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Nota'svanhet Instituut zijn inprincipe interne communicatiemiddelen,dus geenofficiële nublikaties.
Hun inhoudvarieert sterk enkan zowel betrekking hebbenop een
eenvoudigeweergavevan Lijferreeksen,als op eenconcluderend2
discussievan onderzoeksresultaten.Inde meeste gevallen zullen
deconclusies echtervanvoorlopigeaardzijnomdathetonderzoek
nog niet isafgesloten.
Bepaaldenota'skomennietvoor verspreiding buitenhetInstituut
inaanmerking
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1 INLEIDING
Indezenotawordenenkeleervaringenbesproken met de methode van
meerdimensionaal ontvouwen en de toepassing ervan via het
computerprogrammaUnfold.
Inhetvolgendehoofdstuk (2)wordtkortaangegevenwatde bruikbaarheid van demethodeisinrelatietothettypeonderzoekenhettype
vraagstelling. Vervolgens worden in hoofdstuk3 de specifieke
eigenschappen van de meetmethode besproken,alsmededematewaarin
dezeteonderscheidenisvanandereanalysetechnieken.In hoofdstuk4
wordt het principe vanmeerdimensionaalontvouwennadertoegelicht.
Voorde liefhebbers wordt in hoofdstuk5 beschreven hoe in het
programma Unfold de ontvouwingsmethode is geformaliseerd. Enige
wiskundigevoorkennis isbijhet lezen van dit hoofdstuk (helaas)
onontbeerlijk. In hoofdstuk6 wordt eenconcreetvoorbeelduithet
recreatieonderzoekbesproken,waarnainhoofdstuk7 tot slot enkele
conclusieswordengeformuleerd.
Voordeverklaringvaneenaantalgebruiktebegrippen wordt verwezen
naardeverklarendebegrippenlijstachterindezenota.

2 BRUIKBAARHEIDVANDEMETHODE
Demethodevanmeerdimensionaalontvouweniseen analysetechniek die
afkomstig is uit de sociale wetenschappen (psychometrie), enis
bedoeldalseentechniekvoordeverwerkingenanalysevanonderzoeksgegevens. De methode isondermeerbruikbaarvoorhetontdekkenvan
structuur in onderzoeksgegevens zonder een vooraf vastgelegd
categorieënsysteem. In technisch gericht onderzoekisderelevante
meeteenheid (of het categorieënsysteem) bij de aanvang van het
onderzoek al bekend en bepaald: hoogte inmeters,temperatuurin
gradencelcius,etc.In sociaal wetenschappelijk onderzoek is dit
meestal niet het geval; de onderzoeker is geïnteresseerd ineen
verschijnsel (b.v.hetoordeel van recreanten over een recreatievoorziening) maar heeft niet de relevante meeteenheidvoorhanden
(interviewvragen).Hetkiezenvaneen geschikt lijkend categorieënsysteem geschiedt doorgaans dan ook opbasisvaneenkleinedosis
kennis/theoretisch inzicht en een grote dosis intuïtie/praktisch
inzicht.Metbehulpvandemeerdimensionale ontvouwingstechnieknukan
de keuze van een categorieënsysteem gefundeerd worden op een
empirische basis.Uiteraardontslaatditdeonderzoekernietvanzijn
verantwoordelijkheid omnategaan in hoeverre het gevondene past
binnendetheoretischestandvanzaken.
Uithetvoorgaande isduidelijkgeworden dat de besproken analysetechniek met name bruikbaarisvoorsociaal-wetenschappelijkonderzoek,waardemensals onderzoekseenheid geldt (sociale geografie,
sociologie,psychologie,economie).Toepassingervanismogelijkzowel
in verkennend onderzoek, waarbij een totaal nieuw en onbekend
probleemveldwordtonderzochtalsookintoetsendonderzoek,waarbijde
onderzoekerovergenoegvoorkennisbeschiktomrelevantehypothesente
kunnen formuleren. Inhetlaatstegevalkanb.v.alsonderzoeksvraag
geldeninhoeverreeengehanteerdcategorieeënsysteemaansluitbij de
ervarings-enbelevingswereldvanbetrokkenpersonen.
Roskam (1983) merkt op dat het toetsend gebruik bij dergelijke
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meetmethodeneigelijkopdeeersteplaatszoumoetenkomen.

3 SPECIFIEKEEIGENSCHAPPENVANDEMETHODE
Inhetvorigehoofdstukisuiteengezetwat de bruikbaarheid van de
meetmethode is, of zoukunnenzijn.Thanszalwordeningegaanopde
specifiekeeigenschappenvandemethodeen de mate waarin deze te
onderscheidenistenopzichtevanandereanalysemethoden.
Deontvouwingsmethodebehoort tot de familie van MeerDimensionale
Schalingsmethoden, meestalaangeduidalsM.D.S.Opeentweetalpunten
onderscheidendezemethodenzichvan de meer traditionele analysetechniekenzoalsregressie-analyse,factoranalysee.d.
Allereerstbieden deze methoden de mogelijkheid tot analyse van
gegevens wanneer meerdere eigenschappen vanzaken(ofpersonen)in
onderlingecombinatiedereactiebepalenvande onderzochte persoon.
B.v. de voorkeur die een recreantheeftvooreenstrandbad,wordt
bepaalddooreencombinatievanvormgevingsfactoren(zietde omgeving
er aantrekkelijk uit) en functionelefactoren (welkevoorzieningen
zijner). BijM.D.S.-techniekenworden factoren onderzocht naar de
mate waarinzevaninvloedzijn,alofnietincombinatiemetelkaar.
Bijdemeestegangbare analysetechnieken is juist sprake van het
zoeken naar onafhankelijke beïnvloedende factoren (onderlinge
ongecorrelleerdheid).
Opzichzelfisdeenetechnieknietbeterofslechter dan de ander,
het ishooguitzodatdeenetechniekbeterpastbijeenbepaaldtype
vraagstelling.B.v.inhetgevalvandevoorkeur van recreanten ten
opzichtevanstrandbaden,ishetweinigzinvolomteonderzoekenwelke
functionele factoren de keuze van een strandband bepalen,
onafhankelijkvanvormgevingsfactoren.Immers,derecreantkanzichin
zijnkeuzenietbeperkentotlouter functionele factoren, aangezien
deze voor hem/haar nietlosstaanvanvormgevingsfactoren.Vooreen
dergelijkevraagstelling iseentechniekzoals regressie-analyse dan
ookmindergeschikt.
EentweedekenmerkvanM.D.S.-techniekenis, dat het niet-metrische
analysetechnieken zijn. Degangbareanalysetechniekenzijnmetrische
technieken,d.w.z.hetgebruikvandezetechnieken veronderstelt dat
degegevensvanintervalmeetniveauzijn.
Tertoelichtingophetbegripmeetniveau:methodologisch onderscheidt
men4soortenmeetniveau's,afhankelijkvandewijzewaaropdegemeten
gegevensingedeeldkunnenworden:
1.Ratio-meetniveau
Dit is het hoogste meetniveau, d.w.z. het kent de meeste
restricties. Als gegevens op ditniveaugemetenzijn,kunnende
gegevens ingedeeldwordeninklassenmetonderlingvaste afstanden
tot elkaar.Tevensisereenvastbeginpuntofnulpuntbekend;dit
isdeondergrenswaarbenedengeen waarnemingen kunnen optreden.
Voorbeeld: lengteinmeters,waarbij0metereenvastbeginpuntis
(erbestaatgeennegatievelengte).
2.Interval-meetniveau
Ditkomtovereenmethetratio-meetniveau,echternukan de keuze
van een zinvol nulpunt op meerderewijzengeschieden.B.v.het
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metenvantemperatuurkangeschiedeningraden Celcius of graden
Fahrenheit,elkmeteenandernulpunt.
3.Ordinaal-meetniveau
Hierbijwordtweereenrestrictie verlaten: er is nog wel een
indeling naarklassenofgroepenineenoplopendereeks,echterde
klassen bezitten geen vaste afstand tot elkaar. Voorbeeld:
antwoordcategorieën opdevraagofmentevredenisoverhetaantal
surfplassenindewoonomgevingkunneneralsvolgtuitzien:1)zeer
ontevreden, 2) ontevreden, 3) neutraal, 4) tevreden, 5)zeer
tevreden.Inditgevalishetonjuistomtezeggendatbijvoorbeeld
het interval 1tot enmet5vijfmaalzolangisalsinterval1;
welisersprakevaneenrangordeningvanlaagnaarhoog.
4.Nominaal-meetniveau
Ditishetlaagstemeetniveau,waarbijsprakeisvan een indeling
in klassen of groepen op grond van een bepaald kenmerk of
definitie.Erisgeenrangordeningaante brengen in de klassen
c.q. antwoordcategorieën.B.v.eenindelingingeslacht(man-vrouw)
ofdemeningvanpersonenovereenstelling (meeeens -oneens).
Bijdezeindeling inmeetniveau'sisersprakevaneenhiërarchie; de
hogere meetniveau's stellen demeesterestricties.Zijndegegevens
vanniveau1(ratio)of2 (interval), dan noemt men dit ook wel
metrisch meetniveau. De klassieke analysetechnieken (w.o. alle
regressie-achtige technieken) leveren resultaten die pas zinvol
geïnterpreteerd kunnen worden als de gegevens minstens op
interval-niveaugemetenzijn,ofalsanderszinsmagworden aangenomen
dathetinterval-niveauvantoepassingisopdegegevens.
BijdeM.D.S.-techniekenzijndegestelderestrictiestenaanzien van
meetniveau minder zwaar: zowel gegevensvanordinaal-alsnominaal
meetniveaukunnenzinvolgeanalyseerdworden.

4 HETPRINCIPEVANMEER-DIMENSIONAALONTVOUWEN
Inhetnavolgendewordtingegaan op meerdimensionaal ontvouwen als
analysetechniek: hoe werkt deze techniekenwelkeideeën/veronderstellingenliggeneraantengrondslag.
Ontvouwen (inhetEngels:Unfolding) heeft betrekking op het ontrafelen van preferentiegegevens, zodanig dat een ruimtelijke
afbeelding wordt verkregen. Het model en de terminologie zijn
afkomstig van C.H. Coombs, diebeschouwdkanwordenalseenvande
grondleggersomtrentdetheorievandemoderneschaaltechnieken.
Insociaal-wetenschappelijkonderzoek is men geïnteresseerd in de
relatie van eensubjecttoteenobject.Hetsubjectvanonderzoekis
meestaleenpersoonofgroeppersonen,hetobjectvanonderzoek omvat
eenveelbrederterrein;hetkaninprincipealleszijnwatzichinde
fysischewerkelijkheidafspeelt.Eenvoorbeeldvaneensubjectis een
fietsende recreant, voorbeeld vaneenobjectishetfietspadwaarop
gefietstwordt.Inaansluitingopdegangbareterminologiezalin het
vervolg van deze nota het onderzoekssubject wordenaangeduidmet
"individu",hetonderzoeksobject met de term "stimulus" (meervoud
"stimuli").
Inhet ontvouwingsmodel worden de relaties tussen individuen en

Stimuli beschrevendoorzoweldestimulialsdeindividuenalspunten
ineenruimtelijkmodelaftebeelden.Daarbijgeldt dat de afstand
tussenindividuenstimulusdematevanvoorkeurvanhetindividuvoor
destimulusweergeeft.Ditbetekentdat een hoge voorkeur van een
individu vooreenstimulusinhetmodeltotuitdrukkingkomtdooreen
relatiefkleineafstandtussenindividu-punten stimuluspunt en een
lage voorkeur vooreenstimulustotuitdrukkingkomtineenrelatief
groteafstandvanindividu-punttotstimuluspunt.Eenindividu-puntis
daarbij op tevattenals 'ideaalpunt':alsiemandstimulusAbovenB
prefereert,betekentditdatAdichterbijhetideaalvandie persoon
ligt dan B. In de afbeelding correspondeertditmeteenkleinere
afstandvanpuntAtothetideaalpunt.
Hetvoorgaandekanaandehand van een eenvoudig voorbeeld worden
geïllustreerd.Gestelddataantweeindividuenwordtgevraagdnaarhun
voorkeursrangordeningvan5politiekepartijen,b.v.PVDA, GPV, W D ,
CDA,CPN.Voorzoverwordtgekekennaarhetkenmerkprogressiviteitvan
dezepartijen,kanditalsvolgtineenschaalwordenweergeven:

CPN

PVDA

CDA

WD

GPV

Bovenstaandeschaalistebeschouwenals een dimensie, waarop alle
partijen eenbepaaldepositieinnemen.Indiendetweeindividuenzich
in hun voorkeur uitsluitend laten leiden door de mate van
progressiviteitvaneenpartij,zullenzijbovenstaandeschaal (minof
meerbewust)alscriteriumhanterenbijdebepalingvanhun voorkeur.
Het isderhalvemogelijkookdeindividueneenplaatsopdeschaalte
geven,rekening houdend met het principe dat afstand gelijkenis
(voorkeur) uitdrukt. B.v.individu1heeftalsvoorkeursrangordening
CDA,GPV,PVDA,W D , CPN.Zijnplaatsopdeschaalisalsvolgt:
1 X
CPN

PVDA

CDA

WD

GPV

individu1
Individu1ishetdichtstebijhetstimuluspuntvanhetCDAgeplaatst,
daarna hetdichtstebijdeW D enz.Uithetvoorgaande isooktezien
hoederangordeningvanindividu1iste relateren aan de algemene
schaal: iemands voorkeursrangorde is te genereren doordeschaal
dubbelte klappen met als scharnierpunt het ideaalpunt van het
individu. Met andere woorden hetideaalpuntvaneenindividuopde
schaalkanwordenafgeleiduitderangordeningvan de stimuluspunten
doorhetindividu.Ditisindevolgendefiguurvisueelweergegeven.

I-schaal

J-schaal
CPN

GPV

Dealgemenedimensie,dieopalleindividuenvantoepassingis, wordt
aangeduid als deJ-schaal (Joint-scale).Iemandsindividueleschaal,
dieontstaatdoordeJ-schaal omeenbepaaldpunt"dubbelte vouwen",
wordtI-schaalgenoemd (Individual-scale).
Inhetvoorgaande isaangegevenhoevanuiteenalgemene dimensie een
individuelevoorkeursrangordekanwordenafgeleid.Indepraktijkdoet
zichechterhetomgekeerdeprobleemvoor,n.l.eenaantal individuele
voorkeursrangordeningen die zodanig moet worden ontvouwd,dateen
algemeneschaalzichtbaarwordt.Welke dimensies meespelen bij het
opstellen van een rangordeningdoorindividuen,isdannietbekend;
juistdatmoetdoormiddelvanhetonderzoekwordenvastgesteld.
Allereerstkanwordengetrachtdevoorkeursrangordeningen ineen eendimensionale schaal ondertebrengen.Lukthetnietgoedomvooreen
aantalvoorkeursrangordeningenéénonderliggende algemene schaal te
vinden, dan kan men trachten een meerdimensionale oplossing te
construeren.Inzo'noplossingwordendestimulienproefpersonenniet
als punten opeenrechtelijnmaaralspuntenineenruimtemet2of
meerdimensiesafgebeeld.Toegepastophetbovenstaandevoorbeeld van
politieke partijenishetvoorstelbaardat,wanneerderangordeningen
vandeindividuenintweedimensieswordenontvouwen, er behalve de
dimensie progressiviteit nog eentweededimensiemeespeelt,n.l.de
confessionaliteitvandepartij.
Omtebeoordeleninhoeverreeenoplossing (met een bepaald aantal
dimensies) goed bijdegegevenspast,wordteenzgn.verlies-functie
gedefinieerd,meestalaangeduidonderdenaamstress.Daarvan bestaan
verschillende varianten, doorgaans gebaseerd op het "kleinste-kwadraten-kriterium" (d.w.z.eenminimalesom van gekwadrateerde
afwijkingen tussen de gevonden oplossing en de oorspronkelijke
gegevens).
Meerdimensioneelontvouweniszondergebruikvaneencomputeralgoritme
vrijwel ondoenlijk. Daaromzalindevolgendeparagraafnaderworden
ingegaanopdemogelijkhedenvanhetprogrammaUnfoldtenbehoeve van
(meerdimensioneel)ontvouwen.
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5 HETCOMPUTERPROGRAMMAUNFOLD
HetprogrammaUNFOLDmaaktdeeluitvandeKUNST-libraryvande Kath.
Universiteit Nijmegen.Eenhandleidingbijhetprogrammaistevinden
inThissen (1982).Inhet navolgende zullen de wiskundige achtergrondenvanditprogrammawordenbelicht.
UNFOLDvoerteenniet-metrischeanalyseuitopdata,d.w.z. het gaat
uitvandataopnominaalofordinaalmeetniveau.Voorbijvoorbeeldeen
aantalproefpersonen (rijen in het bestand) is een rangordening
gegevenvaneenaantalstimuli,diedekolommenvanhetbestandvormen
(b.v.merkenauto's).UNFOLDzoekteenweergavevanrijenen kolommen
als puntenineenruimte,zodanigdatperrij-puntdevolgordevande
afstandentenopzichtevandekolompuntenzogoedmogelijkovereenkomt
metdeoorspronkelijkerangordeningindierij.
Hetzoekenvaneenruimtelijkeweergavegeschiedtdoormiddelvan een
iteratieve rekenprocedure. Elke iteratie omvat de volgende
berekeningswijzen.
Hetprogrammagaatuitvaneenbepaaldestartconfiguratie; indien de
gebruikerdezenietopgeeft,wordtdezedoorhetprogrammagemaakt.
Hiernawordtdeconfiguratievanstimulienindividuen genormaliseerd
door de oorsprong te leggen in de centroïde vandestimuli,en
bovendiendesomderkwadratenvande stimuluscoördinaten gelijk te
makenaan1.Ditlaatstegebeurtdoordecoördinatenmeteenconstante
tevermenigvuldigen.
Vervolgens worden de afstanden (Dij) berekend volgens de zgn.
Minkowski-metriek.Hetalgemenemodelhiervanisalsvolgt:

l/r
Dij=

Y,IXik-Yjk
k-1,

waarin n-totaalaantaloptegevendimensies
Xik=coördinaatvanindividuiopdimensiek
Yjk-coördinaatvanstimulusjopdimensiek
risdeMinkowski-metriek.
Hetmeestgebruikelijkalskeuzevoorris:
r-2
euclidischafstandsmodel
city-blokafstandsmodel
r-1
dominantieafstandsmodel
r-oo
Hiernawordendezgn.fitting-values (Dij)bepaald, zodanig dat zij
zwak monotoon stijgendof-dalendzijnmetdedataentegelijkertijd
deverschillentussenDijenDijzo klein mogelijk zijn. Op basis
hiervan wordt de representatie verbeterd,waarnahernieuwdfitting
values berekend worden. Hierna wordt opnieuw de representatie
aangepast etc. Dit proceswordtindeliteratuuraangeduidals"the
ping-ponggame".Tijdensditproceswordt gewerkt met twee soorten
fitting-values;aanvankelijkGuttman'sfittingalgoritme (datwerktop
basisvanzgn.rankimages).De hieruit resulterende fitting-values
heten DSTAR. Daarna wordtKruskall'sfittingalgoritmegebruikt(op
basisvanmonotoneregressie).Hieruitresulteren fitting-values die
DHAT genoemd worden. De"ping-pong-game"geschiedtachtereenvolgens
tussenderepresentatieendeDSTAR-fittingvalues,en daarna tussen
derepresentatieendeDHAT-fittingvalues.
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Naelkeiteratie,d.w.z.naelke"ping"inde"ping-pong-game", wordt
dezogenaamdestressbepaald;ditiseenmaatdieaangeeftinhoeverre
deberekenderuimtelijkerepresentatiealsgeheelpastbijdedata.Er
zijn verschillende stress-formules in omloop, zoals eerder werd
gesteld zijn deze meestal gebaseerd op het "kleinste kwadraten
kriterium".UNFOLDmaaktgebruikvandevolgendestress-formule:

- D°ij )

n

2

i _

L (Dij

- Di)

j
waarbijDidegemiddeldeafstandisvanindividuitotdestimuluspunten!
Hetformuledeelachterheteerstesommatieteken heeft betrekking op
individui; de vierkantswortel hieruitwordtgenoemddestressvoor
individui.Gesommeerdoveralleindividuengeeftdit dus de totale
stressvoordetotaleconfiguratie.
Hoeweldestress-waardegeentoetsingsgrootheid is,geldtze wel als
eencriteriumvoordematewaarinderuimtelijkerepresentatieafwijkt
vandedata;derepresentatie isoptimaalwanneerde"stress"ervanzo
klein mogelijkis;eenstresswaardevanmax.0,05 geldtdoorgaansals
acceptabel.
Voorzover de berekende stresswaarde het vooraf bepaalde minimum
bereikt (0,01) of te weinig verminderttenopzichtevandevorige
iteratie,wordtdeberekening in deze fase beëindigd. Zoniet, dan
begintUNFOLDaandevolgendeiteratie.
Behalvewanneerdeeuclidischemetriekgehanteerdwordtals afstandsmodel, resulteerteenfiguurwaarbijhetassenstelsel "vast"ligt,en
zijn daarmee de dimensies gegeven waarlangs de
gegevens
geïnterpreteerd dienen te worden. Alleen een verschuivingvande
oorsprongeneenspiegelinglangsdedimensieszijnin deze gevallen
toegestaan. Ingeval van een euclidischemetriekisrotatievanhet
assenstelsel indeeindconfiguratiewelmogelijk;alleende afstanden
tussendepuntenonderlingligtvast.Deonderzoekerheeftdanzelfde
mogelijkheidtebepalenwelkedimensieshijkiestals ingang tot de
analyse.

6 EENCONCREETVOORBEELD
In deze paragraaf zal een voorbeeld worden behandeld uit het
recreatie-onderzoek.
Inhetkadervaneenonderzoeknaarde druktebeleving van fietsende
recreanten (KlinkersenVanHoorn,1987)isaan1089fietsersgevraagd
naarhunmeningoverhetaantalaanwezigefietsenophetwegvakopdat
moment (te veel, goed,teweinig).Metbehulpvandezevraagisdus
informatie verkregen over het oordeel van de fietsers over de
intensiteitvanhetaanwezigefietsverkeer.
Daarnaastisaandezelfdegroepfietsers (individuen) gevraagd om 4
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uitspraken (stimuli) terangordenennaardematewaarinditaansloot
bijhuneigenmening.De4uitsprakenhebbenalle betrekking op het
onderwerpfietsen,enzijn
1.drukkefietspadenkunjebetervermijden
2.hoemeermensenopeenfietspad,hoemeervreugd
3.hetisgezelligomanderefietserstegentekomen
4.fietsenisalleenmaarleukoprustigewegenenpaden
Deze4uitsprakenzijntheoretischop4!=24verschillendemanieren te
rangordenen; daarvan bleken er 22 voor te komen. Deze 22
rangordeningenrepresenterenverschillende standpunten ten opzichte
vande4uitspraken.Intabel1isweergegevenmetwelkefrequentiede
24mogelijkerangordeningenvoorkomen.
Tabel1.Waargenomenfrequentievandemogelijkerangordeningen.
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Rangordening
1234
1324
1342
1423
1432
2134
2314
2341
2413
2431
3124
3142
3214
3241
3412
3421
4123
4132
4213
4231
4312
4321
1243
2143
totaal

abs.freq.
3
13
43
2
78
1
7
20
1
9
14
43
52
62
110
136
7
180
9
18
139
142
0
0
1089

rel.fi
0.3
1.2
3.9
0.2
7.2
0.1
0.6
1.8
0.1
0.8
1.3
3.9
4.8
5.7
10.1
12.5
0.6
16.5
0.8
1.7
12.8
13.0
0.0
0.0
100%

Wanneer4stimuliinééndimensie worden ontvouwen, zijn wiskundig
gezien maximaal 7verschillende rangordeningen toegestaan (zie
bijlage1vooreenuitgewerktvoorbeeld). Indien 4stimuli in twee
dimensies worden ontvouwen zijn 18verschillende rangordeningen
toegestaan.Indezebeidegevallengeldtdateenaantalrangordeningen
elkaar uitsluiten als mogelijkheidomtegelijkertijdvoortekomen,
d.w.z.hetbetreftnietwillekeurig7respectievelijk 18verschillende
rangordeningen. In3 dimensies ontvouwen van 4stimuli zijnalle
24rangordeningentoegestaan(BennettenHays,1960).
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Omdeoptimaleoplossingvoorbovenstaandprobleem te bepalen, zijn
m.b.v. Unfold 4verschillende oplossingen uitgerekend.Dezezullen
besprokenwordenindevolgordewaarinzezijnbepaald,zodatdelezer
zich eenbeeldkanvormenvanhetanalyseproces,i.e.deoverwegingen
dieertoehebbengeleiddater (alofniet)opeenbepaaldmomentnaar
eenverbeterdeoplossingisgezocht.
Voorafishetnuttigoptemerkendatdetweedeoplossing (weergegeven
in figuur2) als optimale configuratie naarvorenkwam.Ditwordt
duidelijkwanneerdeverschillendeoplossingeninhoudelijkmet elkaar
wordenvergeleken.Daaromzalinhetnavolgendeelkeconfiguratiekort
besprokenworden.
Eersteconfiguratie:eengedegenereerdeoplossing
Ineersteinstantieisgetrachthetmodelteontvouwenin 2dimensies
volgens het euclidische afstandsmodel. De hieruit resulterende
configuratieisweergegeveninfiguur1.
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Figuur1. Twee-dimensionale ontvouwing van 4stimuli en 1089
individuen (verdeeld over 22 ideaalpunten), volgensde
euclidischemetriek
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Infiguur1vertegenwoordigtelk ideaalpunt een aantal individuen,
overeenkomstigdeweergegevenfrequentiesintabel1.
Bijhetinterpreterenvandefiguurgaatheterom,te letten op de
relatieve onderlinge afstanden van stimulus- en ideaalpuntentot
elkaar;erkangeenabsolutebetekeniswordengehechtaandeafstanden
binnen de figuur. Ditiseenrechtstreeksgevolgvanhetmeetniveau
waarop
de
gegevens
geïnterpreteerd
worden,
namelijk
interval-meetniveau(ziehoofdstuk3).
Hoewelerindeoplossing,behorendbijfiguur1,sprake is van een
lage stress-waarde van DHAT en DSTAR vanresp.0,0218en0,0412,
blijktuitdefiguurdatzoweldestimulials de ideaalpunten allen
nagenoeg op eenkluitjeliggenindeoorsprongvandefiguur.Ineen
dergelijkesituatiespreektmenvaneengedegenereerde oplossing; er
is sprake vanzeerweinigdifferentiatiezoweltussendestimulials
deideaalpunten.
Tweedeconfiguratie:eenbevredigendeoplossing
Ineentweedepogingisnogmaalsgetrachtde4stimuli (uitspraken)en
22verschillende rangordeningen intweedimensiesteontvouwen,maar
nuvolgenshetcity-blokafstandsmodel.Uittheoretisch oogpunt zijn
er geenredenentenoemenwaaromdeenemetriekteverkiezenzouzijn
bovendeandere.Uitervaringsfeiten isechter wel gebleken dat de
city-blokmetriekbeterpastbijstimulimetduidelijkonderscheidbare
dimensies.Bijstimulimetniet duidelijk onderscheidbare dimensies
(b.v. bij muziek-klanken zijn toonhoogte en volumezeermoeilijk
afzonderlijkwaarneembaar) lijkt in het algemeen een euclidische
metriekbetertepassen(Roskam,1983).Inhetonderhavigegevalbleek
de city-blok metriek een betere oplossing te leveren dan de
euclidische metriek. In figuur2 is weergegeven welke figuur
resulteertnaeenontvouwingintweedimensies volgens de city-blok
metriek.
Detweedeoplossing,zoalsweergegevenin figuur2, mag bevredigend
genoemd worden. De berekendestress-waardenzijnaanvaardbaarlaag:
(0,0184voorDHATen0,0367voorDSTAR).Ookdeconfiguratie is veel
gedifferentieerderdanfiguur1,d.w.z.zoweldestimuluspuntenalsde
ideaalpuntenvertoneneengroterespreiding,zowel ten opzichte van
elkaaralstenopzichtevandedimensies.
Afgaandeopdeinhoudvandestimuli,lijkt de horizontale dimensie
weer te gevendevoorkeurvoorveelrespectievelijkweinigmensenop
eenweg/pad.Deverticaledimensieis,afgaandeopde inhoud van de
stimuli, minder duidelijkteinterpreteren;ditwordtnogeensextra
bemoeilijktdoorhetgeringeaantalstimuliwaarop deze dimensie is
gebaseerd.
Inditverbandis tevens een ééndimensionale oplossing geprobeerd
(city-blok
afstandsmodel, 1089 individuen). De resulterende
stress-waardenwarenuitzonderlijkhoog(0,2371voor DHAT en 0,4317
voorDSTAR)enmaaktendaardoordezeoplossingonaanvaardbaar.
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Figuur2. Twee-dimensionale ontvouwing van 4stimuli en 1089
individuen (verdeeld over 22 ideaalpunten), volgensde
city-blokmetriek

Derdeconfiguratie:misluktepogingtotverbetering
Omnategaaninhoeverreeenverbeterde oplossing mogelijk is, is
nogmaals een ontvouwing in twee respectievelijk één dimensie
geprobeerdmetdecity-blokmetriek,maarnunadat de 4ideaalpunten
met delaagstefrequentie (enrelatiefhogestress-waardeperideaalpunt) waren verwijderd, n.l. de punten 1,4,6 en9 (totaal 7
individuen is 0,64%vandepopulatie).Deoplossing inééndimensie
vertoondenogsteedshogestress-waarden(DHATis0,2173en DSTAR is
0,4069). Figuur3 toont een afbeelding van de oplossingintwee
dimensies.
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Figuur3. Twee-dimensionale ontvouwing van 4stimuli en 1082
individuen (verdeeld over 18 ideaalpunten), volgensde
city-blokmetriek
Destress-waardenvandeoplossing,behorende bij figuur3 is niet
noemenswaardig lager geworden invergelijkingtotfiguur2(DHATis
0,0161,ditwaseerst 0,0184 en DSTAR is 0,0322, dit was eerst
0,0367). Inhoudelijk gezien levert dezeconfiguratieooknietveel
nieuwsop;deconfiguratie ismeeruitgerektop de tweede dimensie,
hetgeen juist de dimensie betreft welkemoeilijkteinterpreteren
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valt.Depositiesvandestimulus-enideaalpuntentot elkaar is in
figuur3echternietgewijzigd,vergelekenmetfiguur2.
Vierdeconfiguratie:laatstepogingtotoptimalisatie
Totslotisdeontvouwingnogmaalsherhaald in twee respectievelijk
één dimensiemethetcity-blokmodel,maarnunaverwijderingvannog
eens zes extra punten met lage frequenties en relatief hogere
stress-waarden: de punten 2,7,10,11,17en19.Intotaalbetreft
hethierbij59individuenis5,4%vande (oorspronkelijke)populatie.
In één dimensie ontvouwen vertoonde de oplossing nog steeds
aanzienlijke stress-waarden; 0,1572 voorDHATen0,3145voorDSTAR.
Weliswaar isdezestress-waardegrotendeelstewijtenaande bijdrage
van één ideaalpunt, namelijk hetpunt13hadindeeendimensionele
oplossingeenstress-waardevan0,6879,terwijlalleoverigepuntenin
deze oplossing ten hoogste 0,047 vertoonde. Gezien het aantal
individuen met dit ideaalpunt (52 personen is 4,8 % van de
oorspronkelijke populatie) leekhetnietverantwoordditpuntuitde
populatieteverwijderen. Als conclusie moet derhalve gelden dat
ontvouweninééndimensievande4uitsprakennietzinvolis.
Ontvouwenintweedimensiesleverteenconfiguratieop,welkeisweergegeven in figuur4 (zie volgende pagina). Deontvouwingintwee
dimensieslevertweliswaarextreemlagestress-waardenop (0,004 voor
DHAT en 0,009 voor DSTAR), echter in deconfiguratieblijkende
stimuli3en4totelkaartenaderenterwijldepositievande eerste
twee stimuli nagenoeg gelijk blijft. Kennelijk isdehorizontale
dimensiestabielerdandeverticaledimensie.
Conclusiestenaanzienvandegebruiktetechniek
Concluderendkangesteldworden dat bij de beoordeling van de 4
uitspraken vandefietsenderecreantentweedimensieseenrolspelen.
Hiervanisééndimensieduidelijkbenoembaar: het gaat om de mate
waarin defietsenderecreantenaanveelrespectievelijkweinigmensen
opeenweg/paddevoorkeurgeven.
Overigensblijkt,wanneerdepopulatiein 5groepen wordt ingedeeld
naar de ligging ten opzichte van de eerstedimensie,datereen
samenhangistussendeze groeps-indeling en het oordeel over het
aantalfietsenophettraject;namelijkderecreantenmeteenvoorkeur
voorweinigmensenopeenweg/padzeggenrelatiefvaker dat zij het
aantal fietsen op hettrajectteveelvindendanrecreantenmeteen
voorkeurvoorveelmensenop een weg/pad (Klinkers en Van Hoorn,
1987). Een enanderduidteropdatdeeerstedimensieeenredelijke
(interne)geldigheidbiedt.
De tweede dimensie is moeilijk eenduidig te interpreteren. Een
moeilijkheid bijhetbenoemenvanmetnamedetweededimensie,ishet
(te)geringeaantalstimuli.Bijmeerstimuli (dan4) zijn er meer
gegevensbeschikbaar,hetgeendeinterpretatievergemakkelijkt.
Tevensmoethierbijwordenopgemerktdat het moeilijk interpreteren
van een dimensie ook zijnoorzaakkanvindeninhetmodelzelf.De
veronderstellingdieaanhetontvouwingsmodel tengrondslag ligt is,
dat alle respondenten cognitief (d.w.z.inkennendopzicht)gelijk
tegendestimuliaankijken, doch dat alleen de evaluatie van de
stimuli verschilt. Bijvoorbeeldingevalheteerdergenoemdevoorbeeld
metdepolitiekepartijeniseen noodzakelijke voorwaarde dat alle
respondenten evenzeer op de hoogte zijn van de mate van
progressiviteiten/ofconfessionaliteitvaneenpolitieke partij. In
depraktijkblijktditnietaltijdhetgevaltezijn.Omaanditsoort
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Figuur4. Twee-dimensionale ontvouwing van 4stimule en 1023
individuen (verdeeld over 12 ideaalpunten), volgensde
city-blokmetriek
bezwarentegemoettekomenishetgewogenontvouwingsmodelontwikkeld,
dat er kortweg gesproken vanuitgaatdatdeideaalsituatievaneen
respondentnietalséénideaalpuntineen n-dimensionale ruimte kan
worden voorgesteld, maarveeleeralseen2-dimensionaalvlakindeze
ruimte. Afhankelijk van het moment ligt het ideaalpunt van de
respondentergensinditvlak.Hetgrotevoordeelvanditgewogenontvouwingsmodel isdathetminderstringenteeisenaan de data stelt;
het biedt als het wareaanderespondenteengrotereonzekerheidsmarge,hetgeenduidelijkmeerinovereenstemmingismet reële keuze-
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situaties. De relevante dimensies komen hierdoorduidelijkernaar
vorendanbijhetgewone,ongewogenontvouwingsmodel.Een nadeel van
hetgewogenontvouwingsmodel is,datergrotereaantallenrespondenten
enstimulivereistzijn,omdatalshetwarehetinformatiegehalte per
respondentgedaaldis(vanwegedezojuistgenoemdeonzekerheidsmarge).
Inhetonderhavigevoorbeeld ishetstimulusaantal (4uitspraken) te
geringomditmodeltekunnentoepassen.

7 CONCLUSIEST.A.V.VERDERETOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
Ontvouwen (één-ofmeerdimensionaal)iseen analysetechniek die ten
behoeve van recreatie-onderzoek goed toepasbaar is. Het biedt
mogelijkhedenominzichttekrijgenindefactoren of dimensies die
bepalend zijn voor dereactiesvanrecreantenen/ofhunopvattingen
overrecreatievezaken.
Veelrecreatie-onderzoekverkeertnogineen verkennend stadium; de
onderzoeker is van tevoren niet op dehoogtevandefactorendie
meespelenbijeenbepaaldevormvanrecreatiefgedrag,juist daarover
wil hij door middel van onderzoek meer inzicht verkrijgen.Het
ontvouwingsmodel isvoorverkennendonderzoekzeergeschikt.Hetbiedt
demogelijkheid tezoekennaareencategorieënsysteem datookaansluit
bijde belevingswereld van de recreant, en niet alleen bij de
belevingswereldvandeonderzoeker (zoalsinveelonderzoekhelaashet
gevalis).
Specifiekbiedthetontvouwingsmodeldemogelijkheid om preferenties
te analyseren,eensituatiedieinrecreatie-onderzoekregelmatigaan
deordeis.Hetmodelkomtdaarbijhetbeste tot zijn recht indien
grotereaantallenstimuligebruiktworden.
Inbovenstaandvoorbeeld ishetmodelvooralgebruiktals schaalmodel
voor individuen; daarnaast en met name is het ontvouwingsmodel
geschiktalsschaalmodelvoorstimuli.Watditlaatstebetreftzijner
ook toepassingen denkbaar buiten hetopenluchtrecreatie-onderzoek,
b.v.insociaal-geografischonderzoek,waarinookvaaksprake is van
het analyseren van de dimensies die aanvoorkeurentengrondslag
liggen.
HetcomputerprogrammaUNFOLDvoldoet goed voor toepassing van het
ontvouwingsmodel; het is gebruiksvriendelijk zowel watbetreftde
aansturingvanhetprogrammaalswatbetreftdeoutputmogelijkheden.
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BEGRIPPENVERKLARING

Centroïde

het gemiddelde van
puntenineenfiguur

City-blokmetriek

afstandsmodel,volgenswelkdeafstand tussen
twee punten gelijk isaandesomvandeafstandenopde afzonderlijke coördinaatassen.
Men noemtdithetcity-blokmodel,omdatdeze
afstandovereenkomtmet de afstand die men
moet lopen om van xnaarytekomenineen
stadmet uitsluitend rechthoekig op elkaar
staandestraten,(zieonderstaande figuur).

de coördinaten van de

(x,,x2)

•d(x,y)

y2

Dimensie

Euclidische

* (y,.y2)

eenordeningvanstimulinaar een eigenschap
die zijinmeerdereofminderematebezitten.
B.v.dedimensiedonkerheidsgraadvandekleur
ogen.Eenwillekeurigegroepmensenkanworden
ingedeeldnaardematewaarinzijeen donkere
kleurogenbezitten.
metriek

Dominantie-metriek

afstandsmodel volgens de stelling
van
Pythagoras,
die
inhoudt dat in een
rechthoekige driehoek het kwadraat van de
schuine zijde gelijk is aan desomvande
kwadratenvanderechthoekszijden.

afstandsmodel, waarbij
de
mate
van
ongelijkenis tussenstimuligelijkisaanhet
grootste verschil op enige dimensie. De
dominantie-metriek zegt in feite dat de
afstandtussenxenybepaaldwordt door die
dimensiewaaropdecoördinaatwaardenhetmeest
verschillen.Metanderewoorden,dezedimensie
domineert alleanderen.Dedominantie-metriek
wordtweinigtoegepast.
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BIJLAGE1: Het bepalen van het aantal toegestane rangordeningen
(I-schalen)vanuitdealgemenedimensie (J-schaal).

Omwillevanhetvoorbeeldgaan we uit van een ontvouwing in één
dimensievan4stimuli.
GestelddatwedeJ-schaalkennen;ditisdealgemenedimensie,dieop
alle individuen van toepassing is.Dezezoueralsvolgtuitkunnen
zien:kunnenzien:

-i

rAB

Elkestimulus (weergegevenmetdeletterA,B,Cof D) neemt op de
dimensieeenbepaaldeplaatsin.Stimulidieopdezedimensieveelmet
elkaar gemeen hebben, zijn dichter bij elkaar gesitueerd. Ook
individuen kunnen op deze wijze op de schaal wordengeplaatst,
afhankelijkvande voorkeur die ze hebben voor de verschillende
stimuli.
Hetpijltjeopdeschaalvormt het exacte midden tussen A en B.
Individuen dielinksvanditkruisjeeenplaatsinnemenopdeschaal,
hebbeneenvoorkeurvoorstimulusAbovenB;ze zijn immers dichter
bijAgesitueerddanbijB.Omgekeerdhebbenindividuendierechtsvan
hetkruisjeeen plaats innemen op de schaal, een voorkeur voor
stimulusBbovenA;zezijnimmersdichterbijBgesitueerddanbijA.
Hetismakkelijk intezien dat tussen de 4stimuli in totaal 6
middenpunten liggen; behalve het reedsgenoemdemiddenABzijndit
respectievelijkdemiddensAC,AD,BC,CDENBD.
Deze6middensverdelenderhalvedeschaalin7gebieden,elkmet een
bepaalde volgordevanstimuluspunten(rangordening).Ditbetekentdat
alleindividuendiezichzelfopeenpunt binnen een bepaald gebied
plaatsen, dezelfderangordeningvanstimuliprefereren.Ineensteekproefmogenderhalveuitsluitenddeze 7verschillende rangordeningen
voorkomen.
InonderstaandefiguurisdeJ-schaal weergegeven met de 6middelpuntenendedaarbijbehorende7verschillenderangordeningen.
A

B

C

D
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