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VOORWOORD
Zes maanden is er gewerkt aan dit onderzoek

naar het effect van

persoonskenmerken op het bezoekmotief in Nederlandse middelgrote stadscentra.
Hiermee wordt mijn bacheloropleiding Geografie, Planologie en Milieu aan de Radboud
Universiteit te Nijmegen afgerond. Het gehele proces is enorm leerzaam geweest op twee
vlakken. Allereerst heb ik tijdens het uitvoeren van dit onderzoek ontzettend veel kennis
opgedaan

over

bezoekmotieven

van

centrumbezoekers

en

de

invloed

die

persoonskenmerken kunnen hebben. Daarnaast heb ik veel geleerd op het gebied van
onderzoek doen en de methodologie die hierbij komt kijken. Voordat u mijn scriptie gaan
lezen moeten er allereerst een aantal mensen bedankt worden die bij het uitvoeren van het
onderzoek hebben geholpen door hun kennis, inzichten en adviezen.
Gezamenlijk met drie medestudenten van de Radboud Universiteit zijn we, ieder
met zijn eigen onderwerp, aan de scripties begonnen over het thema ‘Bezoekgedrag in de
middelgrote stadscentra’. Door telkens samen te sparren over wat de beste oplossing zou
zijn bij het ene obstakel en wat te doen bij weer een ander obstakel, hebben we gezamenlijk
geprobeerd ieders scriptie naar een hoger niveau te tillen. Hiervoor wil ik hen graag
bedanken.
Ook wil ik Droogh Trommelen en Partners (DTNP) bedanken die ondanks de
aangepaste vorm van het onderzoek een passende oplossing hebben bedacht om zo toch
een eindresultaat neer te kunnen zetten. 1 Naast de data die we hebben verkregen konden
we voor inhoudelijke vragen altijd bij hen terecht. Hiervoor wil ik graag Rik Eijkelkamp in het
bijzonder bedanken.
Verder wil ik graag mijn begeleidster bedanken, José Muller-Dugic. Haar inzichten
en adviezen hebben er voor gezorgd dat er telkens weer een verbetering in het proces en
onderzoek kon worden toegepast.
Ten slotte wil ik nog Huub Ploegmakers bedanken voor de hulp die nodig was bij
het analyseren van de data in SPSS.
Bram van Baren,
24 juni 2020

Door de uitbraak van het Corona-virus konden er geen enquêtes afgenomen kunnen worden.
Hierdoor is er gewerkt met beschikbaar gestelde data door DTNP van de voorgaande jaren 20142018.
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SAMENVATTING
Al een aantal jaren staan de kranten volgeschreven over de opkomst van het online
winkelen. De fysieke winkel moet hier proberen tegenop te boksen maar zien de
bezoekersaantallen steeds verder afnemen. Vooral in de Nederlandse middelgrote
stadscentra is het voor de fysieke winkel moeilijk om het hoofd boven water te houden. Het
centrum wordt vaak bestempeld met woorden als ‘kleurloos’, ‘ongezellig’ en ‘saai’. Waar de
middelgrote stad eerst een regionaal verzorgingsgebied had, dreigt dit nu verloren te gaan.
Door het verdwijnen van winkels uit deze middelgrote steden wordt de regionale functie nu
ingevuld door grote steden die immers ook een nationaal verzorgingsgebied hebben. De
middelgrote stad staat bekend om zijn recreatieve functie maar dit dreigt nu te verdwijnen.
Belangrijk voor deze steden is om te weten wie er naar het centrum toe komt van deze
middelgrote steden om zo het beleid aan te passen en bezoekers te kunnen trekken die ze
zijn verloren. Het doel van dit onderzoek luidt dan ook als volgt;
‘Een inzicht krijgen in de centrumbezoekers en hun bezoekmotief om op basis
daarvan een bijdrage te leveren aan middelgrote steden met het inzicht welke
bezoekmotieven overheersen.’
Hiermee wordt er voor de middelgrote stad een inzicht gegeven in wat de redenen
zijn voor een centrumbezoek waarop beleid kan worden toegepast. De hoofdvraag in het
onderzoek is als volgt;
‘Wat is het effect van persoonskenmerken van centrumbezoekers van middelgrote
stadscentra op het bezoekmotief?’
Voor het beantwoorden van deze hoofdvraag is er kennis nodig over theorieën
rondom dit onderwerp. Er is een tweetal bezoekmotieven die een centrumbezoeker kan
hebben. Allereerst is er de hedonistische shopper, ook wel de funshopper. Deze is op zoek
naar plezier, vermaak en entertainment. Dit type bezoeker gaat vaker per jaar naar het
centrum, verblijft bij een bezoek een langere tijd, snuffelt graag rond in verschillende winkels
en besteedt een groter bedrag dan de utilitaristische shopper, de tegenhanger van het
hedonistische bezoekmotief. Een utilitarist is een bezoeker die het bezoek zo efficiënt
mogelijk inplant. Dit hangt samen met weinig bezoeken per jaar, een korte bezoektijd,
weinig bezochte winkels bij een centrumbezoek en een lage uitgave. Deze motieven zijn
echter niet voor iedere persoon hetzelfde. Er wordt in dit onderzoek daarom gekeken naar
welk effect persoonskenmerken van centrumbezoekers heeft op het bezoekmotief. Hierbij
wordt gezocht naar significante verschillen binnen groepen van een persoonskenmerk.
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Er zal in het onderzoek gebruik worden gemaakt van de dataset van Droogh
Trommelen en Partners die verzameld is door de jaren heen tijdens het uitvoeren van
andere bachelorscripties. De gegevens die gebruikt zijn in dit onderzoek zijn van de jaren
2014 tot en met 2018.
Uit de analyse is gebleken dat het gedrag van bezoekers van Nederlandse
middelgrote stadscentra op een aantal vlakken afwijken van wat de theorie veronderstelt
maar op een aantal punten ook overeenkomt met de theorie. Zo is er uit dit onderzoek
gebleken dat er een significant verschil is tussen mannen en vrouwen en het aantal
centrumbezoeken wat ze in een jaar aan de middelgrote stad brengen. Daarnaast is er
binnen verschillende inkomensklassen een significant verschil in het bedrag wat men
uitgeeft bij een centrumbezoek. Een ander significant verschil dat uit het onderzoek naar
voren is gekomen, is die binnen de verschillende type huishoudens. Hier is een verschil
waargenomen in het aantal centrumbezoeken dat een huishouden per jaar aan de
middelgrote stad brengt.
Bezoekmotieven zijn niet voor iedere centrumbezoeker hetzelfde, zo is gebleken uit
dit onderzoek. Voor winkeleigenaren, gemeenten en beleidmakers is het interessant om te
weten waar de verschillen liggen en om te weten welke soort bezoeker de middelgrote stad
wél trekt. Deze informatie kan gebruikt worden om het beleid te maken om de middelgrote
stad de regionale functie terug te geven. Er kan gefocust worden op de personen die in de
stad ‘gemist’ worden of die men langer in de stad wil hebben.
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING
1.1 PROJECTKADER
‘Opmars online shoppen niet te stuiten’ en ‘Nederland bij snelst groeiende markten
e-commerce Europa’ luidden de krantenkoppen van respectievelijke de Telegraaf (2018)
en NU.nl (2017). Al jaren suggereren ze dat winkels in het stadscentrum de strijd gaan
verliezen met de online winkels. Om het online shoppen niet tekort te doen is het in de
laatste jaren aanzienlijk gegroeid en wel degelijk een plaaggeest voor de ondernemer van
de stenen winkel. De combinatie van online en offline shopping is voor de consument echter
erg aantrekkelijk. Daarmee kan de klant zich online oriënteren en de aankoop doen in de
winkel zelf (Levin et al, 2003). Uit onderzoek van Bureau RMC (2020) blijkt dat winkelstraten
in Nederland in 2019 weer minder bezoekers dan in het jaar 2018. Het aantal bezoekers in
2019 is met 1,7% gedaald ten opzichte van het aantal bezoekers in de Nederlandse
winkelstraten in 2018. Een van de oorzaken van de daling van bezoekersaantallen is dat
er, zoals ook al in Levin et al (2003) gesuggereerd wordt, steeds meer online wordt
georiënteerd en de aankoop dan óf online gedaan wordt, óf een flitsbezoek aan de stad
gebracht wordt. Hierbij komt de consument gericht naar een fysieke winkel om alleen dat
specifieke product te kopen.
De effecten hiervan zijn voelbaar voor de middelgrote stadscentra. Dit komt omdat
de middelgrote binnensteden en grotere centra sterk zijn op het gebied van recreatief
winkelen en vergelijkend winkelen (Frielink & Vlek, 2015). De middelgrote stadscentra
hebben een winkelvloeroppervlakte van 20.000m2 tot 100.000m2 waar de focus
voornamelijk ligt op recreatief winkelen en vergelijkend winkelen, zoals vastgesteld is door
DTNP (Persoonlijke communicatie Rik Eijkelkamp, 2020; Frielink & Vlek, 2015).
Kleinschalige winkels verdwijnen in deze gebieden, deze worden verdrongen door de
grotere winkelketens, vervolgen Frielink en Vlek (2015). Ook voegen ze hier aan toe dat de
regionale functie, door het wegvallen van de kleinere winkels, wordt overgenomen door de
grote stadscentra, met een winkelvloeroppervlakte van meer dan 100.000m2. De kleinere
centra die er zijn hebben geen invloed op de middelgrote centra. De functie van kleinere
stadscentra als buurtcentra, dorpscentra en wijkcentra is te voorzien in doelgericht
boodschappen doen (Frielink & Vlek, 2015).
Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek (2018) heeft maar liefst 94% van de
groep 25- tot 45-jarigen ooit een online aankoop gedaan. Dit percentage staat tegenover
de 83% van 45- tot 65- jarigen en de 45% van de 65-plussers. Dit geeft aan dat er online
ontzettend veel aankopen gedaan worden. Volgens Weltevreden (2007a) is een voordeel
van het online winkelen dat de winkel op ieder moment van de dag bereikbaar is om
9

aankopen te doen. Fysieke winkels daarentegen hebben openingstijden waarbinnen de
winkel bezocht moet worden. Voor de werkende burger zijn deze openingstijden vaak
ongunstig, net als voor gezinnen met kinderen. Deze willen het liefst winkels die vroeg in
de ochtend al open zijn maar ook laat op de avond nog bereikbaar zijn. Daarnaast zorgt
online winkelen ervoor dat er reistijd wordt weggenomen en dat er zo tijd bespaard kan
worden (Weltevreden, 2007a). Het laatste voordeel waar Weltevreden (2007a) mee naar
voren komt is het gemakkelijk vergelijken van producten om zo de beste aankoop te kunnen
doen. Molenaar (2010) voegt hier aan toe dat de authenticiteit, het sociale aspect en het
entertainment er voor zorgt dat men de stad juist wil blijven bezoeken.
Toch is er voor de consument een aantal voordelen om naar de fysieke winkel te
blijven gaan. Zo zijn er fysieke winkels waar diensten worden verleend die niet vervangen
kunnen worden door e-commerce. Hierbij kan gedacht worden aan kappers,
schoonheidsspecialisten, opticiens, etc. Volgens onderzoek van ABN-AMRO (2015) is de
fysieke winkel vooral gericht op de ervaring en de kennis. De winkelmedewerkers en de
expertise die zij bij zich dragen zijn de voornaamste redenen dat de consument de fysieke
winkel aantrekkelijk blijft vinden. De ervaring van het fysieke winkelen vertaalt zich in het
kunnen uitproberen en het passen van bepaalde producten zodat er een beeld van het
product ontstaat. ABN-AMRO (2015) geeft vier belangrijke redenen waarom men de fysieke
winkel nog wel wil bezoeken. Aller eerst dus om het uitproberen en/of passen van een
product, de ervaring. Ten tweede om producten te vergelijken wanneer nog niet duidelijk is
wat de consument wil kopen. Als derde punt wordt genoemd dat wanneer er een product
direct nodig is, er een bezoek aan het centrum wordt gebracht. Bij een winkelbezoek is het
product direct in huis in tegenstelling tot het online shoppen. Als laatste is het advies van
de winkelmedewerker een reden om nog naar de fysieke winkel te gaan, de expertise (ABNAMRO, 2015).
Uit onderzoek van Teller et al (2008) komt naar voren dat voor het stadscentrum het
gevaar schuilt dat wanneer er online wordt georiënteerd maar de aankoop bij een fysieke
winkel gedaan wordt, dit een flitsbezoek aan het centrum wordt. Maar er is veel meer in het
stadscentrum dan slechts die ene winkel. Zo biedt een centrum, naast winkels, horeca,
musea en dienstverlening. Zo is er meer te vinden in een centrum dan alleen winkels en is
het mogelijk voor de bezoeker om zich de hele dag te vermaken. Maar wie komen er naar
het centrum? Welk bezoekmotief hebben ze en verschilt dit per persoonskenmerk? Door te
weten te komen welke personen er wel of niet naar de stad komen kunnen er beleidsmatig
toepassingen worden gedaan. De focus kan worden gelegd op de personen die wel naar
het stadscentrum komen, om deze te behouden of om personen die niet naar het centrum
worden getrokken toch voor zich te kunnen winnen.
10

1.2 ONDERZOEKSVRAAG
In deze paragraaf zal de hoofdvraag gepresenteerd worden gevolgd door de
deelvragen die gezamenlijk een antwoord zullen bieden op de hoofdvraag. De eerste
deelvraag zal middels theoretisch onderzoek worden beantwoord evenals de tweede
deelvraag. Deelvraag drie zal door middel van data-analyse, aan de hand van verzamelde
data bij centrumbezoekers, beantwoord worden.
HOOFDVRAAG
-

Wat is het effect van persoonskenmerken van centrumbezoekers van middelgrote
stadscentra op het bezoekmotief?

DEELVRAGEN
-

Welke bezoekmotieven van centrumbezoekers zijn er in de literatuur te
onderscheiden?

-

Welke persoonskenmerken kunnen een effect hebben op het bezoekmotief van
centrumbezoekers?

-

Hoe beïnvloeden verschillende persoonskenmerken het bezoekmotief van een
centrumbezoeker?

1.3 PROBLEEMSTELLING
Welke doelgroepen komen er niet meer of veel minder in het stadscentrum? En als
ze wel naar het centrum komen, is dit dan voor een flitsbezoek of is het een dagje uit waar
gezelligheid, vermaak en verrassingen de dag inkleuren? De opkomst van het
internetwinkelen treft voornamelijk de middelgrote stadscentra. Vlek en Frielink (2016) zien
dat de bezoekfrequentie in de middelgrote stad achteruit loopt. De regiofunctie waar de
middelgrote stad aan wil voldoen wordt niet gehaald maar ingevuld door de grotere steden.
Het aantal bezoekers in deze middelgrote centra loopt daarom ook sterk achteruit en online
aankopen nemen toe. Ook Locatus (2018) geeft aan dat de middelgrote steden het zwaar
hebben. Eén op de acht panden staat leeg. Voor het funshoppen gaan de consumenten
naar de grote steden en het doelgerichte aankopen doen wordt ingevuld door de kleinere
buurt-, dorp- en wijkcentra. De druk op deze middelgrote steden groeit met onder andere
leegstand tot gevolg. Uit onderzoek van I&O Research en DTNP (2018) blijkt dat het aantal
online aankopen van de dagelijkse boodschappen verdubbeld is van 1,6% naar 3,1% in de
periode 2016 tot 2018. Daarnaast is het online aandeel van niet-dagelijkse aankopen
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gestegen van 20,6% naar 24,2% in diezelfde periode Het verschil met grotere stadscentra
is dat de middelgrote centra vaak ‘kleurloos’ zijn en er gebrek is aan stedenbouwkundige
kwaliteit (Vlek en Frielink, 2016). In samenwerking met Droogh Trommelen en Partners
(DTNP) wordt er onderzoek gedaan naar welk effect persoonskenmerken van
centrumbezoekers hebben op het bezoekmotief in deze middelgrote stadscentra in
Nederland. Hiermee wordt duidelijk wie er het centrum van de middelgrote steden bezoekt
en wat het motief van dit bezoek is.

1.4 DOELSTELLING
Het doel van dit onderzoek is een inzicht krijgen in het gedrag van
centrumbezoekers en hun bezoekmotief om op basis daarvan een bijdrage te leveren aan
middelgrote steden met het inzicht welke bezoekmotieven overheersen. Aan de hand van
de verzamelde data zal een conclusie volgen waarbij aanbevelingen naar voren komen.
Deze aanbevelingen kunnen dienen als extra informatiebron voor winkeleigenaren,
gemeenten en beleidsmakers voor het inrichten van het middelgroot stadscentrum.
Hiermee kan zoals Locatus (2018) al stelde geprobeerd worden met inzicht over wie er naar
het middelgroot stadscentrum komt en wat het motief hierachter is, beleid worden gemaakt
om te proberen om de consument weer naar dit centrum te trekken.

1.5 RELEVANTIE
1.5.1 WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE
De wetenschappelijke relevantie van het onderzoek is het uitbreiden van de kennis
over het bezoekgedrag van centrumbezoekers in middelgrote stadscentra in Nederland.
Gekeken wordt naar het effect van persoonskenmerken van de bezoekers op het
bezoekmotief. Hiervoor worden er empirische waarnemingen gedaan middels enquêtes in
de middelgrote stadscentra. Een vergelijking kan worden gemaakt met andere onderzoeken
zoals bijvoorbeeld die van Teller et al (2008) waarin naar voren komt dat er overwegend
hedonistische shoppers aanwezig zullen zijn in het centrum van Amerikaanse centra omdat
hier gemakkelijk een combinatie van shoppen en recreatie te maken is. Uit datzelfde
onderzoek bleek ook dat het aandeel utilistische shoppers lager is dan de funshopper
(hedonist). De reden hiervoor is dat de tijd en moeite om de winkel te bereiken te lang en
te veel is. Deze bezoekers stappen eerder over op online aankopen (Teller et al, 2008).
Een ander onderzoek waar wordt gekeken naar het bezoekmotief van consumenten is
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uitgevoerd door Davis, Lang en San Diego (2013). Hierin wordt getoond dat vrouwen een
meer hedonistisch shopgedrag vertonen dan mannen die het stadscentrum bezoeken.
Echter is er niet bekend waar de verschillen liggen tussen de personen die hedonistisch of
utilitaristisch shopgedrag vertonen in Nederlandse middelgrote stadscentra. Dit onderzoek
geeft de kans om te kijken of deze zelfde patronen in Nederlandse middelgrote stadscentra
ook zichtbaar zijn en of er andere opvallende verschillen zijn op basis van de
persoonskenmerken van de consument.
1.5.2 MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE
Welke bezoekers er naar het centrum worden getrokken is voor meerdere partijen
van belang. Het aanbod van winkels en de manier waarop de stad is ingericht kan voor een
centrumbezoeker bepalend zijn om wel of niet een bepaald centrum te bezoeken. Maar ook
voor winkeleigenaren, gemeenten en beleidsmakers is het belangrijk om te weten wie er
naar het centrum komen. Zo zijn dagjes-uit mensen, volgens (Yim et al, 2013), die de stad
bezoeken op zoek naar entertainment. Er moet een mix zijn van winkelen, horeca, activiteit
en beleving in het centrum. Uit onderzoek van Yim et al (2013) blijkt ook dat de bezoekers
van het centrum die gerichte aankopen doen op zoek zijn naar een centrum dat
georganiseerd, praktisch en makkelijk te bezoeken is. Uit verschillende onderzoeken naar
het bezoekmotief van centrumbezoekers komt naar voren dat de hedonistische shopper de
overhand neemt ten opzichte van de utilitaristische shopper en dat vrouwen vaker in het
centrum zijn (Teller et al, 2008; Davis et al, 2013). Wanneer winkeleigenaren weten welke
type bezoeker in de stad komt kan er hierop ingespeeld worden. Wanneer er overwegend
dagjes-uit bezoekers komen die voornamelijk op zoek zijn naar recreatie kan hierbij
gekozen worden om het entertainment en de ervaring bij het winkelen uit te breiden. In
tegenstelling tot bovenstaande kan ook gekozen worden om de focus te leggen op het
efficiënt winkelen om zo meer gerichte, utilitaire shoppers te trekken. Naast
winkeleigenaren zelf is het ook voor gemeenten en beleidsmakers van belang om te weten
welk winkelend publiek zich in het centrum bevindt. Op basis van deze kennis kunnen er
aanpassingen gedaan worden om het centrum zo in te richten dat voor iedere bezoeker de
stad goed functioneert. Dit onderzoek geeft een inzage in het bezoekmotief van de
centrumbezoekers

in

middelgrote

Nederlandse

stadscentra.

Hierover

worden

aanbevelingen gedaan waar winkeleigenaren, gemeenten en beleidsmakers op kunnen
inspelen omtrent het inrichten van het centrum en het aantrekken van bezoekers.
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1.6 ONDERZOEKSMODEL
Het onderzoeksmodel geeft het geraamte van het onderzoek weer. Het proces van
literatuuronderzoek, het creëren van de vraagstelling, het analyseren van de data tot het
schrijven van de conclusie wordt hier naar voren gebracht (Verschuren & Doorewaard,
2007).
Voor het schrijven van een degelijk onderzoek is het belangrijk om vooraf een
grondige literatuur studie te doen om te weten wat er speelt op het gebied van het
onderwerp en wat er nog mist. Hierbij kan gekeken worden naar al bestaande theorieën
over het te onderzoeken onderwerp (Vennix, 2016). In dit onderzoek zullen dit theorieën
zijn die in verband staan met het bezoekersgedrag van de consument. Daarnaast moet er
gekeken worden naar wat er al onderzocht is. Dit zorgt ervoor dat het onderzoek uniek is
en geen kopie is van eerder onderzoek. Wanneer de literatuurstudie is afgerond kan de
volgende stap genomen worden, het formuleren van de hoofdvraag en de bijbehorende
deelvragen die voortkomen vanuit het conceptueel model en de theorie (Vennix, 2016).
Voor het beantwoorden van de hoofdvraag en de bijbehorend deelvragen is er data
nodig waarmee een representatieve uitspraak kan worden gedaan. Deze data zal
beschikbaar worden gesteld door DTNP. De dataset bevat gegevens van het jaar 2014 tot
en met 2018. De ondervraagde centrumbezoekers worden getypeerd als de
waarnemingseenheden. Deze bezoekers zijn immers de personen die je gaat waarnemen.
De steden worden getypeerd als de onderzoekseenheden, de omgeving waarin de
waarnemingseenheden worden geënquêteerd (Vennix, 2016). De data die via de enquêtes
verzameld is wordt ook wel de primaire data genoemd, data die door de onderzoeker zelf
is verzameld. Naast de zelf gegenereerde data zal er mogelijk data worden gebruikt die al
bestaat. Hierbij kan gedacht worden aan databestanden die aangeleverd worden vanuit
DTNP. Deze bestanden staan bekend als secundaire data (Verschuren & Doorewaard,
2007).
Vervolgens wordt de beschikbare data geanalyseerd. Vanuit deze analyses kan er
een uitspraak gedaan worden over het bezoekersgedrag in de steden met een middelgroot
stadscentrum. Dit kan leiden tot aanbevelingen en/of voorstellen die door belanghebbende
in acht kunnen worden genomen (Verschuren & Doorewaard, 2007).
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1.7 LEESWIJZER
Het onderzoek is verdeeld in zes hoofdstukken. In Hoofdstuk 1. ‘Inleiding’ is er een
beeld gegeven waar het onderzoek om draait, wat de relevantie is en wat er onderzocht
gaat worden door het presenteren van de hoofdvraag en bijbehorende deelvragen. In
Hoofdstuk 2. ’Theoretisch kader’ zal de theoretische achtergrond die ten grondslag ligt aan
dit onderzoek naar voren komen. Hierbij worden de verschillende bezoekmotieven uitgelicht
en de persoonskenmerken, die getoetst gaan worden, naar voren gebracht. Hoofdstuk 3
‘Methodologie’ zal een weergave geven over de manier waarop het onderzoek uitgevoerd
is. Hier zal ook de operationalisatie van belangrijke begrippen uit het onderzoek getoond
worden. In het vierde hoofdstuk ‘Resultaten’ worden allereerst een aantal hypothesen
opgesteld. Deze worden getoetst door middel van de resultaten die later in datzelfde
hoofdstuk volgen. In Hoofdstuk 5 ‘Conclusie en aanbevelingen’ zal de algehele conclusie
van het onderzoek aan bod komen. Hierop volgen eventuele aanbevelingen die kunnen
worden opgemaakt uit de resultaten van het onderzoek. In het laatste hoofdstuk ‘Discussie
en reflectie´ bevindt zich een terugblik op het onderzoek waarbij er kritisch gekeken wordt
naar elementen die het onderzoek eventueel beïnvloed hebben.
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HOOFDSTUK 2. THEORETISCH KADER
Om het onderzoek niet blind in te gaan is het noodzakelijk om al bestaande kennis
tot je te nemen om bekend te worden met het onderwerp. De verschillende literatuur kan
tot inzichten leiden die het onderwerp een groter draagvlak geven. Daarnaast kunnen er
verbanden gelegd worden met eigen bevindingen, naar boven gekomen via data-analyse,
en de al bestaande literatuur. Een goede literatuurstudie zorgt ervoor dat herhaling in
onderzoek niet optreedt, iets niet wordt onderzocht wat eerder al geprobeerd is en niet
verder gaat op een al bekend onderzoeksgebied (Vennix, 2016). Door het lezen van
verschillende literatuur wordt er een basis gevormd voor het uitvoeren van het onderzoek.

2.1 BEZOEKMOTIEVEN
Er zijn verschillende redenen om een bezoek te brengen aan het stadscentrum. Het
kan een dagje uit zijn, er moet even snel iets gehaald worden of er wordt hapje gegeten in
het centrum. Teller et al (2008) schrijft over twee perspectieven die het bezoekgedrag van
een persoon kan definiëren. Een shopper kan hedonistisch zijn of utilitaristisch.
HEDONISTISCHE SHOPPER
Een centrumbezoeker die voldoening haalt uit het shopproces zelf in plaats van de
aankoop die hij of zij doet wordt geschaard onder een hedonistische shopper (Teller et al,
2008). Volgens Teller et al (2008) heeft een hedonistische shopper een aantal voorwaarden
waar hij of zij aan moet voldoen. Deze zijn het vermaak, blijdschap en positieve stimulatie
van het brein. Dit kan gelinkt worden aan het funshoppen zoals Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL) (2015) omschrijft in het rapport ‘De Veerkrachtige Binnenstad’.
Funshoppen is volgens het PBL (2015) het recreatief winkelen. Uit Gorter et al (2003) kan
hier aan worden toegevoegd dat funshoppen gaat om het bezoeken van meerdere winkels
voor vermaak en entertainment, vaak met andere personen vergezeld. Een hedonistische
shopper is middels empirische waarnemingen te identificeren. Zo kan het aantal bezoeken
aan het centrum, het aantal bezochte winkels, de bezoekduur aan het centrum en de
uitgave per centrumbezoek een verduidelijking geven van het bezoekmotief.
Zoals gezegd is een hedonistische shopper op zoek naar fun en entertainment. In
Teller et al (2008) wordt al beschreven dat vermaak, blijdschap en positieve stimulatie van
het brein het hoofddoel is van een centrumbezoek. Het aantal bezoeken van hedonistische
shopper ligt vaak hoger dan dat van een utilitaristische shopper. Volgens Jones, Reynolds
en Arnold (2006) blijkt dat het op zoek zijn naar vermaak en entertainment in lijn ligt met
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loyaliteit en het opnieuw bezoeken van het centrum. Het opnieuw bezoeken houdt simpel
gezegd in de mogelijkheid dat de shopper opnieuw het centrum bezoekt. Loyaliteit betekent
hier een verdere band met een bepaald merk, een specifieke winkel of een verkoper. Een
hedonist is onbewust bezig met zijn emoties, de stemming die er heerst en andere oorzaken
die hier effect op hebben. Ze zijn dus op zoek naar een goede sfeer die in het brein zorgen
voor het gevoel van entertainment. Wanneer de sfeer goed is, zorgt dit voor loyaliteit bij de
shopper en zorgt het ervoor dat deze vaker terugkeert. Dit volgt ook uit onderzoek van
Wakefields en Barnes (1996), die onderzoek deden naar loyaliteit van shoppers in
combinatie met aanbiedingen. Een aantrekkelijke aanbieding, stimuleren van het brein en
het entertainment van het shoppen, bracht een shopper vaak terug naar dezelfde winkel.
Wat hieruit opgemaakt kan worden is dat een hedonistische shopper vaker het centrum zal
bezoeken dan een utilitaristische shopper zou doen omdat een hedonistische shopper
onbewust deze loyaliteit gecreëerd heeft.
Het aantal bezochte winkels van een hedonistische shopper ligt hoger dan dat van
een utilitaristische shopper. Uit onderzoek van Irani en Hanzaee (2011) blijkt dat door het
op zoek zijn naar vermaak en entertainment, er door de hedonist meer winkels wordt
bezocht om verschillende sferen en stijlen te zien. Een hedonist wil graag van een bepaald
product of productgroep verschillende varianten zien om zo het brein te stimuleren. Ook is
een hedonistische shopper nieuwsgierig naar wat er allemaal te beleven valt. Uit Evers et
al (2015) blijkt ook dat het aantal bezochte winkels van een hedonist hoog ligt. Vaak is de
hedonistische shopper in het stadscentrum te vinden onder het mom van een dagje uit.
Voor een dagje uit kan er gesteld worden dat er meer dan vijf winkels worden bezocht in
het stadscentrum.
Deze zelfde dagjes-uit-mensen hebben over het algemeen een lange bezoekduur
in het stadscentrum. Zoals ook eerder besproken bezoekt een hedonist meerdere winkels
om verschillende sferen te proeven (Irani & Hanzaee, 2011). Dit gaat gepaard met een
langere bezoekduur dan wanneer er slechts één of twee winkels wordt bezocht om een
specifiek product te kopen dat vooraf gepland is, de utilitarist.
Als we kijken naar het bedrag dat een hedonistisch shopper besteedt is dit
vergeleken met een utilitaristische shopper hoger (Babin et al, 2007). Uit ditzelfde
onderzoek blijkt dat een hedonistische shopper minder let op het geld dat hij of zij uitgeeft.
In tegenstelling tot de utilitaristische shopper, die opzoek is naar de economisch gunstigste
prijs, kijkt de hedonist hier in mindere mate naar dan de utilitarist (Teller et al, 2008; Babin
et al, 2007). Op basis van de uitkomst van dit onderzoek kan gesteld worden dat de
besteding in het centrum van hedonist hoger is dan dat van utilitarist.
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UTILITARISTISCHE SHOPPER
Naast hedonistisch shoppen is er volgens Teller et al (2008) het utilitaristisch
shoppen. Het utilitaristisch shoppen is het doelgericht aankopen doen. Eigenschappen die
bij het utilitaristisch shoppen horen is dat er vooraf vaak een budget wordt opgesteld, de
route in het centrum zo efficiënt mogelijk is en er vooraf is afgesproken waar er wordt
gewinkeld. In tegenstelling tot het hedonistische shoppen wordt er bij utilitaristisch winkelen
gezocht naar producten die het comfort van het leven verbeteren. Leggen we het
utilitaristisch shoppen naast het rapport van PBL (2015), laat dit zien dat utilitaristisch
shoppen valt onder runshoppen. Runshoppen is het doelgericht aankopen doen van de
dagelijkse boodschap of een grotere aankoop. Het is een effectieve manier van aankopen
doen die vooraf gepland is (Gorter et al, 2003). Ook voor een utilitaire shopper is aan de
hand van empirische waarneming af te leiden of tot de utilitaristische groep behoord wordt.
Verwacht wordt dat het aantal bezoeken aan het centrum voor een utilitaristische
shopper minimaal is. De bezoeken zijn slechts voor boodschappen of voor een vervangend
product (Kim, 2006). Een utilitaristische shopper zal alleen voor het hoogst noodzakelijke
een bezoek brengen aan het stadscentrum voor de koop van een product. De
bezoekfrequentie van een utilitaristische shopper zal dus laag liggen, lager dan die van een
hedonistische shopper.
Ook het aantal bezochte winkels is minimaal. Zoals in Kim (2006) wordt gezegd,
bezoekt een utilitaristische shopper slechts de winkel waar het product waar naar gezocht
wordt te koop is. Daarnaast zal een utilitaristische shopper weinig andere winkels bezoeken
dan diegene waar de voorkeur ligt. De utilitarist is opzoek naar efficiëntie en de juiste
informatie in een korte tijd. Deze shopper is dus opzoek naar de winkel die deze factoren
heeft. Wanneer die gevonden is wordt de keuze dus gemaakt om telkens terug te keren
naar dezelfde winkel (Jones et al, 2006). Een utilitaristische shopper zal dus weinig winkels
bezoeken in vergelijking met de hedonistische shopper.
De bezoekduur ligt in nauw verband met het aantal bezochte winkels. Minder
winkels bezoeken zorgt ook voor een kortere bezoekduur van het centrum. Ook hier geldt
dat de utilitaristische shopper op zoek is naar de winkel die op een zo efficiënte manier de
juiste informatie geeft over het te product dat aangeschaft gaat worden. Ook hier zorgt het
vinden van de juiste winkel ervoor dat de aankoop snel verricht kan worden (Reynolds &
Beatty, 1999). Hieruit kan worden opgemaakt dat een utilitaristische shopper een kortere
bezoekduur zal hebben in tegenstelling tot de hedonist die langer in het centrum aanwezig
zal zijn.
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Als laatste criteria is er het bedrag dat er in het centrum wordt besteed. Uit Teller et
al (2008) blijkt dat een utilitarist opzoek is naar de economisch meest gunstige prijs. Ook
uit Babin, Gonzalez en Watts (2007) blijkt dat utilitaristische shoppers op zoek zijn naar de
laagste prijs voor het product dat zij willen aanschaffen. Prijsbewustzijn is een typisch
utilitair kenmerk. Verwacht kan worden dat een utilitaristische shopper, op basis van de
theorie die wijst op het zoeken naar de meest gunstige prijs, minder uit zal geven dan een
hedonistische shopper zal doen.

2.2 PERSOONSKENMERKEN
Bezoekers in de steden hebben verschillende persoonskenmerken. Deze kunnen
verschillen tussen man en vrouw, de leeftijd, het inkomen, het opleidingsniveau en het
huishouden. Al deze verschillende kenmerken kunnen een effect hebben op bezoekgedrag
in het stadscentrum.
GESLACHT
Beginnend met mannen en vrouwen is er een belangrijk verschil dat naar voren komt
uit een onderzoek van Dholakia (1995). Uit dit onderzoek blijkt dat wanneer mannen
boodschappen doen, dit veel vaker een gerichte aankoop is. Hierbij kan worden gedacht
aan een bezoek aan de groenteboer of de bakker. Vrouwen die een bezoek brengen aan
het stadscentrum blijven vaak langer. Vrouwen kijken vaker in de etalages en snuffelen
vaker rond in verschillende winkels. Dit gebeurt naast de geplande boodschap die gedaan
zou worden (Anselmsson, 2006). Daarnaast blijkt uit onderzoek van Falk en Campbell
(1997) dat vrouwen, in tegenstelling tot mannen, een bezoek aan het centrum zien als
vermaak waarbij vooraf geen doel is vastgesteld. Mannen hebben over het algemeen een
afkeer tegen shoppen. Wanneer mannen dan wel gaan shoppen is dit met een vooraf
vastgesteld doel zodat er gericht een aankoop kan worden gedaan.
LEEFTIJD
Het volgende persoonskenmerk waar het onderzoek dieper op ingaat is de leeftijd.
Verschil in leeftijd kan veel betekenen op het gebied van bezoekgedrag. Op iedere leeftijd
wordt het stadscentrum anders ervaren. Voor tieners is het centrum een ontmoetingsplek.
Hier wordt de vrije tijd besteed om vrienden te ontmoeten of nieuwe vrienden te maken
(Anselmsson, 2006). Voor oudere bezoekers is het volgens onderzoek van Van Leeuwen
en Rietveld (2011) belangrijk dat de parkeervoorzieningen goed zijn, de bereikbaarheid
goed is en dat de openingstijden gunstig zijn omdat de oudere bezoeker minder mobiel is.
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Oudere mensen brengen, volgens onderzoek van Farag, Schwanen, Dijst en Faber (2007),
vaker een bezoek aan het stadscentrum dan jongere mensen. De voornaamste reden is
dat er voor ouderen meer vrije tijd is en zo meer momenten zijn om de stad vaker en korter
te bezoeken.
INKOMEN
Vervolgens is er onderscheid te maken tussen centrumbezoekers op basis van het
inkomen. Zo zullen er respondenten zijn met een laag inkomen, middel inkomen en een
hoog inkomen. Respondenten met een laag inkomen hebben een inkomen van < €1500
per maand, respondenten met een middel inkomen hebben een inkomen van tussen de en
€1500 en €3700 per maand en respondenten met een hoog inkomen hebben een inkomen
van > €3700 per maand. Inkomen staat in nauw verband met opleidingsniveau. Iemand met
een hogere opleiding zal doorgaans meer verdienen dan iemand met een lagere opleiding.
Deze persoon zal evenredig ook meer uitgeven dan iemand met een lagere opleiding. Uit
onderzoek van Farag et al (2007) blijkt dat vrouwen met een hoger inkomen een langere
bezoekduur hebben dan andere centrumbezoekers. Daarnaast gaan mensen met een
hoger inkomen vaker naar het stadscentrum dan centrumbezoekers met een laag of midden
inkomen (Farag et al, 2007).
OPLEIDINGSNIVEAU
Het opleidingsniveau voor een respondent wordt genoteerd als de hoogst genoten
opleiding. Deze kan verschillen van MBO, HBO en WO, het hoger onderwijs. Daarnaast is
er het middelbaar onderwijs waarin de hoogst genoten opleiding kan zijn VMBO, HAVO of
VWO. Wanneer iemand alleen het basisonderwijs heeft afgerond wordt dit gezien als ‘Laag’
onderwijs. Uit onderzoek van Blaylock (1989) blijkt dat hoger opgeleiden minder vaak
shoppen, maar wanneer ze shoppen ze veel aankopen doen en lang in het centrum zijn
voor recreatieve doeleinde. Lager opgeleiden daarentegen shoppen vaker maar wanneer
ze shoppen zijn dit vaak korte bezoeken. Dit volgt ook uit ander onderzoek van Teller et al
(2008).
HUISHOUDEN
Het huishouden heeft ook zijn effect op het bezoekgedrag. Gezinssamenstellingen
variëren van éénpersoons, meerpersoons zonder kinderen tot meerpersoons met kinderen.
Je kunt je voorstellen dat er in een groot gezin waar veel gebruik is van producten, een
product minder lang meegaat dan bij kleine gezinnen. Er zal dan ook vaker een bezoek aan
het centrum gebracht moeten worden om deze producten te vervangen, dat blijkt ook uit
onderzoek van Blaylock (1989). Ook in later onderzoek van Farag et al (2007) blijkt dat
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huishoudens met kinderen vaker het centrum bezoeken per jaar dan andere éénpersoons
huishoudens en meerpersoons huishoudens zonder kinderen.
2.4 CONCEPTUEEL MODEL

Figuur 1 Conceptueel model

Het
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veronderstelt

dat

persoonskenmerken

van

centrumbezoekers in Nederlandse middelgrote stadscentra effect hebben op het
bezoekmotief dat zij hebben. De verschillende persoonskenmerken die getoetst gaan
worden zijn het geslacht, de leeftijd, het inkomen, het opleidingsniveau en het huishouden
van de centrumbezoeker. Het bezoekmotief dat een bezoeker kan hebben is het
hedonistisch bezoekmotief of het utilitaristische bezoekmotief, vastgesteld uit onderzoek
van Teller et al (2008). Of een centrumbezoeker dan wel hedonistisch dan wel utilitaristisch
is wordt getoetst op basis van de kenmerken die aan het bezoekmotief gekoppeld zijn. Om
dit onderscheid te maken wordt er gekeken naar het aantal bezoeken per week, het aantal
bezochte winkels per centrumbezoek, het bezoekduur van een centrumbezoek en het
bestede bedrag bij het centrumbezoek (Berman & Evans, 2013).

21

HOOFDSTUK 3. METHODOLOGIE
3.1 ONDERZOEKSSTRATEGIEËN
Op veel verschillende manieren kan er onderzoek worden uitgevoerd. Niet iedere
strategie is echter geschikt voor ieder onderzoek. Verschuren en Doorewaard (2007)
hebben het over vijf verschillende onderzoeksstrategieën die toegepast kunnen worden.
Deze strategieën vallen of onder een kwantitatieve manier van onderzoek doen ofwel onder
een kwalitatieve manier van onderzoek doen.
WETENSCHAPSFILOSOFIE
De wetenschapsfilosofie die achter het onderzoek schuil gaat is het positivisme. In
het logisch positivisme is het verificatieprincipe een belangrijk principe. Dit houdt in dat een
uitspraak die gedaan wordt, altijd via empirische waarneming te verifiëren is. Zo wordt de
uitspraak ‘het sneeuwt buiten’ als waar aangenomen wanneer empirisch kan worden
vastgesteld dat het buiten daadwerkelijk sneeuwt (Vennix, 2016).
De belangrijkste tegenhanger van het positivisme is het kritisch rationalisme met als
belangrijkste kritiekhebber filosoof Karl Popper. Het inductivisme en het verificationisme
van het positivisme wordt vervangen door het deductivisme en het falsificationisme. Bij het
falsificationisme wordt er door middel van het ontkrachten van een predictie een theorie
onderuit gehaald. Het bekende voorbeeld hierbij is de uitspraak dat alle zwanen wit zijn.
Het falsificeren van deze uitspraak houdt dus in dat er gezocht wordt naar een zwaan die
niet wit is zodat de uitspraak ontkracht kan worden (Vennix, 2016).
Er zit veel verschil in een kwantitatieve of kwalitatieve manier van onderzoek doen.
Kwantitatief onderzoek gaat om het verzamelen van zoveel mogelijk empirische data door
zoveel mogelijk respondenten te ondervragen. Het doel van kwantitatief onderzoek is het
doen van een gegeneraliseerde uitspraak over een grotere populatie (Vennix, 2016).
Kwalitatief onderzoek richt zich voornamelijk op kleinere situaties waar een probleem zich
voordoet. Hierbij worden door de onderzoeker observaties gedaan en interviews gehouden
om zo meer te weten te komen over de probleemsituatie (Verschuren & Doorewaard, 2007).
Kwalitatief onderzoek is daarom geschikt voor individuele situaties binnen een kleine groep
mensen om de probleemsituatie te verbeteren (Vennix, 2016). De informatie die een
onderzoeker verzamelt is empirisch of niet-empirisch verkregen. Empirisch verkregen data
is op eigen waarnemingen gebaseerd en de niet-empirische data kan verkregen worden
door het gebruiken van al bestaande theorieën en bestaande onderzoeken. (Verschuren &
Doorewaard, 2007).
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Een onderzoek kan op twee manieren benaderd worden. Zo kan een onderzoek
praktijkgericht zijn of theoriegericht. Wanneer een onderzoek praktijkgericht is, is het doel
om informatie te verzamelen of een praktijksituatie waardoor eventuele interventies kunnen
worden toegepast. Deze interventies kunnen verschillen van lokaal, regionaal, nationaal en
internationaal niveau (Verschuren & Doorewaard, 2007). Wanneer een onderzoek
theoriegericht is wordt er geprobeerd om een probleem op te lossen voor een specifiek
vakgebied door theorievorming.
SURVEY-ONDERZOEK
Allereerst komen Verschuren en Doorewaard (2007) met het survey-onderzoek. In
dit onderzoek is het mogelijk om via empirisch onderzoek uitspraken te doen over een brede
populatie. Deze strategie richt zich op het verzamelen van informatie via enquêtes die
worden afgenomen bij de respondent. Vanwege het grote aantal waarnemingseenheden,
de te ondervragen personen, is een kwantitatieve manier van data-analyse het meest voor
de hand liggend wanneer een survey-onderzoek heeft plaatsgevonden (Vennix, 2016).
Echter zit er ook een aantal nadelen aan het doen van een survey-onderzoek. Zo is de
diepgang

die

een

survey-onderzoek

biedt

erg

beperkt.

Omdat

het

aantal

waarnemingseenheden groot is wordt er vaak gekeken naar slechts een aantal aspecten
van de respondenten. Om dieper in te gaan op de antwoorden van de respondenten is het
uiteindelijke databestand veel te groot. Een ander nadeel aan het survey-onderzoek is dat
er vooraf veel kennis over het betreffende onderwerp moet zijn. De reden hiervoor is dat er
in korte tijd veel respondenten moeten worden ondervraagd om het databestand zo
uitgebreid mogelijk te krijgen om de betrouwbaarheid en validiteit te vergroten. Dit zorgt
ervoor dat vooraf een goed meetinstrument neergezet moet worden zodat de data na
afname van de enquêtes verwerkt kan worden (Verschuren & Doorewaard, 2007).
EXPERIMENT
De tweede onderzoeksstrategie die benoemd wordt in Verschuren en Doorewaard
(2007) is het experiment. Het experiment houdt in dat er op twee verschillende momenten
metingen worden gedaan. Hierbij worden vaak twee groepen gebruikt die beide een
nulmeting krijgen. Na het eerste meetmoment zal er een interventie plaatsvinden op een
van de groepen. Deze interventie is er om inzicht te krijgen in welke richting een proces
draait wanneer er een andere aanpak komt. Het tweede meetmoment zal een
verduidelijking geven wat de interventie heeft gedaan met de groep die deze heeft
gekregen. Vanuit Vennix (2016) kan hier aan worden toegevoegd dat een experiment,
uitgevoerd in het veld, zal zorgen voor een grotere externe validiteit. Maar omdat er slechts
een kleine controle is op de ruimtelijke omgeving zal de betrouwbaarheid van het
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experiment lager zijn. Andersom, wanneer het een laboratoriumexperiment is, zal de interne
validiteit hoog zijn maar de externe validiteit laag.
CASESTUDY
Vervolgens is er de casestudy. De casestudy is een gedetailleerde studie over een
specifieke probleemsituatie. Een casestudy staat bekend om zijn diepte en specificiteit en
is typerend voor kwalitatief onderzoek (Vennix, 2016). Door waarnemingen, gesprekken op
locatie en het bestuderen van documenten wordt er geprobeerd om een verbetering van
een probleemsituatie te creëren (Verschuren & Doorewaard, 2007). Een casestudy is een
voorbeeld van kwalitatief onderzoek doen, een onderzoek waarbij de focus ligt op
interpretaties en ervaringen van het geobserveerde (Vennix,2016).
GEFUNDEERDE THEORIEBENADERING
Een vierde onderzoeksstrategie is de gefundeerde theoriebenadering. Dit houdt in
dat deze vooral gericht op een theoriegericht onderzoek. Een theoriebenadering heeft veel
raakvlakken met een casestudy. Bij een theoriebenadering wordt echter bij elke
waarneming teruggegrepen naar de literatuur om deze te vergelijken met al eerder gedane
waarnemingen en hiervoor een verklaring te zoeken. In tegenstelling tot het surveyonderzoek, het experiment en de casestudy, die allen vrij praktisch zijn georiënteerd, is de
theoriebenadering zoals de naam al doet vermoeden gefocust op de al bestaande theorie
(Verschuren & Doorewaard, 2007).
BUREAUONDERZOEK
Een laatste onderzoeksstrategie die door Verschuren en Doorewaard (2007) wordt
genoemd is het bureauonderzoek. Hierbij worden uitsluitend al bestaande onderzoeken en
theorieën geanalyseerd. De perspectieven en methoden die hieruit voortkomen worden met
elkaar vergeleken. Bij dit type onderzoek komt geen veldwerk kijken en is puur analytisch.
Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van secundaire data, data die gebruikt wordt voor het
onderzoek maar verzameld is door een ander (Vennix, 2016).

3.2 GEKOZEN ONDERZOEKSSTRATEGIE
Wetende welke onderzoeksstrategieën er zijn en wat ze inhouden kan er voor het
onderzoek een strategie gekozen worden die het meest geschikt is. Dit onderzoek valt
onder kwantitatief onderzoek en is praktijkgericht. Het doel is om een uitspraak te doen over
een grote populatie die vervolgens een beeld geeft van het bezoekersgedrag in de
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middelgrote stadscentra in Nederland waarbij eventuele interventies in de praktijk het
gevolg kunnen zijn (Verschuren & Doorewaard, 2007). Nog specifieker zal dus gekozen
worden voor een survey-onderzoek waarbij er door middel van empirische waarneming
data verzameld is. De reden hiervoor is, zoals eerder genoemd, dat er veel
centrumbezoekers ondervraagd zullen worden om zo een gegeneraliseerde uitspraak te
kunnen doen over de populatie. Het onderzoek kan getypeerd worden als een
breedteonderzoek (Verschuren & Doorewaard, 2007). Voor de dataverzameling zijn er
enquêtes afgenomen onder de bezoekers van Nederlandse middelgrote stadscentra. Deze
enquêtes zijn afgenomen in de jaren 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018. De enquêtes die zijn
voorgelegd aan de respondenten verschillen per jaar. De oorzaak hiervan is dat er ieder
jaar net wat andere onderwerpen voor de verschillende scripties zijn geweest waardoor er
vragen uit de enquête geschrapt moesten worden uit de standaard vragenlijst die geleverd
is door DTNP. Verschuren & Doorewaard (2007) definiëren het survey-onderzoek als volgt:
‘Het survey is een type onderzoek waarbij de onderzoeker probeert om een breed beeld te
krijgen van een in principe tijdruimtelijk uitgebreid fenomeen.’

3.3 DATAVERZAMELING
Voor de dataverzameling is er een aantal zaken waar rekening mee moet worden
gehouden. Zo moet er gekeken worden naar de betrouwbaarheid en validiteit die het
enquêteren met zich meebrengen.
3.3.1 BETROUWBAARHEID
Toevallige meetfouten hebben invloed op de betrouwbaarheid van het onderzoek.
Wat je kan doen om de betrouwbaarheid te vergroten is een zo groot mogelijke dataset te
creëren. Een onderzoek is betrouwbaar wanneer de toevallige meetfouten, foutieve
antwoorden, zo klein mogelijk zijn (Vennix, 2016). Als we dit vertalen naar het onderzoek
wil een respondent niet altijd zijn inkomensklasse prijsgeven. Wat ook kan gebeuren is dat
de respondent een hogere klasse aankruist in de enquête dan dat ze daadwerkelijk in zitten.
Wanneer er drie respondenten ondervraagd worden waarvan er twee de juiste klasse
invullen maar de laatste niet, is een derde van de antwoorden onjuist en het onderzoek
onbetrouwbaar. Door de dataset uit te breiden zijn er meer respondenten en wordt zo
geprobeerd om deze foutieve antwoorden procentueel zo laag mogelijk te krijgen waardoor
de betrouwbaarheid stijgt.
Dit brengt meteen een eerste aandachtspunt naar voren want wie gaat er
ondervraagd worden, waar gaat iemand ondervraagd worden en wanneer gaat iemand
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ondervraagd worden. Om de wie, wat, waar, waarom en hoe duidelijk te hebben is
operationalisatie een belangrijk onderdeel in het onderzoek. Operationalisatie houdt in dat
abstracte begrippen vertaald worden naar empirisch waarneembare onderdelen die het
onderzoek verduidelijken. Zo kan er onderscheid gemaakt worden tussen jonge en oude
centrumbezoekers, maar zijn dit slechts abstracte begrippen (Vennix, 2016). Om deze
begrippen voor het onderzoek empirisch waarneembaar en overzichtelijk te maken zullen
ze geoperationaliseerd moeten worden. In plaats van het gebruiken van jonge en oude
centrumbezoekers zullen aan beide groepen leeftijdsgrenzen worden gegeven als
bijvoorbeeld 18-30 jaar voor jonge mensen en 50-75 jaar voor oude mensen.
Daarnaast is het van belang om respondenten te ondervragen die klaar zijn met het
centrumbezoek en op weg zijn naar huis. Het is juist van belang om deze bezoekers te
ondervragen omdat deze hun complete stadsbezoek hebben gehad. Om onder deze groep
te enquêteren is het belangrijk om bij de uitlooproutes van het stadscentrum te staan. Dit
kunnen zijn straten die naar parkeerplaatsen, bus- en treinstations of fietsenstallingen
leiden. Het kan voor komen dat er op het eind van de uitlooproute slechts een fietsenstalling
is. Om te voorkomen dat er onder de respondenten die het centrum hebben bezocht niet
alleen fietsers maar ook automobilisten en bezoekers per openbaar vervoer zitten, is het
belangrijk om van plaats te wisselen in de stad. Volgens Vennix (2016) wordt hiermee de
betrouwbaarheid en de externe validiteit van het onderzoek vergroot waardoor het een
groter draagvlak krijgt.
Tevens is het belangrijk om op verschillende dagen te enquêteren. Verschillende
dagen en verschillende tijdstippen trekken verschillende bezoekers met andere
persoonskenmerken. Zo kan het zijn dat op maandagochtend nadat de kinderen op school
zitten, de moeder de stad in gaat voor een boodschap. Voor de meeste mensen een vrije
dag, de zaterdag, trekt het centrum weer een heel ander soort publiek. Mensen hebben
weekend en velen met een vaste baan hebben juist op deze dag de tijd om naar de stad te
komen. Dit trekt dus een heel ander soort bezoeker met een ander bezoekmotief. Het is
daarom van belang om te enquêteren op verschillende tijdstippen en dagen om zo wederom
een bijdrage te leveren aan de betrouwbaarheid en externe validiteit van het onderzoek
(Vennix, 2016).
Al deze maatregelen zorgen ervoor dat een zo groot mogelijke populatie
ondervraagd kan worden met verschillende kenmerken. Dit zorgt voor een grotere
betrouwbaarheid van het onderzoek en zal het draagvlak vergroten.
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3.3.2 VALIDITEIT
Betrouwbare data die is verkregen middels enquêtes afnemen hoeft niet per definitie
ook valide te zijn. Er kan, door het niet eerlijk invullen van de enquêtes, onjuiste informatie
worden verschaft door de respondent. Zo kan een respondent een andere leeftijd opgeven
omdat hij of zij niet de echte leeftijd prijs wil geven. Validiteit betekent of er wordt gemeten
wat men wil meten, wordt er een geldige beschrijving gegeven over de werkelijkheid
(Vennix, 2016). Er zijn vier typen validiteit te onderscheiden: inhoudsvaliditeit,
begripsvaliditeit, interne validiteit en externe validiteit. Aan de hand van Korzilius (2000)
worden deze typen validiteit verduidelijkt.
INHOUDSVALIDITEIT
Inhoudsvaliditeit probeert vast te stellen of een begrip goed gemeten wordt. Het gaat
om het vertalen van een begrip naar vragen. Om een voorbeeld te geven wordt er in dit
onderzoek gekeken naar het bezoekmotief van een centrumbezoeker, is deze hedonistisch
of utilitaristisch? Door middel van het stellen van vragen in de enquête kan dit gemeten
worden. Zo wordt er gekeken naar het aantal bezoeken per week, het aantal bezochte
winkels, de bezoekduur en het bestede bedrag. Doordat, zoals in Hoofdstuk 3.2 ‘Gekozen
onderzoekstrategie’ besproken, ieder jaar de vragenlijst is aangepast aan de onderzoeken
die gedaan zijn is er rekening gehouden met de inhoudsvaliditeit. Deze aanpassingen
hebben er voor gezorgd dat er in iedere enquête het juiste werd bevraagd waardoor er data
ontstond die antwoorden konden geven op de onderzoeken die uitgevoerd werden.
BEGRIPSVALIDITEIT
Het voorkomen van systematische fouten wordt bekeken met begripsvaliditeit. Om
er voor te zorgen dat er niet een politiek correct antwoord wordt gegeven of dat er een
antwoord wordt gegeven dat wenselijk is in deze tijd moet een begrip grondig gemeten
worden. Om terug te grijpen naar het voorbeeld of een centrumbezoek dan wel hedonistisch
dan wel utilitaristisch is kan het onderscheid niet aan slechts één vraag worden opgemaakt.
Er zullen meerdere vragen over het zelfde begrip gesteld moeten worden om te kijken of
de respondent een wenselijk antwoord geeft of de waarheid spreekt. Door een begrip via
meerdere vragen te toetsen wordt de kans op systematische meetfouten kleiner.
INTERNE VALIDITEIT
Met de interne validiteit wordt bedoeld de kwaliteit van de conclusies uit het
onderzoek. Kort gezegd, wordt de conclusie getrokken door de genomen stappen uit het
onderzoek en niet door andere factoren buiten het onderzoek. Om te zorgen dat er aan de
interne validiteit wordt voldaan wordt er uitsluitend een uitspraak gedaan over de dataset
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die beschikbaar is door het afnemen van de enquêtes. Op basis van deze waarnemingen
wordt er een uitspraak gedaan.
EXTERNE VALIDITEIT
De externe validiteit gaat over de generaliseerbaarheid van het onderzoek. Wanneer
de interne validiteit hoog is wordt er gekeken naar het bereik van de conclusies. Kunnen
deze toegepast worden op een brede populatie oftewel zijn de resultaten algemeen
geldend? Met de externe validiteit is rekening gehouden tijdens het enquêteren zelf. Door
te enquêteren op verschillende locaties, dagen en tijdstippen is er gezorgd voor een zo
groot mogelijke dataset waardoor de diversiteit onder de respondenten geprobeerd is zo
groot mogelijk te krijgen.
3.3.3 STEEKPROEF
Wetende wie en wanneer er geënquêteerd moet worden, kan ook het type
steekproef worden vastgesteld. Het type steekproef dat het onderzoek het beste past is de
aselecte steekproef. Een aselecte steekproef geeft ieder uit de populatie dezelfde kans om
in het onderzoek terecht te komen (Verschuren & Doorwaard, 2007). Het voordeel van een
aselecte steekproef is dat er een uitspraak gedaan kan worden over de verschillende
persoonskenmerken naar de totale populatie toe (Vennix, 2016). Volgens Vennix (2016) is
het voor een onderzoeker moeilijk om een perfecte aselecte steekproef te trekken. Zo ook
is deze steekproef niet voor de volle 100% aselect. Wanneer er op locatie A wordt
geënquêteerd kan er tegelijkertijd op locatie B niet geënquêteerd worden waardoor de kans
bestaat dat bepaalde centrumbezoekers niet in het respondenten bestand komen. Dit geldt
ook voor het enquêteren op verschillende dagen, dat ander publiek trekt. Zoals hier boven
vernoemd wordt hier rekening mee gehouden door per dag op verschillende uitlooproutes
te enquêteren, op verschillende dagen en verschillende tijden. Dit alles om het
respondentenbestand zo divers mogelijk te krijgen om een generaliseerbare uitspraak te
kunnen doen over de gehele populatie.

3.4 DATA-ANALYSE
De resultaten die terug te vinden zijn in Hoofdstuk 4. ‘Resultaten’ begint allereerst
met beschrijvende statistieken waarna er vervolgens een regressieanalyse wordt
uitgevoerd waarbij er gekeken wordt of er verschil zit binnen de verschillende
persoonskenmerken op basis van de eerder genoemde afhankelijke variabelen
bezoekfrequentie, bezoekduur, aantal bezochte winkels en bestedingen (Teller et al,
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2008). Alle analyses die in het onderzoek aan bod komen zijn verkregen middels het dataanalyseprogramma SPSS. Voordat deze analyse uitgevoerd gaat worden moeten eerst
alle cases verwijderd worden die een missing value hebben op een van de onafhankelijke
variabelen. Vanuit de dataset, geleverd door DTNP, kunnen de jaren 2014 en 2015
geschrapt worden. In deze jaren is er in de enquête niet gevraagd naar het inkomen en
het type huishouden van de respondent. In het jaar 2016 is er wel gevraagd naar het type
huishouden maar niet naar het inkomen. Voor het jaar 2017 is dit tegenovergesteld
gebeurd. De gebruikte data van 2018 is gefilterd zodat alleen de respondenten over
blijven die daadwerkelijk een antwoord hebben ingevuld. Dit komt de betrouwbaarheid en
validiteit van het onderzoek ten goede omdat er geen missing values in de dataset zitten.
BESCHRIJVENDE STATISTIEK
De beschrijvende statistiek die getoond zal worden omvat gemiddelden, absolute
aantallen, percentages en andere informatie die een overzicht geven over wie en wat er
onder de respondenten hoort. Eerst zal een algemene beschrijving worden gegeven van
het totaal aantal respondenten. Hier zal de verdeling van de respondenten over de
verschillende stadscentra naar voren komen, net als het totaal aantal respondenten dat
de enquête heeft ingevuld. Vervolgens zal van de vijf persoonskenmerken die in dit
onderzoek naar voren komen statistieken gezien laten worden. Zo komen er gemiddelde
leeftijden aan bod, percentages over de verdelingen van het geslacht, inkomen,
opleidingsniveau en huishouden van zowel het totaal aantal respondenten als dat van de
respondenten uitgesplitst per centrum. Daarnaast zal per centrum het gemiddelde
getoond worden van de bezoekfrequentie, bezoekduur, aantal bezochte winkels en de
bestedingen.
REGRESSIEANALYSE
Vervolgens zal er een regressieanalyse volgen. Een regressieanalyse verklaart een
afhankelijke variabele op basis van verschillende onafhankelijke variabelen (Field, 2018).
Zo kan bijvoorbeeld de bezoekfrequentie verklaard worden door geslacht, leeftijd, inkomen,
opleidingsniveau en huishouden. Door het creëren van dummy’s kunnen de verschillende
groepen binnen een persoonskenmerk met elkaar vergeleken worden waardoor er
aangetoond wordt of hier verschillen tussen zitten. Dummy’s worden gemaakt zodat er een
referentiecategorie ontstaat als vergelijkingsmateriaal. Zo wordt er van inkomen een
dummy gemaakt waarbij alle hoge inkomens een waarde 1 krijgen en alle lage inkomens
een waarde 0. De dummy ‘dummy_hooginkomen’ ontstaat. Wanneer deze in het model
wordt opgenomen zal de score die volgt altijd ten opzichte zijn van de 0-categorie, de
referentiecategorie laag inkomen. Zo kan er gekeken worden of er verschil zit tussen
29

bepaalde groepen binnen persoonskenmerken als er wordt gekeken naar de afhankelijke
variabele. De dummy’s zijn er om te kunnen vergelijken met de referentiecategorie. Voor
geslacht is de referentiecategorie vrouw, voor inkomen is dit het hoog inkomen, voor de
variabel opleidingsniveau is de referentiecategorie het lager onderwijs en de laatste
referentiecategorie voor het persoonskenmerk huishouden is het éénpersoons huishouden.
Deze referentiecategorieën zijn zo gekozen dat daarmee de hypothesen getoetst kunnen
worden zoals ze zijn opgesteld in Hoofdstuk 4.1 ‘Hypothesen’.
De output interpreteren gaat als volgt. Allereerst wordt er gekeken in de ANOVAtabel naar de significantie van het complete model. Deze moet kleiner zijn dan het
significantieniveau om te zeggen dat het model significant is en dus bruikbaar. Vervolgens
kan er gekeken worden naar de R square. De R square is het percentage dat het model
verklaart. Of te wel, hoeveel procent van de variantie wordt verklaard door de onafhankelijke
variabelen in het model. Ook kan er nog gekeken worden naar de Adjusted R square. Bij
de Adjusted R square wordt er rekening gehouden met het aantal verklarende variabelen
in het model bij het berekenen van de verklaarde variantie. De voorkeur ligt bij de Adjusted
R square omdat deze wat preciezer is dan de R square. In dit onderzoek zal er dus ook
naar de Adjusted R square worden gekeken (Field, 2018).
Er volgt een constante waarde voor de afhankelijke variabele. Voor iedere
onafhankelijke variabele of dummy volgt er een B-waarde die negatief of positief is. Een
negatief getal staat voor een negatief verband en een positief getal staat voor een positief
verband met de afhankelijke variabele. Of het verband significant is terug te vinden in de
kolom Sig. Of dat de B-waarde significant is ligt aan het betrouwbaarheidsniveau dat wordt
gehanteerd bij de analyse. Bij deze analyse zal een betrouwbaarheidsniveau van 95%
worden toegepast wat inhoudt dat de B-waarde significant is met een waarde van onder de
,05. Wanneer de B-waarde significant is kan er gesteld worden dat de onafhankelijke
variabele of dummy significant verschilt ten opzichte van de referentiecategorie met de Bwaarde (Field, 2018).
Voordat de regressieanalyse uitgevoerd wordt, moet er aan een drietal assumpties
voldaan worden. Dit is de normale verdeling van residuen, de homoscedasticiteit en de
lineariteit. Bij de normale verdeling van de residuen wordt de Normal P-plot afgelezen.
Wanneer de punten op en rond de lijn liggen kan gesteld worden dat er aan de assumptie
voldaan is. Dit houdt in dat de residuen normaal verdeeld zijn (De Vocht, 2019). De tweede
assumpties is de homoscedasticiteit. Dit houdt in dat de variantie tussen meerdere groepen
gelijk is. Deze kan geplot worden in een scatterplot waarbij aan de assumptie voldaan wordt
wanneer de punten gelijkmatig verspreid zijn en er geen patroon zichtbaar is. De laatste
assumptie is lineariteit. Hierbij wordt er gekeken naar dezelfde spreidingsdiagram als waar
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de homoscedasticiteit in getoetst is. Wanneer alle punten zich bevinden rondom de lijn y =
0, kan gesteld worden dat aan deze assumptie wordt voldaan (De Vocht,2019). Mocht aan
een van de assumpties niet worden voldaan, is er de mogelijkheid om een van de variabelen
te transformeren. Door de waarde van een variabele om te zetten naar een logaritme, de
wortel of het kwadraat is het vaak zo dat er dan wel getoond kan worden dat er aan de
assumpties voldaan wordt (De Vocht, 2019).
Een laatste punt dat gecheckt moet worden voor de regressieanalyse uitgevoerd
gaat worden is de multicollineariteit. Dit houdt in dat de onafhankelijke variabelen hetzelfde
verklaren. Door middel van het interpreteren van de VIF-waarde (Variance Inflation Factor)
kan gekeken worden of er multicollineariteit aanwezig is tussen de verschillende
onafhankelijke variabelen. Wanneer de VIF waarde van een onafhankelijke variabele onder
de waarde 10 zit, is er geen sprake van multicollineariteit. Boven deze waarde is dat wel
het geval (Field, 2018). Mocht er multicollineariteit optreden, is de juiste oplossing om één
van de variabele die multicollineariteit vertoont, uit de regressieanalyse te halen (De Vocht,
2019).
3.5 OPERATIONALISATIE
3.5.1 MIDDELGROTE STADSCENTRA
De middelgrote stadscentra van de steden die in dit onderzoek aan bod komen zijn
hieronder weergegeven in tabel 1. Om binnen de groep middelgrote stadscentra te vallen
is er een vereiste van het aantal winkelvloeroppervlakte. DTNP heeft vastgesteld dat het
winkelvloeroppervlakte van de middelgrote stadscentra in Nederland een grootte van
tussen de 20.000m2 en 100.000m2 heeft (Persoonlijke communicatie Rik Eijkelkamp, 2020).
Tabel 1 Onderzochte middelgrote stadscentra

Elst

Houten

Wageningen

Geleen

Nijkerk

Wijchen

Gorinchem

Tiel

Woerden

Haaksbergen

Waalwijk

Zevenaar
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3.5.2 BEZOEKMOTIEVEN
De verschillende bezoekmotieven die Teller et al (2008) onderscheidt kunnen
worden verklaard door een aantal kenmerken. Het hedonistische shoppen, op zoek naar
entertainment en vermaak, wordt gekenmerkt doordat een respondent het centrum vaak
bezoekt op jaarbasis, er bij een bezoek een groot aantal winkels wordt bezocht, de
bezoektijd bij een centrumbezoek lang is en het uitgegeven bedrag hoog is. Daarentegen
is een utilitaristische shopper iemand die opzoek is naar de meest efficiënte manier van
winkelen. Hieraan kan worden gelinkt uit de theorie van Teller et al (2008) dat er weinig
bezoeken zijn per jaar, er weinig winkels worden bezocht bij een bezoek, de bezoektijd kort
is en de uitgaven laag. Deze gegevens zijn getoetst in de enquête door aan de
respondenten de volgende vragen voor te leggen;
-

Hoe vaak brengt u per jaar een bezoek aan het stadscentrum?

-

Hoeveel winkels heeft u bij uw centrumbezoek bezocht?

-

Hoe lang bent u in het stadscentrum geweest?

-

Welke bedrag heeft u uitgegeven bij het centrumbezoek?

Deze vragen zijn allen gesteld als open vraag. De antwoorden van deze vragen zullen
ratio variabele in de dataset worden ingevoerd.
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3.5.3 PERSOONSKENMERKEN

Figuur 2 Operationalisatieschema persoonskenmerken
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HOOFDSTUK 4. RESULTATEN
In dit hoofdstuk zal de beschrijvende analyse aan bod komen die een inzicht geven
in de persoonskenmerken van de centrumbezoekers van Nederlandse middelgrote
stadscentra. De meest opvallende uitkomsten zullen worden uitgelicht. Deze gegevens
zullen bijgevoegd in een grafiek of tabel te zien zijn in óf de betreffende paragraaf óf de
betreffende bijlage. Allereerst zullen de hypotheses aan bod komen. Wat wordt er verwacht
per persoonskenmerk betreffende het bezoekkenmerk?
4.1 HYPOTHESEN
Op basis van de literatuur uit Hoofdstuk 2 ‘Theoretisch kader’ zijn er een aantal
hypothesen opgesteld worden. Aan de hand van deze hypothesen wordt er getoetst of er
overeenkomsten zijn met bevindingen uit de literatuur of dat er in de Nederlandse
middelgrote stadscentra een ander patroon te zien is.
Hypothese 1:
H0: Het geslacht van de respondent heeft geen effect op het aantal centrum bezoeken.
H1: Vrouwen bezoeken vaker het stadscentrum dan mannen.
Hypothese 2:
H0: Het geslacht heeft geen effect op het aantal bezochte winkels bij een bezoek aan het
centrum.
H1: Vrouwen bezoeken meer winkels bij een centrumbezoek dan mannen.
Hypothese 3:
H0: Het inkomen heeft geen effect op de uitgave bij een centrumbezoek.
H1: Mensen met een hoger inkomen geven meer uit bij een centrumbezoek dan mensen
met een laag of midden inkomen.
Hypothese 4:
H0: Opleidingsniveau heeft geen effect op het aantal bezoeken per jaar aan het
stadscentrum.
H1: Mensen met een lagere opleiding bezoeken het centrum vaker per jaar dan mensen
met een hogere opleiding.
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Hypothese 5:
H0: Opleidingsniveau heeft geen effect op de besteding bij een centrumbezoek.
H1: Mensen met een hogere opleiding besteden meer bij een centrumbezoek dan mensen
met een lagere opleiding.
Hypothese 6:
H0: Het type huishouden heeft geen effect op het aantal bezoeken aan het centrum.
H1: Een meerpersoons huishouden met kinderen bezoekt het stadscentrum vaker dan
andere typen huishouden.

4.2 BESCHRIJVENDE STATISTIEK
In deze paragraaf zal de beschrijvende statistiek getoond die is opgesteld op basis
van persoonskenmerken van bezoekers in de middelgrote Nederlandse stadscentra. Er zal
informatie volgen over het geslacht, de leeftijd, het inkomen, het opleidingsniveau en het
huishouden van de centrumbezoekers.
4.2.1 RESPONDENTEN
Het totaal aantal respondenten dat de enquête heeft ingevuld is 2131, zie tabel 3 in
Bijlage I ‘Beschrijvende statistiek respondenten’. De missing value is 0 omdat de
respondenten die geen antwoord hebben gegeven of kunnen geven op de vragen die de
onafhankelijke variabelen weerspiegelen eruit gefilterd zijn, zoals ook besproken in
Hoofdstuk 3.4 ‘Data-analyse’. De meeste van de respondenten komen uit de stad Houten.
Hier hebben 225 respondenten de enquête ingevuld. Het minst aantal enquêtes komen uit
Gorinchem, hier hebben slechts 86 respondenten gereageerd (figuur 3). De reden hiervoor
is dat er op de ene dag wel gevraagd is naar het type huishouden en de andere dag niet.
Hierdoor is een deel van de respondenten uit Gorinchem uit de dataset gefilterd.
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Figuur 3 Respondenten per middelgroot stadscentrum

4.2.2 GESLACHT
Van het totale aantal respondenten dat de enquête heeft ingevuld is de
meerderheid vrouw. Zoals in figuur 4 te zien is, is het aandeel vrouwen 66,1%. Daar
tegenover staat dat het percentage mannen dat de enquête heeft ingevuld 33,9% is. In
totaal hebben er 2131 centrumbezoekers de enquête ingevuld. Het absolute aantal
vrouwen is 1409 en het absolute aantal mannen is 722 zoals te zien is in tabel 5 in Bijlage
I ‘Beschrijvende statistiek geslacht’.

Procentuele verdeling mannen en vrouwen
Man
34%

Vrouw
66%

Man

Vrouw

Figuur 4 Percentageverdeling mannen en vrouwen
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Wanneer er per middelgroot stadscentrum naar het aantal mannen en vrouwen
wordt gekeken valt er een aantal zaken op. Zo is het percentage mannen, te zien in figuur
5, in Geleen 38,9% is. Hier is het aandeel mannen het hoogst vergeleken met de andere
centra. In Woerden is het aandeel respondenten dat vrouw is het hoogste. Onder de
Woerdenaren is 71,8% van de respondenten vrouw.

Verdeling mannen en vrouwen per middelgroot centrum
(procentueel)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Man

Vrouw

Figuur 5 Percentage mannen en vrouwen per middelgroot centrum

4.2.3 LEEFTIJD
Van de in totaal 2131 respondenten is de gemiddelde leeftijd van de respondenten
50,56 jaar. Verder is bekend dat de jongste respondent 8 jaren jong is en de oudste
respondent een leeftijd heeft van 93 jaar. De standaardafwijking is 18,198, dit is de
spreiding rondom het gemiddelde (Field, 2018). Een overzicht over de totale leeftijd is te
zien in Bijlage I ‘Beschrijvende statistiek leeftijd’ in tabel 7.
Wanneer er wordt ingezoomd op stadscentrum niveau wordt duidelijk dat
Wageningen de stad is met gemiddeld de jongste respondent, 43,41 jaar. De gemiddelde
leeftijd is hier naar alle waarschijnlijkheid zo laag omdat Wageningen een studentenstad is
waarbij veel studenten doordeweeks en in het weekend in de stad zijn te vinden. Verder is
in figuur 6 te zien dat uit Zevenaar gemiddeld de oudste respondenten komen, 54,48 jaar,
gevolgd door Woerden met een gemiddelde leeftijd van 54,04 jaar.
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Figuur 6 Gemiddelde leeftijd respondent per middelgroot stadscentrum

4.2.4 INKOMEN
Uit de gegevens kan afgeleid worden dat een ruime meerderheid tot de
inkomensklasse midden behoort. 54,4% geeft aan een inkomen te hebben dat ligt tussen
de €1500 en €3700. Tot de lage inkomensklasse behoort 17,6% van de respondenten en
iets meer dan een kwart van de respondenten heeft een hoog inkomen van boven de €3700,
namelijk 28,1%.

Figuur 7 Procentuele verdeling inkomen respondenten
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De inkomensverdeling per centrum is te zien in figuur 8 en 9. Wat direct opvalt is
het lage percentage lage inkomens in Waalwijk. Van de 165 respondenten hebben er
slechts 18 aangegeven een laag inkomen te hebben. Dat is 10,9% van het totaal aantal
respondenten uit Waalwijk. Verder valt op dat Geleen een hoog percentage respondenten
heeft met een hoog inkomen. 36,1% van de Geleense inwoners heeft een hoog inkomen,
65 van de 180 respondenten

Figuur 8 Inkomensverdeling per middelgroot stadscentrum in absolute aantallen

Figuur 9 Inkomensverdeling per middelgroot stadscentrum in procentuele aantallen
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4.2.5 OPLEIDINGSNIVEAU
Het opleidingsniveau van de respondenten is weergegeven in onderstaande
taartdiagram, te zien in figuur 10. 3,6% van de respondenten heeft een lagere opleiding
genoten. De verdere verdeling van de hoogst genoten opleiding is in tabel 11 in Bijlage I
‘Beschrijvende statistiek opleidingsniveau’ te zien.

Figuur 10 Procentuele verdeling opleidingsniveau respondenten

Wanneer opleidingsniveau wordt uitgesplitst per centrum valt er een aantal dingen
op. 6,6% van de respondenten uit Elst heeft als hoogst genoten opleiding het lager
onderwijs. Een reden hiervoor kan zijn dat er onder de respondenten veel jongeren
aanwezig zijn die nog een opleiding volgen op het middelbaar onderwijs maar deze nog
niet afgerond hebben. Daarnaast valt op dat het percentage respondenten in Wageningen
met een afgeronde opleiding op WO niveau erg hoog is. Van de 200 respondenten uit
Wageningen heeft bijna 50% een opleiding op het WO afgerond. Zie figuur 11 en 12 voor
de verdere verdeling van het opleidingsniveau per middelgroot stadscentrum.
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Figuur 11 Verdeling opleidingsniveau per middelgroot stadscentrum in absolute aantallen

Figuur 12 Verdeling opleidingsniveau per middelgroot stadscentrum in procentuele aantallen
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4.2.6 HUISHOUDEN
Van de 2131 respondenten heeft aangegeven dat 20,5% woont in een huishouden
van één persoon. 44,1% heeft aangegeven een meerpersoons huishouden te hebben
zonder kinderen. De overige 35,5% heeft een meerpersoonshuishouden met kinderen. De
procentuele verdeling ziet er als volgt uit, zie figuur 13.

Figuur 13 Procentuele verdeling huishouden respondenten

Wanneer er wordt opgesplitst naar huishouden per middelgroot centrum valt in
figuur 14 op dat er in Wageningen 86 van de 200 respondenten een éénpersoons
huishouden heeft. Aan deze waarneming kan gelinkt worden dat Wageningen een
studentenstad is waarbij veel studenten op kamers wonen. In Houten is er een grote
vertegenwoordiging van een meerpersoonshuishouden met kinderen. Bijna de helft
(43,6%) woont in een meerpersoons met kinderen huishouden, dat zijn 98 van de 225
respondenten uit Houten.

Figuur 14 Verdeling huishouden per middelgroot stadscentrum in absolute aantallen
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Figuur 15 Verdeling huishouden per middelgroot stadscentrum in procentuele aantallen

4.2.7 BEZOEKFREQUENTIE
Van de totale bezoekfrequentie is het gemiddeld aantal bezoeken dat de 2132
respondenten per jaar aan de onderzochte stadscentra brengen 127 bezoeken. Dat zijn
ruim twee bezoeken per week. Onder de onderzochte stadscentra is Haaksbergen het
populairst. Gemiddeld wordt dit stadscentrum het meest bezocht met een gemiddelde van
172 keer per jaar, dat is ongeveer drie maal per week. Het centrum van Tiel is het minst
populair. Per jaar wordt er gemiddeld 90 keer het centrum bezocht wat nog geen twee
bezoeken per week inhoudt.

Figuur 16 Gemiddelde bezoekfrequentie per jaar per middelgroot stadscentrum
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4.2.8 BEZOEKDUUR
De gemiddelde bezoekduur van de 2131 respondenten is 54,27 minuten. In
Woerden, de stad waar de respondenten het langst verblijven, zitten ze hier ruim boven
met 65,25 minuten. In Haaksbergen, ondanks dat de stad zoveel bezocht wordt, is de
gemiddelde bezoekduur van de respondenten het kortst. Het gemiddelde bezoek duurt hier
45,07 minuten.

Figuur 17 Gemiddelde bezoekduur in minuten per middelgroot stadscentrum

4.2.9 AANTAL BEZOCHTE WINKELS
Het aantal bezochte winkels is niet door alle 2131 respondenten ingevuld. Dit komt
doordat wanneer er geen winkel is bezocht bij het centrumbezoek er hier niets is ingevuld.
Het gemiddelde van het aantal bezochte winkels van de 1896 respondenten die wel
minimaal één winkel hebben bezocht, ligt op 1,89 winkels per bezoek. De stad met
gemiddeld de meest bezochte winkels per respondent per bezoek is Gorinchem. Het
gemiddeld aantal bezochte winkels ligt hier op 2,55. In Haaksbergen wordt per bezoek
gemiddeld ruim één winkel minder bezocht per centrumbezoek.

Figuur 18 Gemiddeld aantal bezochte winkels per middelgroot stadscentrum
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4.2.10 BESTEDINGEN
Gemiddeld wordt er door de 2131 respondenten een bedrag van €39,97 besteed per
centrumbezoek. In Waalwijk gaan ze ruim over dit gemiddelde heen met een gemiddelde
besteding per centrumbezoek van €52,62. In Wageningen valt het gemiddelde de andere
kant op. Hier ligt het gemiddelde ruim onder het gemiddelde van alle respondenten. Het
gemiddelde in Wageningen is een bedrag van €26,05 per centrumbezoek.

Figuur 19 Gemiddelde besteding per middelgroot stadscentrum

4.3 REGRESSIEANALYSE
In deze paragraaf zal de multipele regressieanalyse worden uitgevoerd. Hiermee
kan gekeken waar de verschillen liggen binnen bepaalde groepen van de verschillende
persoonskenmerken. De output van de assumpties, multicollineariteit en de multipele
regressieanalyse zijn te vinden

in Bijlage II ‘Multipele regressieanalyse’. Voordat de

regressieanalyse besproken wordt, zal eerst worden nagegaan of er aan de assumpties
voldaan wordt en wordt er gekeken naar de multicollineariteit.
4.3.1 ASSUMPTIES
In deze paragraaf zullen de assumpties getoetst worden die aan de
regressieanalyse verbonden zitten. Zo wordt er, afzonderlijk per afhankelijke variabele,
gekeken of er voldaan wordt aan de normale verdeling van residuen, de homoscedasticiteit
en de lineariteit.
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BEZOEKFREQUENTIE
Als we kijken naar de normale verdeling van de residuen kunnen we stellen dat de
regressieanalyse op de bezoekfrequentie hieraan voldoet. Wanneer we kijken naar figuur
20, de Normal P-Plot, kan vastgesteld worden dat de punten van de residuen op en om de
lijn liggen (De Vocht, 2019). Dit is voldoende bewijs om de eerste assumptie van een
normale verdeling van residuen aan te nemen. Vervolgens moet er worden gekeken naar
de homoscedasticiteit, om de gelijke verdeling van variantie tussen de residuen na te gaan
(De Vocht, 2019). In figuur 21 is te zien dat de punten gelijkmatig verspreid zijn over de
scatterplot. Wel valt op dat er een aantal punten buiten de overheersende wolk aan punten
ligt, dit zijn de outliers. Deze zullen aan bod komen in Hoofdstuk 4.3.4 ‘Outliers’. Aan de
assumptie van homoscedasticiteit wordt voldaan, de variantie tussen de residuen is
constant. Lineariteit is de laatste assumptie die getoetst moet worden. In dezelfde
scatterplot als de homoscedasticiteit getoetst is wordt gekeken voor de lineariteit of de
punten zich rondom de nullijn bevinden (y=0). Wanneer we naar de grafiek kijken in figuur
21 zien we dat dit het geval is en er aan de assumptie lineariteit voldaan is. Dit wil dus
zeggen dat alle residuen, negatief en positief, evenwichtig verdeeld liggen (De Vocht,
2019).
BEZOEKDUUR
Kijken we naar de normaal verdeling in figuur 22 van de residuen kunnen we
vaststellen dat de punten op en om de lijn liggen. Dit wil dus zeggen dat de residuen van
de bezoekduur normaal verdeeld zijn en het verband sterk is en de kwaliteit van de
regressie hoog is (De Vocht, 2019). In figuur 23 is de scatterplot te zien. In de scatterplot
kan worden vastgesteld of er aan zowel de homoscedasticiteit als de lineariteit wordt
voldaan. Allereerst kan er aan de hand van de figuur geconcludeerd worden dat er aan de
assumptie homoscedasticiteit wordt voldaan. De punten liggen in een gelijkmatige wolk
verdeeld over de scatterplot, de variantie tussen de residuen is constant. Om te kijken of er
aan de assumptie van lineariteit voldaan is wordt er gekeken of de punten evenwichtig
verdeeld liggen om de lijn y=0. Wanneer er naar figuur 23 wordt gekeken kan vastgesteld
worden dat deze punten evenwichtig verdeeld liggen en aan de assumptie van lineariteit
voldaan is. Dat wil zeggen dat de residuen evenwichtig verdeeld zijn (De Vocht, 2019).
AANTAL BEZOCHTE WINKELS
De eerste assumptie die ook hier weer gecheckt wordt is de normale verdeling van
de residuen. In figuur 24, de Normal P-Plot, is te zien dat de residuen op en om de lijn
liggen. Dat wil zeggen dat de residuen normaal verdeeld zijn (De Vocht, 2019). Hiermee
kan gesteld worden dat aan de assumptie van de normale verdelingen van residuen
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voldaan is. Vervolgens wordt er gekeken naar de homoscedasticiteit die terug te vinden is
in de scatterplot in figuur 25. In de scatterplot is te zien dat de punten van de residuen als
gelijkmatige wolk verdeeld zijn over de plot wat wil zeggen dat de variantie tussen de
residuen constant is (De Vocht, 2019). Bij de laatste assumptie wordt er naar de lineariteit
van de residuen gekeken. Hierbij moeten de residuen evenwichtig rondom de 0-lijn (y=0)
liggen. De residuen liggen bij de scatterplot, figuur 25, evenwichtig verdeeld rondom y=0,
dat wil zeggen dat aan de assumptie van lineariteit voldaan is (De Vocht, 2019).
BESTEDINGEN
Aan de assumptie voor de normale verdeling van de residuen wordt voldaan bij de
regressieanalyse van de bestedingen. Wanneer er naar de Normal P-plot gekeken wordt in
figuur 26 is te zien dat de lijn met punten zich op en om de lijn bevindt waarmee aan de
assumptie voldaan wordt, de residuen zijn normaal verdeeld (De Vocht, 2019). De tweede
assumptie die gecheckt moet worden is de homoscedasticiteit. Dit kan door middel van de
scatterplot die terug te zien is in figuur 27. In de scatterplot is te zien dat de residuen
gelijkmatig over de plot verdeeld zijn wat wil zeggen dat de variantie tussen de residuen
constant is (De Vocht, 2019). De laatste assumptie is de lineariteit van de residuen die in
dezelfde plot te zien zijn als waar de homoscedasticiteit in is gecheckt. Bij de lineariteit zijn
de residuen rondom de 0-lijn (y=0) evenwichtig verdeeld, zoals hier het geval is. Er kan dus
gesteld worden dat aan de assumptie lineariteit voldaan is.
4.3.2 MULTICOLLINEARITEIT
De multicollineariteit houdt in dat der verschillende afhankelijke variabelen hetzelfde
verklaren. Om te kijken of aan deze assumptie voldaan wordt, wordt er gekeken naar de
Variance Inflation Factor (de VIF-waarde). De VIF-waarde mag niet hoger zijn dan 10,
wanneer dit wel het geval is wordt de variabele verklaard door een andere variabele (Field,
2018). In Bijlage II ‘Multipele regressieanalyse multicollineariteit’ is de output te vinden voor
de multicollineariteit. Hierbij is deze analyse gedraaid voor iedere afhankelijke variabele.
Kijken we naar de VIF-waarde voor zowel de bezoekfrequentie, bezoekduur, het
aantal bezochte winkels en de besteding bij een centrumbezoek kan er vastgesteld worden
dat er geen multicollineariteit optreedt. Alle VIF-waarden hebben een waarde die ligt tussen
1 en 2. Er hoeft geen variabele uit het model gehaald te worden zoals De Vocht (2019)
suggereert wanneer er wel multicollineariteit optreedt.
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4.3.3 MULTIPELE REGRESSIEANALYSE
In de regressieanalyse wordt er per afhankelijke variabele die als indicator van het
bezoekmotief

dient,

gekeken

of

er

verschillen

zijn

tussen

de

verschillende

persoonskenmerken. In deze paragraaf zal de output die uit de regressieanalyse verkregen
is geïnterpreteerd worden. De regressieanalyse is zo opgebouwd dat er voor iedere
afhankelijke variabele vijf modellen zijn. Bij ieder model komen er dummy’s bij van elke
persoonskenmerken. Zo wordt er eerst de dummy voor mannen toegevoegd, vervolgens
de dummy’s voor laag en midden inkomen, dan de dummy’s voor VMBO/MAVO, HAVO,
VWO, MBO, HBO en WO. Als laatste worden de dummy’s voor meerpersoons huishouden
zonder kinderen en meerpersoons huishouden met kinderen toegevoegd. Deze worden
apart toegevoegd omdat de verschillende onafhankelijke variabelen op elkaar gecorrigeerd
worden. Er kan dan gekeken worden, wanneer een variabele niet meer significant is, of de
significantie verloopt via een andere variabele (Field, 2018). Het significantieniveau dat
gehanteerd wordt is ,05. Wanneer de significantie lager is dan deze waarde kan er gesteld
worden dat er een significant verschil is getoond, dan wel negatief dan wel positief. Om te
kijken wat het model verklaart wordt er gekeken naar de Adjusted R square, die een betere
weergave geeft over het percentage dat de variantie van de variabelen verklaart dan de
normale R square (De Vocht, 2019). De output van de regressieanalyse is terug te vinden
in Bijlage II ‘Multipele regressieanalyse regressieanalyses’.
BEZOEKFREQUENTIE
De regressieanalyse voor bezoekfrequentie is opgebouwd uit vijf modellen waarbij
telkens een onafhankelijke variabele wordt toegevoegd. Zo kan het gecorrigeerde effect
van de onafhankelijke variabele duidelijk worden verklaard. Alle modellen zijn significant,
gebleken uit de ANOVA tabel. De Adjusted R square van de modellen 1 tot en met 5 zijn
respectievelijke .025, .026, .037, .037, .044. De R square is het percentage dat de variantie
van de variabele verklaart.
Allereerst in Model 1 is te zien dat leeftijd een significant effect heeft op het aantal
bezoeken dat een centrumbezoeker per jaar aan het centrum brengt. Voor ieder jaar dat
een centrum bezoeker ouder is komen er 1,286 bezoeken per jaar bij. Dit positieve verband
is significant dus kan er gesteld worden dat er verschil zit tussen de leeftijden als er wordt
gekeken naar het aantal centrumbezoeken per jaar.
In Model 2 wordt het geslacht van de centrumbezoeker aan het model toegevoegd.
Dit wordt gedaan door middel van de dummy ‘Man’ om zo een vergelijking te kunnen maken
met vrouwen. Het verschil tussen mannen en vrouwen is niet significant. Dit houdt in dat er
geen verschil zit tussen mannen en vrouwen op basis van hun bezoekfrequentie in de
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middelgrote stad. Te zien is dat de leeftijd nog steeds een significante invloed heeft op het
aantal bezoeken per jaar. Ieder jaar dat een centrumbezoeker ouder is wordt het centrum
1,293 keer per jaar vaker bezocht.
Het inkomen wordt in Model 3 toegevoegd. Hierbij wordt de dummy ‘inkomen laag’
en de dummy ‘inkomen midden’ toegevoegd. Beide, zowel mensen met een laag inkomen
als mensen met een midden inkomen, verschillen significant van de referentiecategorie op
het aantal bezoeken dat per jaar aan het centrum wordt gebracht. Beide verbanden zijn
positief. Iemand met een laag inkomen brengt 47,884 vaker een bezoek aan het centrum
dan iemand met een hoog en midden inkomen. Ook mensen met een midden inkomen
verschillen significant van mensen met een hoog inkomen wanneer er wordt gekeken naar
het aantal centrumbezoeken per jaar. Mensen met een midden inkomen bezoeken 19,841
vaker het centrum dan mensen met een hoog inkomen. Leeftijd heeft ook in Model 3 een
significant positief effect op het aantal centrumbezoeken. Elk jaar dat iemand ouder is
bezoekt hij of zij het centrum 1,286 vaker per jaar. Het verschil tussen mannen en vrouwen
is niet significant gebleken op basis van het aantal bezoeken per jaar.
In Model 4 wordt opleidingsniveau toegevoegd door middel van de zes dummy’s
van VMBO/MAVO, HAVO, VWO, MBO, HBO en WO. Echter geeft geen enkel
opleidingsniveau een significant verschil met de referentiecategorie lager opgeleid. Binnen
de verschillende groepen van het inkomen, laag, midden en hoog inkomen, is er nog steeds
een significant verschil waar te nemen. Het verschil is echter wel minder groot geworden.
Iemand met een laag inkomen bezoekt 42,039 vaker het centrum per jaar en iemand met
een midden inkomen doet dit 16,365 vaker in vergelijking tot mensen met een hoog
inkomen. Voor het geslacht is er geen significant verschil waar te nemen, echter wanneer
er met een significantieniveau van ,10 gemeten wordt is er een positief significant verschil
aan te duiden dat mannen 11,252 vaker het centrum per jaar bezoeken dan vrouwen. Ook
is er een positief verband tussen leeftijd en de bezoekfrequentie. Ieder jaar dat iemand
ouder wordt bezoekt hij of zij het centrum 1,164 vaker per jaar.
Het laatste persoonskenmerk dat wordt toegevoegd is het type huishouden. In de
regressieanalyse worden de dummy’s ‘meerpersoons huishouden zonder kinderen’ en
‘meerpersoons huishouden met kinderen’ toegevoegd met als referentiecategorie het
éénpersoons huishouden. Beide dummy’s geven een significant negatief verschil aan. Een
meerpersoonshuishouden zonder kinderen bezoekt het centrum 38,637 minder per jaar
dan een éénpersoons huishouden. Een meerpersoonshuishouden met kinderen brengt
31,826 bezoeken minder per jaar aan het centrum dan éénpersoons huishoudens doen. De
verschillende inkomens in vergelijking met het hoge inkomen is niet meer significant in
Model 5, laag inkomen is nog wel significant wanneer er wordt afgeweken van het standaard
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significantieniveau ,05 naar ,10. Hiermee kan gesteld worden dat het effect van inkomen
op de bezoekfrequentie verloopt via het type huishouden dat iemand heeft. Leeftijd is ook
in Model 5 weer significant. Elk jaar dat iemand ouder wordt is, wordt het centrum 1,249
keer vaker per jaar bezocht.
BEZOEKDUUR
De vijf modellen van de regressieanalyse over de bezoekduur hebben allen een
significantie dat ze niet aanvaard kunnen worden voor zowel Model 1, 2, 3, 4 en 5. De
significantie van de modellen is respectievelijke .924, .253, .596, .078 en .125. Alle vijf de
modellen verklaren dus geen variantie tussen de variabelen. Hierdoor kan gesteld worden
dat geen van de groepen van de verschillende persoonskenmerken onderling verschillen
gelet op de bezoekduur bij een centrumbezoek.
AANTAL BEZOCHTE WINKELS
Ook de regressieanalyse voor het aantal bezochte winkels is opgebouwd uit vijf
modellen waar telkens een persoonskenmerk wordt toegevoegd. In Model 1 wordt het
persoonskenmerk leeftijd toegevoegd. Dit model is niet significant. Dit is logisch te verklaren
omdat er geen significant verschil wordt gemeten tussen de leeftijd van iemand en het
aantal bezochte winkels. De overige modellen, Model 2, 3, 4 en 5 zijn wel significant
gebleken met een R square van respectievelijke .039, .043, .047 en .048.
In Model 2 wordt het geslacht toegevoegd met de dummy ‘Man’. Mannen verschillen
significant van vrouwen in het aantal bezochte winkels. Het verband is negatief wat wil
zeggen dat mannen minder winkels bezoeken dan vrouwen. Uit de regressieanalyse volgt
dat mannen bij een centrum bezoek ,598 minder winkels bezoeken dan vrouwen doen bij
een centrumbezoek. Na het toevoegen van het geslacht blijkt ook dat, door het
gecorrigeerde effect van het geslacht op leeftijd, leeftijd significant is. Elk jaar dat de
respondent ouder wordt bezoekt hij of zij ,004 winkels minder bij een centrumbezoek wat
wil zeggen dat het verband negatief is.
Aan Model 3 wordt het inkomen toegevoegd in de vorm van dummy’s. De dummy’s
‘laag inkomen’ en ‘midden inkomen’ worden toegevoegd om de vergelijking te kunnen
maken met mensen met een hoog inkomen. Er is een negatief significant verband tussen
het aantal winkels dat mensen met een laag inkomen bezoeken en mensen met een hoog
inkomen. Mensen met een laag inkomen bezoeken bij een centrumbezoek ,292 winkels
minder dan mensen met een hoog inkomen doen bij een centrumbezoek. Tussen mensen
met een midden inkomen en een hoog inkomen is geen verschil gebleken. Ook in Model 3
is het verschil tussen mannen en vrouwen significant. Mannen bezoeken bij een
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centrumbezoek ,597 winkels minder dan vrouwen, het verband is dus nog altijd negatief.
Leeftijd is in Model 3 wederom significant. Dat wil zeggen dat ieder jaar dat een persoon
ouder wordt er ,004 winkels minder worden bezocht bij een centrumbezoek.
In

Model

4

worden

dummy’s

voor

opleidingsniveau

toegevoegd.

Alle

opleidingsniveaus tonen een significant verschil aan ten opzichte van het lager onderwijs.
Het verband van de verschillen in het aantal bezochte winkels bij een centrumbezoek is
positief. Zoals te zien is in tabel 23, verschillen de opleidingsniveaus ten opzichte van het
lager onderwijs met ,538 tot ,696 meer bezochte winkels per bezoek. Zowel het lage
inkomen als de leeftijd zijn niet meer significant na het toevoegen van de verschillende
opleidingsniveaus. Dat wil zeggen dat de significantie van deze onafhankelijke variabele
verloopt via het hoogst genoten opleidingsniveau dat iemand heeft. Wel is het verschil
tussen mannen en vrouwen nog steeds significant. Mannen bezoeken ,609 winkels per
centrumbezoek minder dan vrouwen dat doen.
In het laatste model van de regressieanalyse over het aantal bezochte winkels wordt
het type huishouden toegevoegd als persoonskenmerk. De dummy’s ‘Meerpersoons
huishouden zonder kinderen’ en ‘Meerpersoons huishouden met kinderen’ worden
vergeleken met de éénpersoons huishoudens. Maar uit de regressieanalyse volgt dat er
geen significant verschil is tussen de verschillende type huishoudens en het aantal
bezochte winkels bij een centrum bezoek. Wel verschillen alle opleidingsniveaus significant
van de mensen met een lager onderwijs als hoogst genoten opleiding. Het aantal winkels
dat de verschillende opleidingsniveaus meer bezoeken, het verband is positief, verschilt
van ,541 tot ,709 meer bezochte winkels per centrumbezoek. Een volledig overzicht hiervan
is te vinden in tabel 23. Zowel binnen het inkomen als de leeftijd zijn er geen significante
verschillen te vinden. Zoals bij Model 4 al is gebleken verloopt de significantie van inkomen
en leeftijd via het opleidingsniveau, dit is ook het waar te nemen in Model 5. Wel is het
verschil tussen mannen en vrouwen negatief significant is. Mannen bezoeken bij een
centrumbezoek ,596 winkels minder dan dat vrouwen doen bij een bezoek aan het centrum.
BESTEDINGEN
De laatste regressieanalyse die uitgevoerd is, is de analyse op bestedingen bij een
centrumbezoek. Ook hier is net als bij voorgaande regressieanalyse de regressie
opgebouwd uit vijf modellen waarbij telkens een persoonskenmerk wordt toegevoegd. In
Model 1 en Model 2, tabel 24, is te zien dat er geen significante verschillen zijn binnen de
verschillende persoonskenmerken. Hierdoor is ook de significantie van de regressieanalyse
zelf boven de ,05. Deze modellen zijn dus niet bruikbaar om uitspraken te doen over
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verschillen binnen de groepen van de persoonskenmerken. De modellen 3, 4 en 5 zijn wel
significant met een R square van respectievelijke .018, .020 en .021.
In Model 3 wordt het persoonskenmerk inkomen aan de regressieanalyse
toegevoegd nadat in Model 1 en Model 2 al leeftijd en het geslacht zijn toegevoegd. Beide
inkomensklassen verschillen significant van de referentiecategorie ‘hoog inkomen’, beide
verschillen hebben een negatief verband. Mensen met een laag inkomen besteden
significant 24,770 euro minder dan mensen met een hoog inkomen. Mensen met een
midden inkomen besteden significant minder bij een centrumbezoek, 8,312 euro. Zoals in
Model 1 en Model 2 ook het geval was is er voor beide persoonskenmerken, binnen de
leeftijden en binnen het geslacht, geen significant verschil te ontdekken op de uitgaven bij
een centrum bezoek.
Het opleidingsniveau wordt in Model 4 aan de regressieanalyse toegevoegd. Echter
heeft geen van de opleidingsniveau een significant verschil met de referentiecategorie
‘lager onderwijs’. De verschillen binnen inkomen blijven significant negatief. Mensen met
een laag inkomen besteden 23,840 euro minder bij een centrumbezoek en mensen met
een midden inkomen besteden 8,312 euro minder. Ook in Model 4 zijn er geen significante
verschillen te vinden binnen de persoonskenmerken leeftijd en geslacht.
Het laatste persoonskenmerk dat wordt toegevoegd is het type huishouden, Model
5. Het type huishouden heeft geen significant verband met de besteding bij een
centrumbezoek. Er zijn geen verschillen binnen de verschillende groepen binnen het type
huishouden. Ook in Model 5 zijn er geen significante verschillen te vinden binnen de
persoonskenmerken leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Binnen de verschillende
inkomensklassen is er nog steeds een verschil te ontdekken. Er is een voor beide dummy’s
een negatief significant verschil ten opzichte van de referentiecategorie ‘hoog inkomen’.
Mensen met een laag inkomen besteden bij een centrumbezoek 21,070 euro minder dan
mensen met een hoog inkomen. Mensen met een midden inkomen besteden 7,450 euro
minder bij een centrumbezoek dan mensen met een hoog inkomen dat doen.
4.3.4 OUTLIERS
Outliers kunnen een effect hebben op de regressieanalyse en dan met name de
regressiecoëfficienten. Om de outliers in beeld te brengen kan er middels SPSS de
Casewise Diagnostic worden uitgevoerd. Hierbij worden de waarden die buiten een
bepaalde standaarddeviatie liggen uitgelicht. De standaarddeviatie die hier wordt
gehanteerd is 3. Dit houdt in dat een waarde een outlier is wanneer deze drie of meer
standaard deviaties van het gemiddeld ligt (De Vocht, 2019).
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Uit de vier regressieanalyses is gebleken dat er bij bezoekfrequenties een aantal
punten ver buiten de wolk ligt zoals ook al is aangegeven in Hoofdstuk 4.3.1 ‘Assumpties
bezoekfrequentie’. Deze outliers zullen hier verder onder de loep genomen worden.
De casenummers die minimaal 3 standaard deviaties van het gemiddelde liggen zijn
de volgende;
Tabel 2 Outliers regressieanalyse bezoekfrequentie

Casenummer

Bezoekfrequentie per jaar

199

730

1715

730

4595

730

4861

1095

5624

730

5808

1460

5901

730

Om te kijken of deze zeven outliers een daadwerkelijk effect hebben gehad op de
regressiecoëfficienten in de regressieanalyse zal nogmaals de regressieanalyse worden
uitgevoerd op de bezoekfrequentie met de outliers uit de analyse verwijderd. De resultaten
zijn in tabelvorm terug te vinden in Bijlage III ‘Outliers’ net als de assumpties en de test voor
multicollineariteit die horen bij de regressieanalyse zonder outliers.
Aan alle drie de assumpties wordt voldaan. De punten liggen op en om de lijn
verdeeld wat wil zeggen dat de residuen normaal verdeeld zijn. De punten in de scatterplot
zijn gelijkmatig verdeeld wat betekent dat de variantie van de residuen constant is. Ook aan
de assumptie van lineariteit is voldaan, de punten liggen evenwichtig rondom de 0-lijn (y=0)
verdeeld (De Vocht, 2019). Daarnaast is er geen sprake van multicollineariteit, alle VIFwaarden liggen tussen de 1 en 2.
In Model 1 wordt de leeftijd toegevoegd. Net als bij de regressieanalyse met outliers
is de variabele leeftijd significant. Het verband is echter wel wat sterker. Ieder jaar dat de
respondent ouder wordt bezoekt hij of zij niet 1,286 keer vaker per jaar het centrum maar
1,326 keer per jaar vaker het centrum. De Adjusted R square van het model zonder de
outliers ligt hoger dan de regressieanalyse met de outliers, ,043 tegenover ,025. Dit
betekent dat het model meer verklaart dan Model 1 van de bezoekfrequentie met outliers.
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Het persoonskenmerk geslacht wordt wederom in Model 2 ingevoegd. De Adjusted
R square is ook hier gestegen ten opzichte van de regressieanalyse met outliers. De
Adjusted R square is ,043 tegenover ,026 van de regressieanalyse met outliers. De analyse
geeft echter nog steeds geen significant verschil binnen het persoonskenmerk geslacht.
Voor leeftijd geldt dit wel, iemand die een jaar ouder is bezoekt nu 1,327 keer vaker het
centrum per jaar. De regressieanalyse met outliers gaf hier een waarde van 1,293 bezoeken
meer per jaar voor ieder jaar dat iemand ouder wordt.
In Model 3 wordt het inkomen toegevoegd middels de dummy’s ‘inkomen laag’ en
‘inkomen midden’ om zo te kunnen vergelijken met de referentiecategorie ‘inkomen hoog’.
De Adjusted R square is ,060 tegenover de ,037 van de regressieanalyse met outliers. Dit
betekent dat het model meer verklaart wanneer de outliers zijn verwijderd. Leeftijd is nog
altijd positief significant. Er zijn 1,324 bezoeken per jaar meer voor ieder jaar iemand ouder
wordt, in de regressieanalyse met outliers is dit 1,286. Mannen en vrouwen tonen wederom
geen verschil in het aantal bezoeken per jaar. Beide groepen binnen het persoonskenmerk
inkomen tonen een positief significant verschil met iemand met een hoog inkomen. De
waarden zijn echter wat lager bij het model zonder de outliers dan bij het model met de
outliers. Lage inkomens bezoeken 47,767 keer vaker het centrum per jaar dan hoge
inkomens, in het model met outliers was dit 47,884. Midden inkomens komen 17,528 keer
vaker naar het centrum per jaar tegenover de 19,841 uit het model met de outliers.
Model 4 heeft het persoonskenmerk opleidingsniveau toegevoegd gekregen
middels de zes dummy’s. De Adjusted R square is ,060 waar deze nog ,037 was in het
model met outliers. Echter verschilt geen van de opleidingsniveaus significant van de
referentiecategorie ‘lager opgeleid’. Ook tussen mannen en vrouwen is er geen verschil
waar te nemen in het aantal bezoeken per jaar. Voor de leeftijd geldt dat er een positief
significant verband is. Ieder jaar dat iemand ouder wordt, wordt het centrum 1,242 keer
vaker bezocht. In het model met outliers was dit 1,164 keer vaker. Ook binnen het inkomen
is er twee maal een positief significant verband waargenomen. Mensen met lage inkomens
gaan 43,742 keer vaker naar het centrum per jaar tegenover de 42,039 uit het model met
outliers. Mensen met een midden inkomen gaan per jaar 14,993 keer vaker naar het
centrum dan mensen met een hoog inkomen. In het model met outliers was dit nog 16,365.
In het laatste model wordt het persoonskenmerk type huishouden toegevoegd. De
Adjusted R square van Model 5 is ,063. In het Model 5 met outliers was dit ,044. In beide
modellen is er voor beide dummy’s, ‘Meerpersoons huishouden zonder kinderen’ en
‘Meerpersoons huishouden met kinderen’, een negatief significant verschil ten opzichte van
een éénpersoons huishouden. Een meerpersoons huishouden zonder kinderen bezoekt
23,545 minder vaak het centrum dan een éénpersoons huishouden. In het model met
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outliers was dit nog 38,637 minder vaak. Een meerpersoons huishouden met kinderen
bezoekt 15,595 keer minder vaak het centrum per jaar. In de regressieanalyse met outliers
was dit nog 31,826 keer minder vaak. Wat nog meer opvalt aan Model 5 zonder outliers is
dat de significantie van het inkomen niet meer verloopt via het type huishouden zoals dit
wel het geval was bij Model 5 met outliers. Beide dummy’s zijn positief significant ten
opzichte van mensen met een hoog inkomen. Mensen met een laag inkomen bezoeken
33,661 keer vaker per jaar het centrum en mensen met een midden inkomen 13,496 keer
vaker per jaar het centrum dan mensen met een hoog inkomen. Opleidingsniveau en leeftijd
geven beide geen significante verschillen binnen de verschillende groepen.
Door het verwijderen van de outliers is te zien dat dit het verklaringsniveau van de
regressieanalyse ten goede komt. Voor ieder model stijgt de Adjusted R square aanzienlijk.
Hiermee wordt de verklaringskracht van de regressie hoger.
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HOOFDSTUK 5. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
In dit hoofdstuk zal de conclusie omtrent het onderzoek naar voren komen, gevolgd
door aanbevelingen die aan de hand van de conclusie zijn opgevallen in paragraaf 5.2
‘Aanbevelingen’.
5.1 CONCLUSIE
Na

het

bestuderen

van

de

theorieën

omtrent

bezoekersgedrag,

welke

persoonskenmerken hier een invloed op kunnen hebben en een data-analyse over de
bezoekers van middelgrote stadscentra is het mogelijk om een antwoord te kunnen geven
op de hoofdvraag:
Wat is het effect van persoonskenmerken van centrumbezoekers van middelgrote
stadscentra op het bezoekmotief?
Het antwoord hierop begint met het onderscheid dat te maken is tussen twee
bezoekmotieven die bezoekers kunnen hebben wanneer zij een bezoek aan het centrum
kunnen hebben. Er is een onderscheid te maken tussen een hedonistische shopper, de
funshopper, en de utilitaristische shopper, de runshopper. Een hedonistisch shopper zoekt
bij een centrumbezoek plezier, vermaak en entertainment en weet nog niet wat de dag zal
brengen (Teller et al, 2008). Kenmerken van de hedonistische shopper zijn dat het centrum
vaak wordt bezocht, de bezoekduur lang is, er veel winkels worden bezocht en er bij een
bezoek een hoge besteding is in winkels en voorzieningen. Deze kenmerken hebben ze om
verschillende stijlen en sferen te proeven. Daarnaast is een belangrijk kenmerk van de
hedonist dat het brein wordt gestimuleerd met nieuwe activiteiten (Babin et al, 2007; Teller
et al, 2008; Irani & Hanzaee, 2011). De utilitarist daarentegen is op zoek naar een zo
efficiënt mogelijk manier van winkelen. De kenmerken die hierbij horen zijn volgens Teller
et al (2008) tegenovergesteld aan die van een hedonistische shopper. Zo worden er weinig
bezoeken aan het centrum gebracht, is de bezoekduur kort, worden er weinig winkels
bezocht bij een bezoek en zijn de bestedingen laag (Reynolds & Beatty, 1999; Jones et al,
2006; Kim, 2006; Babin et al, 2007; Teller et al, 2008).
Uit de theorie volgt een aantal persoonskenmerken die een effect kunnen hebben
op het bezoekmotief. Veel voorkomende en de meest gebruikte persoonskenmerken zijn
de leeftijd, het geslacht, het inkomen, het opleidingsniveau en het type huishouden van een
persoon. Deze persoonskenmerken zijn afgeleid uit eerdere onderzoeken waarbij
soortgelijke analyses zijn uitgevoerd. Op basis van deze literatuur is er ook een aantal
aannames opgesteld om te kijken of hetzelfde patroon zich voor doet in de Nederlandse
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middelgrote stadscentra (Blaylock, 1989; Falk & Campbell, 1997; Anselmsson, 2006; Farag
et al, 2007; Teller et al, 2008; Van Leeuwen & Rietveld, 2011).
Uit de analyse is gebleken dat er aan een aantal patronen in Nederlandse
middelgrote steden voldaan is, maar er ook van een aantal patronen wordt afgeweken. Zo
blijkt uit Falk en Campbell (1997) dat mannen minder vaak het centrum bezoeken. Uit dit
onderzoek komt naar voren dat mannen over het algemeen een afkeer hebben tegen
shoppen. Als gevolg hiervan is er in dit onderzoek gekeken naar het effect van geslacht op
het aantal bezoeken per jaar aan het stadscentrum. Uit de resultaten is gebleken dat er
geen significant verschil is ontdekt in het aantal bezoeken dat mannen en vrouwen per jaar
aan het centrum brengen. Ook het opleidingsniveau heeft net als het persoonskenmerk
geslacht geen effect op het aantal centrumbezoeken per jaar in Nederlandse middelgrote
stadscentra. In onderzoek van Blaylock (1989) en Teller et al (2008) kwam naar voren dat
mensen met een lagere opleiding vaker het centrum bezoeken dan mensen met een hogere
opleiding. Uit dit onderzoek is dus gebleken dat er voor de Nederlandse middelgrote
stadscentra geen significant verschil is gevonden tussen de verschillende opleidingsniveau
en het aantal bezoeken per jaar. Het type huishouden heeft wel degelijk een effect op het
aantal bezoeken per jaar zoals ook in de theorie verondersteld is (Blaylock 1989; Farag et
al 2007). Uit onderzoek is gebleken dat er een significant verschil is tussen meerpersoons
huishoudens zonder kinderen en éénpersoons huishouden en tussen meerpersoons
huishouden met kinderen en éénpersoons huishouden. Het effect van het typen huishouden
dat gevonden is, is voor beide huishoudens negatief. Een meerpersoons huishouden
zonder kinderen en een meerpersoons huishouden met kinderen bezoeken minder vaak
het stadscentrum dan een éénpersoons huishouden. Hiermee kan gesteld worden dat een
éénpersoons huishouden een meer hedonistisch motief heeft dan meerpersoons
huishoudens zonder en met kinderen, die een meer utilitaristisch perspectief hebben (Teller
et al, 2008).
Uit het onderzoek blijkt dat er een significant verschil is tussen mannen en vrouwen
en het aantal winkels dat er tijdens een centrumbezoek wordt bezocht. Mannen bezoek
significant minder winkels bij een centrumbezoek dan vrouwen doen. Dit komt overeen met
verwachtingen uit eerder onderzoek. Anselmsson (2006) schreef al dat vrouwen vaker in
etalages keken en een voorkeur hebben voor het rondsnuffelen in verschillende winkels in
tegenstelling tot mannen. Mannen hebben, zoals Falk en Campbell (1997) in hun onderzoek
bespraken, de neiging om het centrumbezoek zo efficiënt mogelijk te houden. Op basis van
deze resultaten vertonen vrouwen een meer hedonistisch motief op basis van het aantal
bezochte winkels bij een centrumbezoek. Mannen tonen een meer utilitaristisch
centrumbezoek door de efficiëntie die ze zoeken (Falk & Campbell, 1997; Teller et al, 2008).
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Bij bestedingen is uit eerder onderzoek van Farag et al (2007) gebleken dat er een
evenredig verband zit tussen het inkomensniveau en de hoeveelheid besteding bij een
centrumbezoek. Een laag inkomen ligt in lijn met lage uitgave bij een centrumbezoek en
een hoog inkomen ligt in lijn met hoge uitgave. Uit de analyse blijkt dat dit ook geldt voor de
Nederlandse middelgrote stadscentra. Mensen met een hoog inkomen vertonen een meer
hedonistisch bezoekmotief door hun hoge uitgaven en mensen met een laag inkomen
geven significant minder uit dan mensen met een hoog inkomen (Teller et al, 2008). Mensen
met een midden inkomen zitten hier, gekeken naar uitgaven, midden in. Het loop dus zoals
Farag et al (2007) al veronderstelde gelijkmatig op. In de theorie wordt ook gesproken over
het effect van opleidingsniveau op de hoeveelheid uitgaven. Blaylock (1989) veronderstelde
al dat de uitgave in het centrum oploopt naarmate het opleidingsniveau stijgt. Dit is later
ook teruggekomen in het onderzoek van Farag et al (2007), die hier aan toe voegde dat dit
op zijn beurt in nauw verband staat met het inkomensniveau. Een hogere inkomensklasse
staat gelijk aan een hoger opleidingsniveau wat als effect op de uitgaven heeft dat deze
hoger zijn (Farag et al, 2007). Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen effect is in de
Nederlandse middelgrote stadscentra van opleidingsniveau op de hoeveelheid uitgaven.
Dit patroon ligt in Nederland dus anders dan in andere onderzoeken naar voren is gekomen.
Al met al is Nederland erg wisselvallig wanneer er gekeken wordt naar het effect
van persoonskenmerken van centrumbezoekers op het bezoekmotief. Op een aantal
punten is er hetzelfde vast te stellen zoals het in de theorie wordt uitgelicht. Op andere
punten verschilt het effect van persoonskenmerken op het bezoekmotief met het
verwachtingspatroon dat in de theorie wordt geschetst. Juist deze resultaten zijn voor
winkeleigenaren, beleidsmakers en gemeenten interessant omdat deze buiten dat
verwachtingspatroon vallen.

5.2 AANBEVELINGEN
Dit onderzoek geeft een inzage in het effect van persoonskenmerken van
centrumbezoekers in de Nederlandse middelgrote stadscentra. Er zijn al vele onderzoeken
verricht op dit gebied, maar de focus lag hier op grote steden (voornamelijk buitenlandse
steden), agglomeraties of grote shopping malls. Veel onderzoeken naar de middelgrote
steden is er niet gedaan, zoals ook niet naar de Nederlandse middelgrote steden. Wat er
uit het onderzoek op te maken is, is dat de Nederlandse centrumbezoeker op bepaalde
vlakken overeenkomt met wat er in de theorie beschreven staat. Echter is er ook een aantal
punten waar er van deze theorieën en verwachtingen wordt afgeweken. Nu kan er voor
gekozen worden, wanneer het onderzoek als informatief onderzoek wordt gebruikt, om de
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overeenkomsten van het bezoekgedrag van centrumbezoekers met de theorie sterker te
benutten. Ook kan er voor een andere strategie gekozen worden. Welke personen in de
stad wil je meer of langer in je centrum hebben. Hiermee kan de diversiteit in deze
middelgrote steden groeien.
Wanneer dit onderzoek wordt gebruikt als vervolgonderzoek is het aan te raden om
kritisch te kijken naar de verklaringskracht van de verschillende modellen van de
regressieanalyses. Deze zijn zeer laag waardoor het slechts weinig van de significante
verschillen verklaart. Een mogelijkheid om deze verklaringskracht te verhogen is door het
toevoegen van meer variabelen in de vorm van meer verschillende persoonskenmerken.
Door het toevoegen van variabelen zal de verklaringskracht hoger worden (Field, 2018).
Een hogere verklaringskracht geeft het onderzoek immers meer draagvlak. Wat een andere
interessante invalshoek is voor een eventueel vervolgonderzoek is om te kijken of de
effecten die zijn gevonden nog steeds geldend zijn na alle ontwikkelingen rondom het
Corona-virus en het economisch verval wat het wellicht met zich meebrengt. Zijn er
verschillen te ontdekken over de motieven voor het virus en de motieven na het virus, welke
effect heeft het gehad? Wordt het shoppen meer utilitaristisch, runshoppen, door alle
maatregelen die zijn getroffen en wellicht deels blijvend zijn. Of zijn de mensen hun vrijheid
meer gaan waarderen en is het funshoppen gestegen omdat een nieuw virus op de loer
ligt?
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HOOFDSTUK 6. DISCUSSIE
Nu het onderzoek is afgerond is het tijd om terug te kijken op het proces en hier
kritisch op te reflecteren. Uiteraard is het onvermijdelijk om het Corona-virus niet te noemen.
Door de uitbraak van het virus is het onderzoek nog al op zijn kop gezet. In eerste instantie
hadden we door middel van een eigen opgestelde enquête data voor het jaar 2020 moeten
verzamelen voor het onderzoek en de uitbreiding van de dataset voor DTNP. Door de
genomen maatregelen van de regering en daardoor het lage aantal respondenten die zich
in de stad zouden bevinden is er besloten te gaan werken met de al bestaande dataset.
Uiteindelijk hebben we DTNP nog kunnen helpen door het specificeren van bepaalde data
uit de bestaande dataset en het digitaliseren van de looproutes uit deze dataset.
Door het werken met de bestaande dataset was het soms even omschakelen met
het onderzoek. Niet alle vragen die nodig waren voor het onderzoek zijn door de jaren heen
bevraagd. Daarnaast zat er ook nog een aantal kleine fouten in het bestand die eerst
gefilterd moesten worden. Wanneer de data door ons zelf, de groep met dit thema voor de
scriptie, had kunnen worden ingevoerd hadden deze fouten wellicht kunnen voorkomen
worden door overleg over hoe de data ingevoerd moest worden.
Overleg en samenwerking is ook een punt geweest wat het onderzoek niet altijd ten
goede kwam. Ondanks alle pogingen om zo goed mogelijk te communiceren via online
kanalen blijft het lastig. Het nadeel van online communicatie is dat er soms wat dagen
overheen gingen voor er antwoord op mails kwam wat zeker zijn invloed heeft gehad op
het proces van het onderzoek. Op dit antwoord kwamen weer vervolgvragen waar ook weer
een aantal dagen overheen ging. Op zo een moment was het fijn geweest om even op het
kantoor van de begeleider binnen te kunnen lopen en te kunnen sparren over bepaalde
onderdelen. Hierdoor was het proces soms wat moeizaam doordat er keuzes gemaakt
moesten worden om voortuitgang in het onderzoek te krijgen. Het ene moment waren de
keuzes juist, het andere moment waren de keuzes niet altijd de juiste waardoor er
regelmatig aanpassingen hebben plaatsgevonden. Het grootste verlies aan face-to-face
contacten zijn de momenten geweest waar er aan de analyse werd gewerkt. De ingeplande
dagen om gezamenlijk naar de analyse te kijken zijn afgelast waardoor er veel zelf
uitgedokterd moest worden. Ondanks deze belemmeringen wil ik iedereen complimenteren
voor de moeite die is gedaan om de communicatie toch op een zo goed mogelijk manier te
laten verlopen.
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BIJLAGE
I: BESCHRIJVENDE STATISTIEK
RESPONDENTEN

Tabel 3 Respondenten totaal

Statistics
ID van de respondent
N

Valid

2131

Missing

0

Tabel 4 Respondenten per middelgroot stadscentrum

Centrum waar de enquête is afgenomen
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Elst

198

9,3

9,3

9,3

Geleen

180

8,4

8,4

17,7

86

4,0

4,0

21,8

Haaksbergen

184

8,6

8,6

30,4

Houten

225

10,6

10,6

41,0

Nijkerk

189

8,9

8,9

49,8

Tiel

193

9,1

9,1

58,9

Waalwijk

165

7,7

7,7

66,6

Wageningen

200

9,4

9,4

76,0

Wijchen

156

7,3

7,3

83,3

Woerden

170

8,0

8,0

91,3

Zevenaar

185

8,7

8,7

100,0

2131

100,0

100,0

Gorinchem

Total

65

GESLACHT

Tabel 5 Geslacht totaal

Geslacht van de respondent
Cumulative
Frequency
Valid

Man

Percent

Valid Percent

Percent

722

33,9

33,9

33,9

Vrouw

1409

66,1

66,1

100,0

Total

2131

100,0

100,0

Tabel 6 Geslacht per middelgroot stadscentrum

Centrum waar de enquête is afgenomen * Geslacht van de respondent
Crosstabulation
Count
Geslacht van de respondent
Man
Centrum waar de enquête is
afgenomen

Vrouw

Total

Elst

69

129

198

Geleen

70

110

180

Gorinchem

32

54

86

Haaksbergen

56

128

184

Houten

74

151

225

Nijkerk

66

123

189

Tiel

69

124

193

Waalwijk

55

110

165

Wageningen

64

136

200

Wijchen

58

98

156

Woerden

48

122

170

Zevenaar

61

124

185

722

1409

2131

Total

66

LEEFTIJD

Tabel 7 Leeftijd totaal

Descriptive Statistics
N
Leeftijd van de respondent

2131

Valid N (listwise)

2131

Minimum

Maximum
8

93

Mean

Std. Deviation

50,56

18,198

Tabel 8 Leeftijd per middelgroot stadscentrum

Report
Leeftijd van de respondent
Centrum waar de enquête is
afgenomen

Mean

N

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Elst

51,55

198

16,484

15

89

Geleen

50,34

180

18,233

15

83

Gorinchem

49,93

86

16,580

18

81

Haaksbergen

53,75

184

17,365

15

86

Houten

50,61

225

17,232

15

93

Nijkerk

52,53

189

17,470

18

84

Tiel

46,79

193

17,060

16

82

Waalwijk

50,18

165

17,915

17

83

Wageningen

43,41

200

21,003

16

92

Wijchen

49,46

156

19,198

8

93

Woerden

54,04

170

17,118

10

93

Zevenaar

54,48

185

18,944

16

89

Total

50,56

2131

18,198

8

93

67

INKOMEN

Tabel 9 Inkomen totaal

Inkomen van de respondent
Cumulative
Frequency
Valid

Laag

Percent

Valid Percent

Percent

374

17,6

17,6

17,6

1159

54,4

54,4

71,9

Hoog

598

28,1

28,1

100,0

Total

2131

100,0

100,0

Midden

Tabel 10 Inkomen per middelgroot stadscentrum

Centrum waar de enquête is afgenomen * Inkomen van de respondent
Crosstabulation
Inkomen van de respondent
Laag
Centrum

Elst

waar
enquête is
afgenomen

Count
Percentage

Geleen

Gorinchem

Haaksbergen

Houten

18,7%

57,1%

24,2%

100,0%

22

93

65

180

12,2%

51,7%

36,1%

100,0%

15

42

29

86

17,4%

48,8%

33,7%

100,0%

20

122

42

184

10,9%

66,3%

22,8%

100,0%

32

116

77

225

14,2%

51,6%

34,2%

100,0%

29

108

52

189

15,3%

57,1%

27,5%

100,0%

41

93

59

193

21,2%

48,2%

30,6%

100,0%

Count
Percentage

Tiel

198

Count
Percentage

Nijkerk

48

Count
Percentage

Count
Percentage

Total

113

Count
Percentage

Hoog

37

Count
Percentage

Midden

68

Waalwijk

Count
Percentage

Wageningen

10,9%

60,6%

28,5%

100,0%

63

94

43

200

31,5%

47,0%

21,5%

100,0%

24

86

46

156

15,4%

55,1%

29,5%

100,0%

38

82

50

170

22,4%

48,2%

29,4%

100,0%

35

110

40

185

18,9%

59,5%

21,6%

100,0%

374

1159

598

2131

17,6%

54,4%

28,1%

100,0%

Count
Percentage

Total

165

Count
Percentage

Zevenaar

47

Count
Percentage

Woerden

100

Count
Percentage

Wijchen

18

Count
% within
Centrum
waar de
enquête is
afgenomen

OPLEIDINGSNIVEAU

Tabel 11 Opleidingsniveau totaal

Opleidingsniveau van de respondent
Cumulative
Frequency
Valid

Lager

Percent

Valid Percent

Percent

76

3,6

3,6

3,6

V(M)BO-MAVO

350

16,4

16,4

20,0

HAVO

117

5,5

5,5

25,5

VWO

59

2,8

2,8

28,2

MBO

507

23,8

23,8

52,0

HBO

686

32,2

32,2

84,2

WO

336

15,8

15,8

100,0

Total

2131

100,0

100,0

69

Tabel 12 Opleidingsniveau per middelgroot stadscentrum

Centrum waar de enquête is afgenomen * Opleidingsniveau van de respondent Crosstabulation
Opleidingsniveau van de respondent
Lager
Centrum waar Elst
de enquête is

Count
% within Centrum waar de

afgenomen

V(M)BO-MAVO

HAVO

VWO

MBO

HBO

WO

Total

13

45

13

7

46

54

20

198

6,6%

22,7%

6,6%

3,5%

23,2%

27,3%

10,1%

100,0%

3

15

9

6

55

61

31

180

1,7%

8,3%

5,0%

3,3%

30,6%

33,9%

17,2%

100,0%

2

18

7

1

15

39

4

86

2,3%

20,9%

8,1%

1,2%

17,4%

45,3%

4,7%

100,0%

8

35

8

7

60

55

11

184

4,3%

19,0%

4,3%

3,8%

32,6%

29,9%

6,0%

100,0%

3

30

15

4

40

80

53

225

1,3%

13,3%

6,7%

1,8%

17,8%

35,6%

23,6%

100,0%

enquête is afgenomen
Geleen

Count
% within Centrum waar de
enquête is afgenomen

Gorinchem

Count
% within Centrum waar de
enquête is afgenomen

Haaksbergen

Count
% within Centrum waar de
enquête is afgenomen

Houten

Count
% within Centrum waar de
enquête is afgenomen

70

Nijkerk

Count
% within Centrum waar de

10

30

8

7

53

66

15

189

5,3%

15,9%

4,2%

3,7%

28,0%

34,9%

7,9%

100,0%

15

19

9

4

47

68

31

193

7,8%

9,8%

4,7%

2,1%

24,4%

35,2%

16,1%

100,0%

1

25

4

5

45

65

20

165

0,6%

15,2%

2,4%

3,0%

27,3%

39,4%

12,1%

100,0%

3

28

3

7

24

41

94

200

1,5%

14,0%

1,5%

3,5%

12,0%

20,5%

47,0%

100,0%

7

24

13

6

40

50

16

156

4,5%

15,4%

8,3%

3,8%

25,6%

32,1%

10,3%

100,0%

2

47

12

1

32

49

27

170

1,2%

27,6%

7,1%

0,6%

18,8%

28,8%

15,9%

100,0%

enquête is afgenomen

Tiel

Count
% within Centrum waar de
enquête is afgenomen

Waalwijk

Count
% within Centrum waar de
enquête is afgenomen

Wageningen

Count
% within Centrum waar de
enquête is afgenomen

Wijchen

Count
% within Centrum waar de
enquête is afgenomen

Woerden

Count
% within Centrum waar de
enquête is afgenomen

71

Zevenaar

Count
% within Centrum waar de

9

34

16

4

50

58

14

185

4,9%

18,4%

8,6%

2,2%

27,0%

31,4%

7,6%

100,0%

76

350

117

59

507

686

336

2131

3,6%

16,4%

5,5%

2,8%

23,8%

32,2%

15,8%

100,0%

enquête is afgenomen
Total

Count
% within Centrum waar de
enquête is afgenomen

72

HUISHOUDEN

Tabel 13 Huishouden totaal

Huishouden van de respondent
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Eenpersoons

436

20,5

20,5

20,5

Meerpersoons zonder

939

44,1

44,1

64,5

756

35,5

35,5

100,0

2131

100,0

100,0

kinderen
Meerpersoons met kinderen
Total

73

Tabel 14 Huishouden per middelgroot stadscentrum

Centrum waar de enquête is afgenomen * Huishouden van de respondent Crosstabulation
Huishouden van de respondent

Eenpersoons
Centrum waar de enquête is

Elst

afgenomen

Count
% within Centrum waar de

Meerpersoons

Meerpersoons

zonder kinderen

met kinderen

Total

34

98

66

198

17,2%

49,5%

33,3%

100,0%

32

86

62

180

17,8%

47,8%

34,4%

100,0%

15

37

34

86

17,4%

43,0%

39,5%

100,0%

30

80

74

184

16,3%

43,5%

40,2%

100,0%

46

81

98

225

20,4%

36,0%

43,6%

100,0%

enquête is afgenomen
Geleen

Count
% within Centrum waar de
enquête is afgenomen

Gorinchem

Count
% within Centrum waar de
enquête is afgenomen

Haaksbergen

Count
% within Centrum waar de
enquête is afgenomen

Houten

Count
% within Centrum waar de
enquête is afgenomen

74

Nijkerk

Count
% within Centrum waar de

27

97

65

189

14,3%

51,3%

34,4%

100,0%

38

86

69

193

19,7%

44,6%

35,8%

100,0%

25

83

57

165

15,2%

50,3%

34,5%

100,0%

86

62

52

200

43,0%

31,0%

26,0%

100,0%

37

60

59

156

23,7%

38,5%

37,8%

100,0%

30

81

59

170

17,6%

47,6%

34,7%

100,0%

enquête is afgenomen
Tiel

Count
% within Centrum waar de
enquête is afgenomen

Waalwijk

Count
% within Centrum waar de
enquête is afgenomen

Wageningen

Count
% within Centrum waar de
enquête is afgenomen

Wijchen

Count
% within Centrum waar de
enquête is afgenomen

Woerden

Count
% within Centrum waar de
enquête is afgenomen

75

Zevenaar

Count
% within Centrum waar de

36

88

61

185

19,5%

47,6%

33,0%

100,0%

436

939

756

2131

20,5%

44,1%

35,5%

100,0%

enquête is afgenomen
Total

Count
% within Centrum waar de
enquête is afgenomen

76

AFHANKELIJKE VARIABELEN

Tabel 15 Beschrijvende statistiek afhankelijke variabelen

Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Bezoekfrequentie per jaar

2131

,50

1460,00

127,4385

124,00923

aantal_winkels_totaal

1896

0

9

1,89

1,438

Duur van het bezoek

2131

2

300

54,27

42,146

Bestedingen in euro's in

2131

,00

1000,00

39,9721

58,66638

bezochte winkels en
voorzieningen
Valid N (listwise)

1896

AFHANKELIJKE VARIABELEN PER MIDDELGROOT STADSCENTRUM

Tabel 16 Beschrijvende statistiek afhankelijke variable per middelgroot centrum

Report
Bestedingen in
euro's in bezochte
Centrum waar de enquête is
afgenomen
Elst

N

winkels en

Duur van

aantal_winkels_

ntie per jaar

voorzieningen

het bezoek

totaal

198

198

198

177

143,7626

42,0101

49,27

1,52

156,80351

47,63279

37,244

1,239

Minimum

1,00

,00

2

0

Maximum

1460,00

300,00

260

6

104,0000

30,0000

45,00

1,00

180

180

180

166

104,4278

41,7389

51,75

1,72

107,52269

61,15393

37,934

1,378

Mean
Std. Deviation

Median
Geleen

Bezoekfreque

N
Mean
Std. Deviation

77

Minimum

1,00

,00

10

0

Maximum

365,00

510,00

190

6

52,0000

25,0000

45,00

1,00

86

86

86

82

115,6047

47,7558

59,36

2,55

123,81716

70,99991

39,264

1,925

Minimum

1,00

,00

5

0

Maximum

365,00

600,00

180

9

52,0000

30,0000

60,00

2,00

184

184

184

158

171,7120

35,4511

45,07

1,24

131,45154

40,82293

32,623

1,067

Minimum

1,00

,00

2

0

Maximum

730,00

250,00

180

4

130,0000

20,0000

30,00

1,00

225

225

225

190

151,0178

35,1111

46,29

1,86

120,40682

42,86483

33,493

1,144

Minimum

1,00

,00

5

0

Maximum

365,00

415,00

240

6

104,0000

25,0000

30,00

2,00

189

189

189

178

129,0265

35,0450

54,87

1,90

115,38757

47,74555

39,039

1,263

Minimum

1,00

,00

5

0

Maximum

365,00

500,00

270

7

104,0000

25,0000

45,00

2,00

193

193

193

193

89,9896

41,0674

62,41

2,19

101,62610

53,14179

47,654

1,633

Minimum

1,00

,00

5

0

Maximum

365,00

400,00

240

8

Median
Gorinchem

N
Mean
Std. Deviation

Median
Haaksbergen

N
Mean
Std. Deviation

Median
Houten

N
Mean
Std. Deviation

Median
Nijkerk

N
Mean
Std. Deviation

Median
Tiel

N
Mean
Std. Deviation

78

Median
Waalwijk

52,0000

25,0000

60,00

2,00

165

165

165

149

102,9515

52,6212

59,18

2,08

104,22372

80,09665

52,181

1,609

Minimum

1,00

,00

2

0

Maximum

365,00

624,00

300

9

52,0000

25,0000

45,00

2,00

200

200

200

136

124,2150

26,0483

52,30

1,87

131,93027

35,92918

48,176

1,542

Minimum

1,00

,00

3

0

Maximum

730,00

253,00

240

7

104,0000

17,5000

35,00

1,50

156

156

156

142

133,6154

46,7051

49,12

1,83

139,87121

93,37299

33,444

1,321

Minimum

1,00

,00

5

0

Maximum

1095,00

1000,00

150

6

104,0000

30,0000

45,00

1,00

170

170

170

152

118,3676

39,8912

65,25

2,08

102,81981

53,76894

47,078

1,542

Minimum

,50

,00

3

0

Maximum

365,00

600,00

240

8

104,0000

30,0000

60,00

2,00

185

185

185

173

131,0432

44,9216

61,49

2,13

117,47307

68,06461

47,006

1,393

Minimum

1,00

,00

5

0

Maximum

365,00

600,00

300

8

104,0000

30,0000

60,00

2,00

2131

2131

2131

1896

N
Mean
Std. Deviation

Median
Wageningen

N
Mean
Std. Deviation

Median
Wijchen

N
Mean
Std. Deviation

Median
Woerden

N
Mean
Std. Deviation

Median
Zevenaar

N
Mean
Std. Deviation

Median
Total

N

79

Mean

127,4385

39,9721

54,27

1,89

124,00923

58,66638

42,146

1,438

Minimum

,50

,00

2

0

Maximum

1460,00

1000,00

300

9

104,0000

25,0000

45,00

2,00

Std. Deviation

Median

80

II: MULTIPELE REGRESSIEANALYSE
ASSUMPTIES BEZOEKFREQUENTIE

Figuur 20 Assumpties normaal verdeling residuen bezoekfrequentie

Figuur 21 Assumpties normaal verdeling residuen bezoekfrequentie

81

ASSUMPTIES BEZOEKDUUR

Figuur 22 Assumpties normaal verdeling residuen bezoekduur

Figuur 23 Assumpties homoscedasticiteit en lineariteit bezoekduur

82

ASSUMPTIES BEZOCHTE WINKELS

Figuur 24 Assumptie normaal verdeling residuen aantal bezochte winkels

Figuur 25 Assumpties homoscedasticiteit en lineariteit aantal bezochte winkels
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ASSUMPTIES BESTEDINGEN

Figuur 26 Assumptie normaal verdeling residuen bestedingen

Figuur 27 Assumpties homoscedasticiteit en lineariteit bestedingen

84

MULTICOLLINEARITEIT
Tabel 17 Multicollineariteit bezoekfrequentie

Tabel 18 Multicollineariteit bezoekduur

85

Tabel 19 Multicollineariteit aantal bezochte winkels

Tabel 20 Multicollineariteit bestedingen

86

REGRESSIEANALYSES
Tabel 21 Regressieanalyse bezoekfrequentie

Tabel 22 Regressieanalyse bezoekduur

87

Tabel 23 Regressieanalyse aantal bezochte winkels

Tabel 24 Regressieanalyse besteding

88

III: OUTLIERS

Tabel 25 Statistieken outliers

Residuals Statisticsa
Minimum
Predicted Value

Maximum

Mean

Std. Deviation

N

68,3130

213,0253

127,4385

28,11908

2131

-191,40744

1359,36548

,00000

120,77917

2131

Std. Predicted Value

-2,103

3,044

,000

1,000

2131

Std. Residual

-1,583

11,242

,000

,999

2131

Residual

a. Dependent Variable: Bezoekfrequentie per jaar

Tabel 26 Outliers

Casewise Diagnosticsa
Case Number

Std. Residual

Bezoekfrequentie

Predicted

per jaar

Value

Residual

199

5,032

730,00

121,5078

608,49216

1715

4,912

730,00

135,9820

594,01795

4595

4,751

730,00

155,5533

574,44667

4861

8,260

1095,00

96,2246

998,77543

5624

4,928

730,00

134,0929

595,90705

5808

11,242

1460,00

100,6346

1359,36545

5901

5,032

730,00

121,5078

608,49216

a. Dependent Variable: Bezoekfrequentie per jaar

Figuur 28 Assumptie normaal verdeling residuen
bezoekfrequentie (outliers verwijderd)

89

Figuur 29 Assumpties homoscedasticiteit en lineariteit bezoekfrequentie (outliers verwijderd)

Tabel 27 Multicollineariteit bezoekfrequentie (outliers verwijderd)

90

Tabel 28 Regressieanalyse bezoekfrequentie (outliers verwijderd)
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IV: PERSOONLIJKE COMMUNICATIE RIK EIJKELKAMP (DTNP)
In Hoofdstuk 3.5.1 ‘Middelgrote stadscentra’ is er een voorwaarde gegeven van
20.000m2 tot 100.000m2. Hiermee kon bepaald worden of de onderzochte steden tot de
middelgrote stadscentra behoorden. Deze informatie is verkregen uit persoonlijke
communicatie met Rik Eijkelkamp van DTNP en is terug te vinden in deze bijlage met de
desbetreffende e-mails als bron.
EMAIL AAN RIK EIJKELKAMP
Beste Rik,
Naar aanleiding van de veranderingen in het onderzoek voor de bachelorscriptie heb ik een vraag
over de aangeleverde data. We hebben nu de beschikking over data van 2014 tot het jaar 2019.
De hoeveelheid steden is hiermee ook toegenomen.
Nu is mijn vraag of de steden, die in voorgaande jaren onderzocht zijn, onder middelgrote
stadscentra vallen of wellicht in een andere categorie. Wanneer ik dit weet kan ik hierop mijn
operationalisatie voor het onderzoek aanpassen.
Ik hoor graag van je,
Bram van Baren

REACTIE RIK EIJKELKAMP
Dag Bram,
In 2019 is geen onderzoek gedaan. Het gaat dus om 2014-2018. 30 centra in grootteklassen lopend
van 20.000 m² wvo tot circa 100.000 m² winkelvloeroppervlak. Aantal centra 2 jaargangen gedaan.
Grootste centra maar 1x (waren dit jaar aan de beurt). Over de grootste 2 à 3 (o.a. Tilburg na laatste
uitbreiding), mag je twijfelen of die de middelgrote groep ontstijgt. Maar het idee is dat dit de volledige
range middelgroot beslaat; alles groter dan een lokaal boodschappen dorpscentrum en kleiner dan
de echt grote binnenstad met giga recreatief aanbod en onbetwiste regiofunctie.
Hoop dat dit voldoende je vraag beantwoord. Ik vertrouw er op dat jullie vanaf nu snel die besproken
aanpassing in de dataset gaan doorvoeren. Succes daarmee en de scriptie zelf natuurlijk!
Met vriendelijke groet,
Rik Eijkelkamp
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