysis----------------2 

Throughout this work I deal with multiattibute value tree analysis only. Value tree analysis is 
one methodology that is today used in practice to support decision making and that is imple
mented on many user-friendly softwares. MAVT is not, however, the only methodology devel
oped for multi objective decision making situations. There is a wide range of methods based on 
multiobjective optimization. Details of many of these methods can be found for example from 
Steuer (1986). So called outranking methods, such as ELECTRE and PROMETHEE, ask decision 
makers only ranking information and aim at finding outranking relations between alternatives 
that finally lead to one dominating alternative (see e.g. Roy, 1990). Psychological research 
attempts to find models that describe as accurately as possible the way people do make deci
sions involving multiple objectives. These ideas are used, for example, in marketing research 
where methods such as conjoint analysis (see e.g. Green and Srinivasan, 1990) are widely 
used. It is actually shown in experiments that models like prospect theory better describe the 
human behavior than utility or value theory (Kahneman and Tversky, 1979; Korhonen et al., 
1990). However, it is not yet proved which methodology is superior to support decision making 
process. 

Value tree analysis is not necessarily the winner among the methods but it is at this moment 
used in practice. Especially the Analytic Hierarchy Process (Saaty, 1984; 1990), which is in 
practice used in the same way than other value tree methods, has made its way to many 
practical applications. It is not anymore a tool of academic interest only. These methods are 
traditionally used in situations where the decision making problems are extremely complex and 
involve a lot of qualitative and subjective elements. Typically the decisions are long term stra
tegic decisions when it is justified to go through extensive and expensive analysis. Examples of 
such problems are strategic energy decisions (e.g. Hamalainen, 1988; 1990; Keeney et al., 
1986; Keeney and McDaniels, 1992;), decisions on research project selection (e.g. Islei et al., 
1991; Gear and Read, 1993), and organizational planning problems (Belton et al., 1997). How
ever, especially the AHP is used also with smaller scale problems where it is used to capture 
expert opinions and values. In these cases the value tree methodology does not provide the 
whole framework for the analysis but is used to solve some smaller subproblems where there is 
a need to take many criteria and subjective opinions explicitly into account. These applications 
do not necessarily end up to be reported in scientific articles that usually focus on complex, 
public policy applications. Furthermore, these analyses are usually done by people who are not 
very familiar with the methodological details. 

One advantage of value tree methodology is indeed that it is basically simple method for deci
sion makers to understand and for everybody to use. Simplicity does not mean, however, that 
the method would always be used and understood correctly. Theoretical details of value theory 
can be found from Krantz et al. (1971), Keeney and Raiffa (1976), and Dyer and Sarin (1979). 
Value tree analysis is suitable for decision making problems where there exists a discrete set of 
alternatives that are evaluated with respect to a set of quantitative or qualitative attributes. 
The alternative xis described as a set of outcomes, called also consequences, (x1 , ... , xn), where 
n is the number of attributes. This thesis does not consider utility theory, i.e. probability and 
utility function, related issues. Thus, the analysis is restricted to the cases where the conse
quences of alternatives do not include uncertainty. The component value of each consequence 
x;, v/x), is described either with a value function or the decision maker gives values directly 
(rating). These values are normalized to be between O and 1. With additive value model the 
overall value of an alternative is: 
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Formule 1 The additive value model. 

where w, is the weight of an attribute i. The attribute weight reflects the relative importance of 
the change in the attribute from the worst attribute level to the best attribute level. The at
tribute weights are usually normalized to sum up to one. This additive value model can be used 
only if the attributes are mutually preferentially independent (see details in Keeney and Raiffa 
(1976)). This is often not the case and most often the assumption is not even validated. How
ever, additive structure for preferences is assumed because it is simple and with that model the 
attribute weights have a more intuitive interpretation. In this thesis we assume that the deci
sion making problem is structured in a way that we can assume the value function to be 
additive. 

There exist many weighting methods that use different questioning procedures to elicit weights 
wi, such as SMART (Edwards, 1977) and SWING weighting (von Winterfeldt and Edwards, 
1986; Edwards and Barron, 1994). This thesis studies especially the Analytic Hierarchy Process 
(AHP) (Saaty, 1980; 1994) that is in principle a separate methodology based on different 
theoretical assumptions. The discussion on the relation between the AHP and multiattribute 
value tree analysis, however, is going on. Many researchers think that the AHP and value tree 
analysis are both based on value theory (see Salo and Hamalainen, 1997, and the rejoinders). 
In this thesis the AHP is treated as one multiattribute value tree weighting method because the 
weight elicitation questions presented to the decision maker are almost the same with these 
two groups of methods and thus they should lead to the same attribute weights. 

The attributes are organized as a value tree ( called also as an objectives hierarchy or a decision 
hierarchy) where the groups of attributes are called as objectives (Keeney and Raiffa, 1976; 
Keeney, 1992). In the AHP vocabulary the attributes and also the objectives at the upper levels 
of a value tree are called criteria. In the papers of this thesis both the terms attribute and 
criterion are used. Figure 1 shows an example of a value tree that was used in paper [III] to 
evaluate traffic plans in Helsinki metropolitan area. 
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Figure 1 An example of a value tree. 

The formulation of the value tree is not an easy task and takes most of the time in real applica
tions. Value trees should include all relevant aspects but still be as small as possible, the at
tributes included into a value tree should be preferentially independent of each other if the 
additive value model is used, and a value tree should represent the opinions of all the stakeholders. 
Phillips (1984), Gregory and Keeney (1994), and Belton et al (1997), among others, give good 
overviews of problems and solutions in problem formulation.The value tree formulation should 
be a process involving all the stakeholder groups and thus is a group decision making situation. 
The role of the facilitator is crucial in this process. 
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In a value tree the weights are elicited either by weighting all the lowest level attributes simul
taneously (non-hierarchical weighting) or by weighting attributes and objectives within one 
branch at a time and multiplying the local weights through the value tree (hierarchical weight
ing). Figure 2 shows examples of these two ways to weight attributes. One should note that in 
the analysis only the final attribute weights are needed. With non-hierarchical weighting the 
decision maker is not asked to weight objectives and these weights are actually not needed at 
all. The weight of an objective at the upper level is by definition the sum of the attribute weights 
below. A problem with non-hierarchical weighting is that in real applications the total number of 
attributes presented to a decision maker at one time may be very large. The details of value 
tree analysis and weighting methods can be found from (Keeney and Raiffa, 1976; von Winterfeldt 
and Edwards, 1986; Weber and Borcherding, 1993) and from papers [IV], [II], and [VI]. 

Hierarchical weighting Non-hierarchical weighting 

0.30 0.70 

0.40 0.60 0.20 0.30 0.50 0.18 0.14 0.21 

0.12 0.18 0.14 0.21 0.35 ~ 
0.30 0.70 

Figure 2 In hierarchical weighting weights are elicited and normalized within each level and branch at the 
time, the final attribute weights are calculated by multiplying the local weights down through the tree. In 
non-hierarchical weighting all the lowest weights are elicited simultaneaously. 

Comparison between attribute weight elicitation methods----------e3 

Differences between weighting methods 

The interpretation of an attribute weight within value theory is the same regardless of the 
weighting method. The attribute weight reflects the relative importance of the change in the 
attribute from the worst attribute level to the best attribute level. This interpretation of a weight 
is not followed within all multicriteria decision making methods. For example, outranking meth
ods try to avoid this interpretation for weights. 

Most of the weighting methods used in value trees elicit the weights by focusing on the compari
sons between two attributes at the time (the AHP, SMART, SWING, Tradeoff weighting). The 
decision makers are asked to give weight ratios. In SMART, for example, the decision maker is 
asked to identify the least important attribute and compare other attributes against this least 
important attribute. It is surprising that the methods yield different weights although they are 
based on similar statements on weight ratios (see e.g. Hobbs, 1980; Schoemaker and Waid, 
1982; Belton, 1986; Borcherding et al., 1991; Srivastava et al. 1995; Olson et al. 1995). One 
clear difference between the methods is the way how the ranges of attributes are presented in 
the elicitation questions. For example, in the AHP the attribute range is not presented at all, 
while in SWING a longer questioning form tries to ensure that the decision maker is really 
thinking the presented attribute ranges. The range effect presented by von Nitzsch and Weber 
(1993) and Fischer (1995) proposes that decision makers ignore the attribute ranges with the 
weighting methods that do not stress it. 
The decision makers are, however, willing to answer the questions asking very generic "impor
tance" of attributes (Korhonen and Wallenius, 1995; Belton and Gear, 1997; Salo and Hamalainen, 
1997). This means that decision makers have some intuitive interpretation for weights but the 
weight is not necessarily reflecting the attribute range of that particular problem (see also 
paper [VI]). Yet, the differences between the weighting methods may partly originate from the 
way the elicitation questions introduce the meaning of an attribute weight to decision makers. 
This hypothesis was tested in the experiment of paper [II]. With the AHP the attribute ranges 
were either presented or not while otherwise the questions were kept the same. There were no 
clear differences between these modes, but in that experiment this result is partly explained by 
the experimental design. 
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In addition to the formulation of the elicitation question another difference between the weight
ing methods is the numerical scale that they explicitly or implicitly use. An extreme case is the 
AHP that restricts the decision makers responses so that they can use only few numbers, 
integers from one to nine (Saaty, 1980, 1994). This scale restricts the resulting weights. Fur
thermore, the integers lead to an uneven distribution of weights (Salo and Hamalainen, 1997). 
For example, the change of the weight ratio from 1 to 2 leads to big changes in weights whereas 
the change in weights is almost invisible when the weight ratio is changed from from 8 to 9. 
Salo and Hamalainen (1997) proposed new balanced scales that allow to reach weights that 
cover the range from Oto 1 evenly. One such scale is used in papers [I] and [II] to see how the 
change of the scale affects weights. With this scale the integers from 1 to 9 are replaced with 
numbers 1, 1.22, 1.50, 1.86, 2.33, 3.00, 4.00, 5.67, and 9.00. The main conclusion from both 
papers [I] and [II] is that the change of the evaluation scale used in the AHP affects the weights 
considerably. 

The AHP also uses verbal expressions to help the decision makers to describe the strength of 
their preferences. The results of paper [I] suggest that the use of verbal expressions in prefer
ence elicitation includes many risks. The words are highly context dependent so that the nu
merical interpretation of the word varies from one decision making situtation to another de
pending on the set of alternatives or attributes compared at the time. There are also interper
sonal differences. Generally the decision makers fail to understand the relationship between the 
verbal exressions and numbers. The same result appears also in paper [II] where subjects used 
the words equally often although the corresponding numbers varied (see Table 1). For example, 
with the nine point integer scale the verbal statement "strongly more important" is connected 
with the weight ratio 5 whereas with the balanced scale the same ratio is 2.33. With both 
scales, however, the decision makers use this verbal statement equally often. There is a clear 
analogy between the use of words in preference elicitation and the use of words in probablility 
assessment (for a review see Budescu and Wallsten, 1995). The context dependency of the 
preferences is an interesting research question and the consequences and possible sources of 
biases in this area have not yet been thoroughly studied in connection with value trees (Goldstein, 
1990; Tversky and Kahneman, 1992; Tversky and Simonson, 1993). 

Scale 

Verbal statement 1 to 9 Balanced 

Table 1 The percentages show how often each verbal 
expression was used with different evaluation scales 
(data from paper [II]) 

Equally important 7% 6% 

7% 6% 

Slightly more important 19% 14% 

15% 11% 

Strongly more important 22% 18% 

8% 14% 

Very strongly more important 13% 19% 

3% 5% 

Extremely more important 6% 7% 

Other weight elicitation techniques do not give evaluation scales explicitly, but they implicitly 
propose numbers that the decision makers tend to use. The weighting methods compared in 
paper [II] do yield different weights, but we propose that the differences originate from the way 
decision makers select numbers to describe their preferences. The decision makers increase or 
decrease the given starting numbers by almost even steps and restrict their responses accord
ing to the number that they start with. The SMART, for example, asks the decision maker to 
give 10 to the least important attribute and evaluate other attributes against this starting point. 
With this method decision makers tend to use numbers that are multiples of ten. A decision 
maker uses, for example, numbers 10, 20 , 40 and 70 in case of four attributes. The same 
decision makers, however, may use numbers 70, 80, 90, and 100 for the same attributes while 
weighting with SWING that asks the decision maker to start by giving 100 point for the most 
important attribute. This kind of restrictions of the evaluation scales affect the weights. Our 
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results suggest that this is the main rigin leading to the differences in the weights elicited with 
different weighting methods. The decision makers use numbers that reflect the rank of at
tributes only against the underlying theoretical assumptions. 

Weighting methods converge 

Are the numbers used in connection with a weighting method an essential feature that defines 
that method? The answer is no because with every weighting method it is allowed to use any 
numbers. Other scales can be used with the AHP and one can start the SMART procedure from 
whatever number. Are there any characteristics that make the weighting methods different? 
The weighting methods are approaching each other in formulating the elicitation question (Edwards 
and Barron, 1994; Salo and Hamalainen, 1997) and new softwares combine different methods 
efficiently (e.g. Hamalainen and Lauri, 1993). For example, from the point of view of a user 
there is no difference in the AHP and SMART questions if the same evaluation scale is used with 
both methods. The methods do have attractive special features like the consistency checking in 
the AHP and the incorporation of attribute ranges into the SWING questions. These features of 
the weighting methods, however, can easily be combined and the weighting procedures can de 
adapted for a particular application. There is no superior weighting method. The researchers 
should focus more on the procedures how the methods are used in practice in interaction with 
decision makers and how the decision makers interpret the results instead of searching for 
superior theoretical base for the methods. 

One promising direction to develop weighting methods to be more practical is to make them 
more interactive and use more computer support. So called preference programming tech
niques are value tree methods where the interactive weight elicitation is an essential part of the 
methods (Salo and Hamalainen, 1992; 1995). With preference programming methods the weight 
elicitation questions can basically follow whatever value tree method such as AHP or SMART. 
The key idea is that decision makers do not give single numbers to describe their preferences 
but instead they give intervals of numbers for weights and values. These preference intervals 
are interactively revised until dominances between the alternatives are found (Salo and 
Hamalainen, 1992; Salo and Hamalainen, 1995). These methods are suggested to be especially 
useful in group decision making as the intervals of preference statements can be used to 
describe the diversity of opinions within a group (Hamalainen et al., 1991; Hamalainen and 
Leikola, 1994). The new method and the related information technology are tested in paper 
[III] in a group decision making situation. The paper showed that the use of this kind of a 
method can stimulate and structure the discussion and helps the groups to proceed in a control
led way. 

Although only one weighting method was used in paper [III] there are still many ways to 
proceed in a group. The experiment in paper [III] studied differences between two procedures 
used to guide the interaction between the decision makers. In this case clear differences be
tween the procedures did not show up but it was clear that each group was progressing on its 
own way. Most probably the results of the paper would look the same even if the weight 
elicitation questions would have followed another weighting method procedure. The weighting 
method itself is not the essential ingredient in stimulating the discussion. The weighting meth
ods are only tools used in the analysis and the main thing is to focus on the process how they 
are used. 

Consequences of structural variation of value trees ----------4 

In addition to different weighting methods another source affecting the attribute weights against 
theoretical expectations is the structure of a value tree. First papers reporting that the structure 
of the value tree unexpectedly affects the attribute weights are Stillwell et al. (1987), Weber et 
al., (1988), and Borcherding and von Winterfeldt (1988). Since then, very few new studies have 
appeared. All these experiments are run with students and the conclusions on the changes in 
weights are mainly based on the averages of weights over large groups of subjects. In paper 
[IV] we show that by averaging the weights one looses information on the actual extent and 
origin of the biases. In the worst case the averages are nobody's opinions. Thus, one cannot 
conclude how the biases appear at the individual level (see Figure 3). In paper [IV] we also 
show that weighting methods that use the rank of attributes only in weight calculation, such as 
SMARTER (Edwards and Barron, 1994; Barron and Barrett, 1996), lead to biased weights if the 
attributes are divided into subattributes although the decision maker is fully consistent in his 
evaluations. 
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B1 B3 B4 B3 B4 

0.20 0.17 0.11 0.15 0.14 0.07 0.23 0.17 0.18 0.21 

~ 
0.64 0.21 0.79 

Figure 3 The value tree 1 shows the splitting bias for averages of weights and the value tree 2 shows 
consistent weights of one subject that was included in the averages of the tree 1 (data from paper [VJ). 

Paper [IV] is a note that criticizes the earlier experiments. The main conclusion of paper [IV] is 
that we do not know whether the attribute weights change for an individual decision maker 
depending on the structure of a value tree and why this may happen. The answers for these 
questions were looked for in Paper [VJ that presents results from a new experiment studying 
the division of attributes in a value tree. First result of the paper is that the weighting biases 
indeed appear differently if the conclusions are based on the averages of weights instead of 
weights from individual subjects (see Figure 3). Second result of the paper is that also at the 
individual level there are biases in weights. The changes in weights depend, however, on the 
subject and on the structure of the value tree. The division of an attribute, for example, can 
decrease as well as increase the weight of an attribute. The main result of the paper is that an 
origin for the biases in weights is that the subjects give numbers to describe their preferences 
so that they clearly favor some response scales. They behave in the same way than in the 
experiment of paper [II]. Basically subjects give numbers that reflect ordinal information on 
preferences only. In this way they interpret the numbers differently than what the theory of 
value measurement assumes. The use of restricted response scales and the normalization of 
weights together lead to biases in weights if the structure of a value tree is changed. 

It is important to know the origins for biases so that they can be avoided in practice. Real world 
applications do not report on any problems in weight elicitation in value trees. It has been 
suggested that the interactive weight elicitation eliminates the biases (Weber and Borcherding, 
1993; Marttunen and Hamalainen, 1995). This has not, however, been systematically tested. In 
paper [VI] we present preliminary thoughts how the learning of the methodology can reduce 
biases in weights when the structure of a value tree is changed. The experiments were run in 
the same way as the original studies on the splitting bias and the range effect (Weber et al., 
1988; von Nitzsch and Weber, 1993). The groups are, however, small and thus these experi
ences are very preliminary. 

Connections between weighting biases----------------e5 

Together the results in papers [II], [IV], and [VJ show that two origins for many weighting 
biases are that decision makers give numbers that reflect the rank of attributes only and that 
weights are normalized to sum up to one so that they depend on each other. In paper [VJ it is 
proposed that a group of weighting biases originates from these two sources (see Figure 4). We 
suggest that the differences between the weighting methods and the changes in weights when 
the structure of the value tree is changed are results from decision makers' tendency to give 
ranking information only of attributes. In the AHP there appears the rank reversal phenomenon 
that originates from the normalization of component values (Belton and Gear, 1983; Salo and 
Hamalainen, 1997). The so called number-of-attribute-levels effect in conjoint analysis has 
been shown to originate from the use of ordinal information: decision makers are asked or they 
anyway give only ranks of alternatives (Wittink et al., 1982; 1989; Steenkamp and Wittink, 
1994). The summary of these two sources for the biases is not yet fully tested and the frame
work presented in Figure 4 is meant to be a proposal to stimulate future research. 
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levels effect in 
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Hierarchical 
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steeper weights 

Weighting methods 
yield different weights 
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Range effect Division of attributes 
changes weights 

Averages over a 
group yield even 

weights 

Rank reversal 
in AHP 

Splitting bias with 
weighting methods 
bases on ranking 

Figure 4 Different biases and theoretical problems in attribute weighting originate from the decision mak
ers' tendency to give ordinal information on preferences only and from the normalization of weights. 

Conclusions-------------------------6 

To conclude this thesis work I want to raise up three main conclusions that are further elabo
rated in this chapter: 

• In practice there are no differences between the weighting methods and any value tree 
weighting method is equally acceptable. 

• The biases in weights are real. The structure of a value tree and the selection of weighting 
methods affect results. The biases originate from the used weighting procedures as well 
as from the behavior of decision makers. 

• The origins for many of these phenomena are the same. When the origins are known, it 
is possible to develop the analysis procedures to be bias-free. 

This far the results found in experiments have had too little impact on the practice of weight 
elicitation. The main message for practitioners is that all the different methods are equally 
applicable. None of the methods, however, should be used without an analyst who is able to 
guide the decision maker through consistency checkings and knows the details and weak points 
of each method. All the possible sources of biases cannot be controlled in practice. Thus, it is a 
challenge to develop the analysis procedures so that only the most relevant consistency checkings 
are made. 

Still, we have not seen any reports on biases in connection with applications. One simple reason 
for this is that in practice the existence of the biases is not checked. All the phenomena dis
cussed in this thesis are based on more or less controlled laboratory experiments. The labora
tory experiments are not the same as real situations and there are several sources of errors in 
experiments itselves. The results on biases also vary from one experiment to another. Generally 
the link from controlled experiments to practical situations is not straightforward. However, 
there exists at least one exception. The experimental setup resembles the situation of survey 
studies and in this sense the laboratory results already warn that the weighting biases appear 
when people are asked the attribute weighting type of questions on paper without further 
interaction with them. 

The interactive weight elicitation has the key role in practical weighting and should be the main 
direction for future studies on attribute weighting. With many multicriteria decision making 
techniques based on optimization the interactive evaluation of alternatives at each step is the 
essential part of the methodology. Also in that field the behavioral aspects of the interactiveness 
start to get more attention (Buchanan, 1994; Korhonen and Wallenius, 1996). A normal part of 
computerized weighting is the interactive evaluation of the results during the weighting. Yet, 
the computer implementation of the weighting methods has not received as much attention as 
it should receive. 
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The comparison of individual weighting techniques with individual decision makers without in
teractive weighting process in a laboratory experiment is a relatively easy task. With interac
tiveness and, especially, with a group of decision makers the experimental research on attribute 
weighting is far more complicated. Group decision making has its own special features. The 
interactiveness is often combined with computer support. The role of computer interface and 
the interactiveness should be separated in research setups. The facilitator has a major role in 
real life decision making when these types of methods are used. These several factors make it 
much more difficult to study interactiveness. The more affecting factors we have the more 
difficult it is to test them in real life situations in a controlled way. In future the main new results 
should emerge from carefully designed case studies. 

In my opinion these case studies should start by raising up the role of a facilitator. The basic 
assumption is that an analyst, whose responsibility is to elicit the decision maker's preferences, 
is skillful and aware of the biases. However, we do not know yet whether a facilitator is enough 
to prevent the biases in weights. In the case studies the biases should be checked throughout 
the weighting process with extra questions that, for example, check what happens if an at
tribute is divided. The analyst makes comparisons between different weights and ask a decision 
maker elaborate on the inconsistencies. In this way we should end up with a set of bias-free 
weights. The inconsistencies in weights that have appeared tell us about the extent of this type 
of problems in practice. After we have some more knowledge how the weighting in a real 
situation proceeds with a facilitator, we should add research questions related to, for example, 
computer aid. The big question is whether decision support methods, such as value tree analy
sis or the AHP, ever describe reliably the preferences of decision makers without the help of an 
analyst. 
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