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Welkom bij 4orange profiles!
Voor toegang tot 4orange profiles kunt u een login naam en wachtwoord aanvragen op de 4orange
website (www.4orange.nl) of via https://profiles.4orange.nl

Wat doet 4orange profiles?
4orange profiles maakt voor u een vergelijking van de specifieke groep huishoudens (die u zelf
upload) t.o.v. alle Nederlandse huishoudens. Dit geeft inzicht in welke soorten huishoudens
oververtegenwoordigd zijn in de groep die u heeft opgegeven. De vergelijking wordt o.a. gemaakt
aan de hand van specifieke huishoudtypes, de levensfase, de opleiding en het aantal en de leeftijd
van de kinderen in het huishouden.
Voor de creatie van het profiel wordt gebruik gemaakt van een database met kenmerken van alle
Nederlandse huishoudens. Deze database is door 4orange opgebouwd uit onder andere enquêtes en
algemene openbare gegevens van het CBS.

Hoe werkt het?
Stap 1:
maak een bestand van de groep huishoudens die u wilt vergelijken met totaal Nederland. Dit bestand
moet bestaan uit: de postcode, het huisnummer en de huisnummertoevoeging van elk huishouden.
De huisnummertoevoeging kunt u eventueel weglaten maar de vergelijking wordt dan minder
accuraat.
Zorg dat het bestand is opgemaakt in CSV formaat. Dit is een tekstbestand waarbij de postcode, het
huisnummer en de huisnummertoevoeging gescheiden zijn door een komma (,) of een punt komma
(;). Dit bestand maakt u het makkelijkste aan door de postcodes, huisnummers en
huisnummertoevoegingen te laden in Excel en vervolgens op te slaan als een csv bestand. Zorg dat
de postcode in kolom A staat, het huisnummer in kolom B en de huisnummertoevoeging in kolom C.
Voor de specialisten zijn er natuurlijk ook andere manieren om een CSV bestand aan te maken. Het
bestand mag maximaal 100.000 adressen bevatten, maar moet minimaal bestaan uit 150 adressen.

4
Een voorbeeld Excel bestand

Bewaar als .csv bestand

Stap 2
Zorg dat u een loginnaam en wachtwoord hebt, u kunt dan inloggen. Heeft u deze nog niet, vraag
dan logingegevens aan via https://profiles.4orange.nl
Wanneer u bent ingelogd, klikt u op [Nieuw Profiel] en selecteer het CSV bestand dat u gemaakt
heeft. Nu wordt het bestand geladen en tegelijkertijd wordt het profiel gemaakt. Dit proces kan
enkele minuten duren, waarna het profiel automatisch in beeld verschijnt. Het laatste gemaakte
profiel blijft bewaard binnen uw inloggegevens en vindt u onder [Laatste Profiel].
Stap 3
Het profiel dat gegenereerd is kunt u bewaren door dit als een pdf bestand op te slaan. Gebruik
hiervoor de speciale button [ontvangen als Pdf]

Hoe lees ik het profiel?
4orange profiles maakt een profiel dat bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een overzicht met
kengetallen van alle 46 huishoudtypes en individuele kenmerken van Nederlandse huishoudens en
het tweede deel is een beschrijving van de 4 meest oververtegenwoordigde huishoudtypes in uw
bestand.
Profiel met kengetallen van alle huishoudkenmerken
Het eerste overzicht geeft alle beschikbare variabelen weer met een aantal kengetallen.
Van al deze kenmerken en de huishoudtypes worden kerncijfers gegeven die hieronder worden
toegelicht:
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Van links naar rechts
Als eerste is de index grafisch weergegeven. Wanneer de balk naar links uitloopt is er sprake van een
ondervertegenwoordiging (het type komt relatief minder vaak voor in uw bestand dan in Nederland),
een uitschieter naar rechts is een oververtegenwoordiging (het type komt vaker voor in uw bestand
dan in Nederland). Wanneer de balk grijs in plaats van oranje is gekleurd, betekent dit dat de over- of
ondervertegenwoordiging niet representatief is. Hoe groter uw ingeladen bestand is des te sneller
zullen de resultaten representatief zijn.
Achter deze grafische weergave staat het percentage weergegeven dat dit type voorkomt in
Nederland en vervolgens het percentage dat dit type voorkomt in uw bestand en de index als getal.
Een waarde boven de 100 betekent een oververtegenwoordiging en een waarde onder de 100 geeft
een ondervertegenwoordiging. De index vergelijkt de onderlinge eerder genoemde percentages.
Ook hier geldt dat wanneer het getal grijs in plaats van oranje is weergegeven, het niet
representatief is. Het laatste getal in de rij is de Z-score, deze geeft de representativiteit (waarde
boven de 2 of onder de -2) weer en bepaalt of de waarden representatief (oranje of grijs) zijn.
Oftewel het geeft aan of de over- of ondervertegenwoordiging op toeval berust of bewezen is. De
factoren die hiervoor van invloed zijn, zijn het aantal records in uw bestand en het verschil tussen de
beide percentages dat dit voorkomt. Niet representatieve cijfers kunnen dan ook beter buiten
beschouwing gelaten worden. De laatste kolom ‘In vergelijking met NL’ geeft een grafische weergave
van het percentages Nederlandse huishoudens (oranje) in combinatie met het percentage binnen uw
bestand (grijs).

Bijvoorbeeld, een index van 50 op de levensfase ‘geen kind & jonger dan 35’, betekent dat deze
gezinnen in uw bestand twee maal minder vaak voorkomen dan in Nederland. Gezinnen zonder
kinderen onder de 35 jaar zijn dan ondervertegenwoordigd.
Profiel op basis van huishoudtypes
Dit onderdeel geeft aan welke 4 huishoudtypes (segmenten) het meest oververtegenwoordigd zijn in
het bestand dat u heeft ingeladen ten opzichte van Nederland. 4orange heeft alle Nederlandse
huishouden ingedeeld in 46 hoofdsegmenten. Deze verschillen van elkaar door een andere
levensfase, opleiding, inkomen en levensstijl. Van elk type is een ‘foto’ gemaakt die het segment
uitbeeldt. In het profiel worden de 4 segmenten die het meest oververtegenwoordigd zijn in uw
bestand weergegeven met naam, ‘foto’ en beschrijving.
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Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen voor hulp bij interpretatie of uitleg van het profiel
van uw ingeladen bestand!
4orange
020-7504400 of email info@4orange.nl
http://www.4orange.nl/oplossingen/marketingsoftware/4orange-profiles/

