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6 Nederlandstalige Samenvatting (Summary in Dutch) 

6.1 Inleiding 

Het belangrijkste doel van dit proefschrift is inzicht te krijgen in hoe de ruimtelijke 

afhankelijkheid in attitudes van consumenten kan worden gemodelleerd, welke extra voordelen 

het achterhalen van ruimtelijke afhankelijkheid met zich mee kan brengen en hoe die voordelen 

kunnen worden benut voor wetenschappelijk onderzoek en in de praktijk. Drie studies hebben 

bijgedragen aan het bereiken van dat doel. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies 

van die studies en de theoretische en management implicaties daarvan gepresenteerd alsmede de 

beperkingen en de richtingen voor verder onderzoek. 

6.2 Belangrijkste methodologische bevindingen 

De eerste conclusie die volgt uit de resultaten van de simulaties in studie 1 (hoofdstuk 2), 

luidt dat de kans dat het spatial lag-model het werkelijke model blijkt te zijn, groter is dan dat 

het spatial error-model dat zal zijn en dat de kans dat het ware spatial error-model zal worden 

achterhaald, zelfs zeer klein is voor lage waarden van de ruimtelijke parameter. De tweede 

conclusie is dat het spatial lag-model, in vergelijking met het spatial error-model, een lagere 

mean squared error (MSE) van de ruimtelijke parameter oplevert en een hogere MSE van de 

regressieparameters. De derde conclusie is dat een hoge connectiviteit van de gewichtenmatrix 

(fractie van niet-nulelementen) een negatief effect heeft op de kans dat de specificatie van het 

werkelijke model wordt gevonden. De vierde conclusie is dat een hoge variantie in de data in 

combinatie met een hoge correlatie tussen naburige waarnemingen (neighboring observations) 

ertoe leidt dat de spatial error-structuur ten onrechte wordt aangezien voor een spatial lag-

structuur. De vijfde conclusie is dat de beoordeelde ruimtelijke modellen waarin gebruik is 

gemaakt van een first-order contiguity weights matrix, gemiddeld beter presteren dan de 
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modellen waarin gebruik is gemaakt van N nearest neighbors en inverse distance weights 

matrices, in die zin dat de kans dat het werkelijke model wordt gevonden groter is en de MSE 

van de parameters lager is. In de zesde plaats geeft een selectieprocedure voor de 

gewichtenmatrix die gebaseerd is op de log-likelihood of informatiecriteria meestal de correcte 

specificatie aan. In de zevende en laatste plaats maakt het voor de nauwkeurigheid van de 

regressieparameter niet veel uit welk type gewichtenmatrix wordt gebruikt voor lage ruimtelijke 

parameterwaarden, maar als die waarden hoger zijn, maakt dat wel veel uit, hoewel de kans dat 

de werkelijke gewichtenmatrix wordt gevonden in dit geval ook heel groot is. Dit hoofdstuk 

geeft dus een groot aantal belangrijke nieuwe inzichten in de specificatie van ruimtelijke 

modellen en gewichtenmatrices door middel van een simulatiestudie. 

In studie 2 (hoofdstuk 3) wordt een nieuw Bayesian Spatial Factor Analysis (BSFA) 

model voorgesteld, dat voortborduurt op bestaande heterogene factormodellen, in het bijzonder 

Ansari et al. (2002). Het ontwikkelde MCMC-schattingsalgoritme bleek zeer goed in staat de 

werkelijke parameters voor synthetische data te achterhalen. Het model vergemakkelijkt 

systematisch onderzoek naar de ruimtelijke covariantie van psychologische eigenschappen en 

behandelt ruimtelijke structuur als een belangrijke bron van informatie bij het meten daarvan. In 

de analyse van waardedomeinen in verschillende Europese landen werd aangetoond dat er tussen 

sommige domeinen uit de theorie van Schwartz (1992), namelijk conformiteit, traditie, 

hedonisme, prestatie en macht, een sterke ruimtelijke afhankelijkheid bestaat in Europese 

regio’s, terwijl dat voor de andere domeinen niet geldt. 

Studie 3 (hoofdstuk 4) is gedeeltelijk gebaseerd op de ontwikkelingen van het Bayesian 

Spatial Factor Analytic (BSFA)-model uit studie 2 en een van de belangrijkste bijdragen heeft 

betrekking op het introduceren van de cut-points formulation die het gebruik van een discrete 

schaal mogelijk maakt inclusief exogene covariates om hun invloed op factorgemiddelden 
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mogelijk te maken. De uitgebreide BSFA bleek heel goed met synthetische data te presteren door 

alle parameters precies te achterhalen. Ook werd analytisch en numeriek aangetoond dat het 

negeren van ruimtelijke afhankelijkheid tussen factorgemiddelden voor sommige parameters tot 

onzuivere (biased) en inconsistente schattingen leidt. Toegepast op de houding in Nederland ten 

aanzien van financiële producten toonde het model aan dat het van groot belang zou kunnen zijn 

voor het verkrijgen van meer inzicht in niet-waargenomen consumentengedrag. Het voorgestelde 

BSFA-model levert interessante, betekenisvolle resultaten op, niet alleen voor factorladingen 

maar ook voor dieperliggende structuren van latente factoren, namelijk hun ruimtelijke 

correlatie. Aangetoond werd dat bepaalde attitudes, zoals trouw en risicoaversie, daadwerkelijk 

ruimtelijke afhankelijkheid laten zien. Daarnaast wierp de toevoeging van regiospecifieke 

covariates aan een regressiemodel met factorgemiddelden meer licht op de aard van de variatie 

van de factorgemiddelden (factor means’ variation). Die afhankelijkheid bood ook meer inzicht 

in de ruimtelijke verdeling van niet-waargenomen constructen. Het voorgestelde 

optimalisatiealgoritme, ten slotte, kan heel nuttig zijn bij het toewijzen van financiële planners 

aan bepaalde gebieden op basis van bepaalde criteria en onder bepaalde restricties. 

Al met al bleek ruimtelijk modelleren een zeer nuttig en doeltreffend instrument te zijn 

voor het modelleren van attitudes van consumenten. Wij hebben aangetoond dat het negeren van 

ruimtelijke afhankelijkheid over het algemeen leidt tot veel problemen met betrekking tot 

parameterschattingen en nadere conclusies. Het combineren van ruimtelijke modellen, 

factormodellen en hiërarchische modellen stelde ons in staat een unieke en krachtige methode te 

ontwikkelen voor het modelleren van heterogene attitudes van consumenten. Die nieuwe 

methode is niet alleen waardevol op zichzelf, maar de output ervan kan een ingang bieden voor 

het oplossen van andere relevante praktische problemen, zoals bleek uit de optimalisering van 

het toewijzen van financiële planners aan gebieden. 
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6.3 Implicaties 

Op basis van studie 1 kunnen verschillende praktische aanbevelingen worden gedaan 

voor onderzoekers die werken met ruimtelijke data. In de eerste plaats is de kans dat de 

werkelijke specificatie van een gewichtenmatrix wordt gevonden groter wanneer er een 

selectieprocedure voor gewichtenmatrices wordt gebruikt die is gebaseerd op informatiecriteria 

in plaats van willekeur. Bovendien komt dat de nauwkeurigheid van de parameterschattingen ten 

goede. Deze conclusie geldt voor alle niveaus van ruimtelijke afhankelijkheid. In de tweede 

plaats biedt het gebruik van de meest eenvoudige gewichtenmatrix, first-order contiguity, de op 

één na beste optie (tenzij de theorie anders voorschrijft). Zij biedt niet in alle gevallen het beste 

resultaat maar over het algemeen neemt de kans dat het werkelijke model wordt gevonden toe en 

neemt de MSE van ruimtelijke en regressieparameters af. Dat is een bemoedigende bevinding 

omdat in de meeste onderzoeksprojecten de first-order contiguity matrix wordt gebruikt (Florax 

and de Graaff 2004), hoewel de reden daarvoor meestal haar eenvoud is. 

Het BSFA-model, dat is ontwikkeld in studie 2, heeft niet alleen theoretische maar ook 

praktische implicaties. Bij toepassing op empirische gegevens bleek dat het model van groot 

belang is voor het verkrijgen van meer inzicht in de ruimtelijke verdeling van latente 

constructen. Een uitgebreide studie naar de ruimtelijke verdeling van de waardedomeinen van 

Schwartz wees namelijk uit dat conformiteit en hedonisme een landgebonden structuur hebben 

en dat macht een ruimtelijk patroon in de vorm van een schaakbord heeft, terwijl traditie en 

prestatie ruwweg een gradiënt volgen die van noord naar zuid over landsgrenzen loopt. Deze 

patronen, die voor het plannen en uitvoeren van marketingactiviteiten van grote waarde kunnen 

zijn, werden niet met klassieke psychometrische instrumenten herkend. Zo is de aanname van 

een patroon van waardestructuren dat overeenkomt met landsgrenzen niet altijd realistisch: 

regio’s die tot verschillende landen behoren maar ruimtelijk gezien wel dicht bij elkaar liggen, 
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lijken mogelijk meer op elkaar dan regio’s die in hetzelfde land liggen maar verder van elkaar af 

liggen. 

De management implicaties van studie 3 volgen uit twee zaken waar een manager of een 

financiële planner mogelijk over moet beslissen, namelijk of klanten gericht benaderd of 

geselecteerd moeten worden en over de optimale toewijzing van financiële planners aan markten. 

In de eerste plaats kan de vastgestelde invloed van regiospecifieke covariates op 

factorgemiddelden een beter inzicht verschaffen in patronen van ruimtelijke afhankelijkheid in 

de factorscores. Zo wordt financieel advies in regio’s met grotere huishoudens meestal meer 

gewaardeerd dan in regio’s met kleinere huishoudens, terwijl dat advies in regio’s met een hoger 

percentage hoogopgeleiden weer minder wordt gewaardeerd. In regio’s met laagopgeleiden komt 

meer risicomijdend gedrag voor en in regio’s met lage inkomens is men minder risicomijdend. 

Die consumenteneigenschappen vertonen, evenals de factorscores, ruimtelijke afhankelijkheid. 

In de tweede plaats kan het inroosteren van financiële planners of het introduceren van nieuwe 

financiële producten doeltreffender plaatsvinden aan de hand van de ruimtelijke factorscores 

door de ruimtelijke structuur van latente constructen af te stemmen op de vakbekwaamheid van 

de financieel planners. Zo zouden nieuwe, risicovolle producten moeten worden aangeboden in 

regio’s waar minder risicomijdend gedrag voorkomt en zou een financieel planner die heel 

bedreven is in het verkopen van financiële producten waaraan een hoger risico verbonden is 

daarvoor geschikt zijn. Bovendien zouden de regio’s waar in vergelijking met andere regio’s 

financieel advies belangrijker is, eerder gericht benaderd moeten worden en financieel adviseurs 

toegewezen moeten krijgen. Daarnaast zouden retentiestrategieën voor regio’s met meer trouwe 

klanten voorrang moeten krijgen, terwijl het wervingsstrategieën waarschijnlijk effectief zijn in 

regio’s met minder trouwe klanten. 

Wanneer we al het voorgaande met elkaar combineren, kunnen we gerust stellen dat het 
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voorgestelde Bayesian Spatial Factor Analytic-model van grote waarde kan zijn voor de 

marketingpraktijk en nieuwe inzichten kan bieden met betrekking tot verschillende fenomenen. 

In dit proefschrift toonden we al aan dat zij kan worden toegepast op zowel de psychologie 

(waarden van Schwartz) als de marketing (houding ten aanzien van financiële producten). 

Bovendien droeg de toepassing van de methodiek op attitudes ten aanzien van financiële 

producten bij aan het oplossen van een probleem uit het bedrijfsleven, namelijk het optimaliseren 

van de ruimtelijke toewijzing van financieel planners. Deze toepassingen zijn echter niet 

uitputtend en er zijn nog voldoende andere toepassingen denkbaar, zoals het voorspellen van 

klantgedrag, omgaan met schaarse data of het vaststellen van verkoopgebieden. 

Het idee om de elementen uit de ruimtelijke econometrie toe te passen bij het analyseren 

van attitudes is vrij nieuw en is al veelbelovend gebleken. Het biedt niet alleen veel 

mogelijkheden vanuit methodologisch oogpunt, maar kan ook praktisch gezien van groot belang 

zijn. 

6.4 Beperkingen en mogelijkheden voor verder onderzoek 

Studie 1 kan op verschillende manieren worden uitgebreid. Ten eerste kan het nuttig zijn 

om andere specificaties van ruimtelijke modellen en gewichtenmatrices toe te voegen en om 

selectieprocedures voor modellen en gewichtenmatrices niet opeenvolgend maar gelijktijdig toe 

te passen. Ten tweede: hoewel negatieve waarden van ruimtelijke parameters in de praktijk 

zelden voorkomen, kan het wel (zoals in studie 2). Dat kan dus ook een onderwerp zijn voor 

nader onderzoek. Ten slotte: aangezien deze studie uitsluitend was gericht op regressiemodellen, 

zou het uitbreiden van de studie naar factoranalytische modellen ook één van de richtingen voor 

nader onderzoek kunnen zijn. Vooral de invloed van verschillende specificaties van spatial 

weights matrices op factormodellen is van groot belang. 

Een van de beperkingen van studie 2 is dat is uitgegaan van een homogene 
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factorladingenmatrix  . Hoewel dat gebruikelijk is in factormodellen en in toepassingen van de 

waarden van Schwartz, kunnen mogelijk nieuwe inzichten worden verkregen door de 

factorladingen per land te laten variëren of als ervan wordt uitgegaan dat hun variatie 

regiospecifiek of zelfs ruimtelijk afhankelijk is. Dit zou een additionele bijdrage betekenen aan 

de literatuur over meet-invariantie in cross-nationaal onderzoek (Steenkamp and Baumgartner 

1998; De Jong, Steenkamp, and Fox 2007). 

Ten slotte volgen hieronder de beperkingen van studie 3. In de eerste plaats werd 

verondersteld dat cut-points homogeen zijn voor alle respondenten, terwijl er door het 

introduceren van heterogene cut-points mogelijk verschillen in schaalgebruik tussen 

respondenten en tussen regio’s kunnen worden waargenomen.  

Een andere beperking is het gebruik van slechts twee restricties bij de optimale 

toewijzing van financiële planners, namelijk dat de regio’s in de clusters aangrenzend moeten 

zijn en dat elke cluster een vast aantal regio’s bevat. Er kunnen andere restricties worden 

toegevoegd om de belangen van de optimalisering van het onderwerp te weerspiegelen. Zo kan 

het maximale aantal regio’s tot een cirkel met een vooraf bepaalde straal worden beperkt om het 

ontstaan van te grote clusters te voorkomen; of in plaats van het beperken van het aantal regio’s 

in een cluster kan ook de bevolkingsomvang worden beperkt, waarbij wordt voorkomen dat één 

financieel planner wordt toegewezen aan een dichtbevolkt gebied en een andere aan een 

dunbevolkt gebied. 

Daarnaast zouden er gelijktijdig meerdere factorscores kunnen worden gebruikt om 

planners aan regio’s toe te wijzen op basis van hun vakbekwaamheid op verschillende terreinen, 

zoals het verkopen van producten waaraan meer risico verbonden is of het werven van nieuwe 

versus het behouden van bestaande klanten. Dit zijn enkele mogelijke onderwerpen voor nader 

onderzoek. 
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De in dit proefschrift voorgestelde methodiek voor ruimtelijke factoranalyse en het 

optimalisatiealgoritme zijn niet alleen geschikt voor de toewijzing van financieel planners. Zij 

kan ook goed worden toegepast bij andere taken met betrekking tot het optimaliseren van het 

verkooppersoneel en kan extra voordelen bieden op het gebied van het plannen van  

verkoopgebieden (Zoltners and Sinha 2005). Zo moeten in de bestaande benaderingen alle 

huidige klanten bekend zijn om de verkoopgebieden vast te stellen. In onze methodiek is die 

informatie niet nodig en kan tussen de gebieden onderscheid worden gemaakt op basis van 

potentiële klanten. 

Een andere richting voor nader onderzoek kan zijn het waargenomen gedrag van 

afnemers (aankopen) van financiële producten erbij betrekken, maar zou wel afhankelijk zijn van 

beschikbaarheid van dergelijke gegevens. Als we die aankopen kunnen waarnemen, kan de 

voorgestelde methodiek nog verder versterkt worden omdat de prestaties van het model kunnen 

worden geëvalueerd. Toekomstige aankopen kunnen bovendien worden voorspeld op basis van 

de locatie van de klanten, hun demografische kenmerken en/of hun houding ten aanzien van de 

financiële producten. Voor deze opzet zal het factoranalytische model worden uitgebreid naar het 

meer algemene Structural Equation Modeling (SEM).  

Tenslotte zou een meer formele koppeling tussen de eigenschappen van financieel 

planners, de markten die ze bedienen en de mogelijke winstgevendheid aantrekkelijk kunnen zijn 

voor bedrijven. Methodologisch is dit gemakkelijk uit te voeren. Echter, de uitdaging ligt veel 

meer bij het verkrijgen en gebruiken van de gevoelige en vertrouwelijke informatie over de 

winstgevendheid. 




