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Isolatiesoort I A an tal A an tal Aantal Pen(%) Pen(%) Pen(%) 
1993 1992 1991 1993 1992 1991 

Steenwol 43 96 60 25.9 24.6 22.1 

Polystyreen 91 221 151 54.8 56.7 55.5 

Polyurethaan 23 58 53 13.9 14.9 19.5 

I Overige 9 15 8 i 5.4 3.8 2.9 

Totaal I 166 
t 

390 I 272 I 100.0 100.0 100.0 

Tabel l. MarktpenetratJe per Jsolattesoort 

l.llntervalschatting voor penetratie 

Onder de veronderste11ing dat de projecten aselect gekozen zijn uit de populatie van projecten in 
Nederland geldt met een betrouwbaarheid van ongeveer 95% dat de penetratie (fractie projecten in de 
populatie) voor een bepaalde isolatiesoort ligt in het volgende interval: 

Hierin is: 

p ± 2-../(Cpq/n) 

p=fractie projecten met isolatiesoort in de steekproef 
q=l-p 
n=aantal projecten in de steekproef met n>30 
C=(N-n)/(N-1) met 
N=aantal projecten in de populatie 

Het zal duidelijk zijn dat C=l als de steekproef klein is t.o.v. de populatie. 
Een tweede opmerking is dat de factor 2 in de formule bepaald is door de gekozen betrouwbaarheid. 
Bij een betrouwbaarheid van 0.90 wordt deze factor 1.645, bij 0.99 wordt deze factor 2.58. 

Voorbeeld 

Voor isolatiesoort steenwol in 1993 geldt p=0.259 en n=/66 (zie tabel 1). 
Het interval wordt dan voor verschillende wam·den van C: 

I : 0.259 ± 0.068 (in%: 25.9 ± 6.8) 

C=0.9: 0.259 ± 0.065 (in %: 25.9 ± 6.5) 

C=0.5: 0.259 ± 0.048 (in %: 25.9 ± 4.8) 

1.2 Intervalschatting voor bet verschiJ in penetratie bij onatbankelijkheid 

Het is redelijk te veronderstellen dat schattingen voor de penetratie van een bepaalde isolatiesoort in 
verschillende jaren onafuankelijk zijn. 
De intervalschatting voor het verschil van twee penetraties wordt dan gegeven door: 
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Hierin is voor i= 1 of i=2: 
q;=l-p; 
n;=aantal projecten in steekproef i met n;>30 
C;=(N;-n;)/(N;-1) met 
N;=aantal projecten in populatie i 

Deze intervalschatting kan gebruikt worden om te toetsen of de twee penetraties verschillend zijn: als 
het interval de waarde 0 niet bevat dan concluderen we dat de penetraties verschillend zijn. Dit 
betekent dat het onwaarschijnlijk is dat het gevonden verschillouter aan het toeval toe te schrijven is. 

Voorbeeld 

De intervalschatting voor het verschil van de penetraties voor steenwol in de jaren 1993 (p 1) en 1991 
(p2) is: 

0.259- 0.221 ± 2..J(O.OOJJ56 + 0.000633) = 0.038 ± 0.085 

De waarde 0 ligt in dit interval dus de penetraties voor steenwol in de jaren 1993 en 1991 zijn niet 
signifikant verschillend. Dit betekent dat het gevonden verschil (0.038 of 3.8%) door toeval 
veroorzaakt zou kunnen zijn. 

0.259- 0.221 ± 2..J(0.000578 + 0.000316) = 0.038 ± 0.060 

Ook als de steekproeven de halve populaties omvatten is het verschil niet signijikant. 

1.3 Intervalschatting voor bet verschil in penetratie bij athankelijkheid 

De penetraties van twee verschillende isolatiesoorten in hetzelfde jaar zijn afhankelijk, immers de som 
van aile penetraties in een jaar is 100 (in %). Bij intervalschattingen moet dat in rekening worden 
gebracht. Dat leidt tot het volgende interval: 

Hierin is: 

Voorbeeld 

q;=l-p; 
n=aantal projecten in de steekproef met n>30 
C=(N-n)/(N-1) met 
N=aantal projecten in de populatie 

De inrervalschatting voor het verschil in penetratie van steenwol (p 1) en polystyreen (p2) in 1993 wordt 
voor verschillende waarden van C: 

I : 0.259- 0.548 ± 2-..J((0./919+0.2477+0.2839)1166) = 
-0.289 ± 0.132 
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C=0.5: -0.289 ± 0.093 

Ook hier kan getoetst worden: 0 ligt niet in het interval (voor beide waarden van C) dus de 
penetraties van steenwol en polystyreen zijn verschillend. 

1.4 Het bepalen van de steekproefgrootte 

Op basis van bovenstaande formules kan de steekproefgrootte worden berekend die nodig is om een 
intervalschatting te krijgen met een van tevoren gekozen lengte (L). 
Voor de lengte van het schattingsinterval voor de penetratie geldt: 

L=4~(pq/n) 
Hieruit volgt: 

n=16pq/L2 

Voorbeetd 

Om een intervalschatting voor de penetratie van steenwol te krijgen met een lengte van hoogstens 0.10 
moet de steekproejgrootte minstens zijn: 

n= 1 6*0. 1919/0.01 =307 

Hier is C=l genomen. Voor C<l moet ook de populatiegrootte in rekening worden gebracht. Voor die 
intervallengte geldt dan: 

Voor n geldt dan: 

Voorbeeld 

L=4~(pq(N-n)/n(N-l)) 

n=16pqN/(16pq+L2(N-1)) 

Voor N=2500 en L=0./0 moet de steekproefgrootte zijn: 

n=/6*0.1919*25001( 16*0.1919+0.01 *2499)=274 

Merk op dat C=(2500-274)12499=0.89 

Voor het verschil tussen penetraties kunnen eveneens steekproefgrootte(n) worden uitgerekend, waarbij 
de intervallengte van tevoren is vastgelegd. Betreft het penetraties van dezelfde isolatiesoort in 
verschillende jaren dan moet daarbij de verhouding van de twee steekproefgrootten worden vastgelegd; 
meestal neemt men n1=n2=n. 
Er geldt dan: 

Voorheeld 

Voor steenwol in de jaren 1993 en 1991 geldt bij L=0./0: 

n=/6*(0.1919+0.1722)10.01=583 
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Om een interval met lengte 0.10 te krijgen voor het verschil in penetratie van steenwol tussen 1993 
en /99/ moeten dus in elkjaar 583 projecten worden verzameld. 

Als het gaat om een intervalschatting voor het verschil in penetratie van twee verschillende 
isolatiesoorten in hetzelfde jaar moet de steekproefgrootte worden berekend uit: 

Voorbeeld 

Voor een intervalschatting met lengte 0.10 voor het verschil in penetratie van steenwol en polystyreen 
in 1993 is een steekproef nodig ter grootte: 

n=/6*(0./919+0.2477+0.2839)10.01=1158 

Rekening boudend met de grootte van de populatie worden de formules wat ingewikkelder. Gezien 
. bovenstaande uitkomsten en bet feit dat de populatiegrootte van de orde 2500 a 3000 zal zijn is het 
nuttig om ook deze formules te vermelden en te zien wat het effect is op de vereiste steekproefgrootte . 

. Eerst weer bet verschil tussen jaren. Voor de steekproefgrootte geldt dan (we nemen n1=n2=n): 

Voorbeeld 

Voor steenwol in 1993 en 1991 geeft dat voor N1=N2=2500: 

n= 16*( 0.1919 *250012499+0. 1722 *2500/2499 )1(0.0 1 +0.191912499+0.172212499 )=575 

Hierbij hoort C=(2500-575)/2499=0.77. Als de populatie niet groot is (t.o.v. de steekproef) zijn minder 
waarnemingen nodig om een intervalschatting te krijgen met dezelfde lengte. 

Bij afhankelijke penetraties geldt: 

Voorbeeld 

Voor steenwol en polystyreen in 1993 (N=2500) wordt: 

n= I 6*(0.1919+0.2477+0.2839)1(0.0 I +(0.19 19+0.2477 +0.2839)12499))= 1125 

Hierbij is C=(2500-J 125)12499=0.55. Er zijn weli.nvaar minder projecten nodig dan bij een grote 
populatie, maar de steekproef omvat bijna de he/ft van de populatie. 
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2. Marktaaodeel 

2.0 Inleidiog 

Het marktaandeel (MA) van een bepaalde isolatiesoort is bet quotient van de bijbeborende 
(dak)oppervlakte en de totale (dak)oppervlakte. Berekent men dit quotient uit de in de steekproef 
opgenomen projecten dan wordt een scbatting verkregen die systematiscb afwijkt van bet werkelijke 
marktaandeel (in de populatie). Die systematiscbe afwijking is te verwaarlozen als de verbouding van 
de standaardafwijking van bet gemiddelde en bet gemiddelde zelf. zowel voor teller als voor noenier, 
klein genoeg is ( ongeveer 0.1 ). Omdat standaardafwijking en gemiddelde van de dakoppervlakten vaak 
van dezelfde orde van grootte zijn moet het aantal projecten met die isolatiesoort minstens ongeveer 
bonderd zijn. Dat is niet altijd bet geval, zodat de hierna gegeven intervalscbattingen dan minder goed 
bruikbaar zijn. Ook de standaardafwijking van bet marktaandeel wordt dan niet goed geschat, zodat 
ook de opgegeven betrouwbaarheid niet correct is. 
De wijze waarop de intervalscbattingen worden berekend berust op de wet van de voortplanting van 
fouten. Onder de eerder genoemde voorwaarden zijn deze intervalscbattingen wel goed bruikbaar. 
Bij de bespreking van het marktaandeel gebruiken we de gegevens in onderstaande tabel. Deze 
gegevens komen eveneens van de door Rockwool verstrekte spreadsheetfiles. 

1993 1992 1991 

steenwol overige steenwol overige steenwol overige 

aantal 43 123 90 293 59 211 

gemiddelde 1842 1370 1819 1523 2651 2141 

totaal 79200 168519 163725 446271 156400 451795 

stand.afw. 2006 1632 2397 1680 3245 2713 

MA (in%) 32.0 68.0 26.8 73.2 25.7 74.3 
Tabcl 2. Marktaandeel van steenwol 

2.1 Intervalschatting voor marktaandeel 

Het marktaandeel van een isolatiesoort wordt geschat door 

Hierin is: X1 = totale oppervlakte isolatiesoort 
Y1 = totale oppervlakte overige isolatiesoorten 

Voor de variantie van bet geschatte marktaandeel (s2
) geldt onder de eerder genoemde voorwaarden 

bij benadering: 
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n, = aantal projecten met isolatiesoort in de steekproef 
nY = aantal projecten met overige isolatiesoorten in de steekproef 
s, = standaardafwijking isolatiesoort 
sY = standaardafwijking overige isolatiesoorten 
C, = 1 - n/N" met 
N, = aantal projecten met isolatiesoort in de populatie 
C =1-niNmet y y«'y 

NY = aantal projecten met overige isolatiesoorten in de populatie 

Een intervalschatting voor het marktaandeel met een betrouwbaarheid van ongeveer 0.95 wordt dan 
berekend met: 

MA±2s 

Voorbeeld 

Voor steenwol in /993 wordt de schatting van het marktaandeel: 

MA = 79200/(79200 + /685/9) = 0.320 

Met C,=C_,.= I wordt de schatting van de variantie: 

s2 = (43*20062*/685/gl + 123*16322 *7920~)1(79200 + /68519l = 0.00/85/ 

Het interval wordt dan: 

0.320 ± 2vo.ooJ851 = 0.320 ± o.o86 

Met waarden van C, en c_,. kleiner dan I worden uiteraard kleinere interval/en verkregen. 

2.2 Intervalschatting voor verschil in marktaandeel bij onatbankelijkheid 

Omdat schattingen voor marktaandelen in verschillende jaren onafhankelijk zijn wordt een 
intervalschatting voor het verschil in marktaandeel van een isolatiesoort in een jaar en een isolatiesoort 
in een ander jaar: 

Voorbeeld 

Voor steenwol in /992 berekenen we (Cr=C,=l ): 

MA = 1637251(163725 + 446271) = 0.268 

s2 = (90*23972 *446271 2 + 293*16802 *1637252)1(163725 + 44627/f = 0.000904 

Het interval voor het verschil in marktaandeel in 1993 en 1992 wordt dan: 

0.320- 0.268 ± 2vro.ooJ851 + o.ooo904) = o.o52 ± o./05 
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Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat er geen significant verschil is tussen de marktaandelen 
van steenwol in de jaren 1993 en 1992 (de waarde 0 ligt in het interval). 

2.3 Intervalschatting voor verschil in marktaandeel bij atbankelijkheid 

Net zoals bij penetratie het geval is. zijn de schattingen voor marktaandelen van verschillende 
isolatiesoorten in hetzelfde jaar niet onafhankelijk: de noemers van beide quotienten zijn hetzelfde. 
Voor de variantie van het verschil in marktaandeel (sv2

) geldt onder eerder genoemde voorwaarden het 
volgende: 

Hierin is: x, = totale oppervlakte van de ene isolatiesoort in de steekproef 
y, = totale oppervlakte van de andere isolatiesoort in de steekproef 
z, = totale oppervlakte van de overige isolatiesoorten in de steekproef 

De overige symbolen zijn al eerder ingevoerd. 

Het interval wordt dan: 

Voorbeeld 

Om het interval te berekenen voor het verschil in marktaandeel van steenwol en polystyreen in 1993 
maken we gebruik van de gegevens in de volgende tabel. 

steenwol polystyreen overige 

aantal 43 91 32 

gemiddelde 1841 1316 1523 

totaal 79200 119785 48734 

stand.afw. 2006 1405 2172 

MA(in%) 32.0 48.3 19.7 
Tabel 3. Marktaandelen steenwol en polystyreen m 1993 

Het verschil in marktaandeel heeft voor C,=C,=Cz= I een geschatte variantie: 

s 2 :::: 
v 

= totaal 1993 

166 

1492 

247719 

1742 

-

(43*(2*ll9785+48734l*20062+91*(2*79200+48734Y*I4052+32*(79200-II9785)2*21722)1247719" 

= 0.005932 
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Het interval wordt: 

0.320- 0.483 ± 2vo.oo59302 = -0.163 ± o.154 

De marktaandelen steenwol en polystyreen verschillen significant. 


