
March 11th 2021, Rotterdam

Het gebruik van Twitter data om de mening van 
de maatschappij te meten.
Een analyse van 96 miljoen tweets uit Londen, om de reactie van de 
maatschappij op de huizencrisis te begrijpen.

Ties Hagdorn

https://www.linkedin.com/in/tieshagdorn/


Het internet staat vol met bruikbare ‘opinionated big 
data’.

OPINIONATED BIG DATA

• Grote hoeveelheden data met een mening

• Het internet staat er vol mee, voorbeelden zijn:

• Blog posts

• YouTube comments

• Internet fora (Reddit)

• Tweets 

• Als je deze data in grote hoeveelheden analsyeert, 

kan je een beeld schetsen van de mening van de 

maatschappij

• Niet-opdringerige manier om een mening te 

peilen
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10:16 PM Jan 29, 2020 from Westminster, London

Twitter is een fantastische manier om de publieke opinie
over een fenomeen te meten.

WAAROM TWITTER?

1. Tweets bevatten een mening

2. Tweets bevatten een tijdstempel

3. Tweets bevatten een locatie

• Bestuderen wat, er wanneer, waar is gezegd

4.  Relatief makkelijk om te verzamelen in grote 
hoeveelheden

• Data kopen (makkelijk en snel)

• API  (makkelijk en langzaam)

• Scraping (moeilijk en snel)
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Na het verzamelen had ik 96 miljoen tweets uit Londen
tussen 2012 en 2018.

• In totaal heb ik 96 miljoen tweets gebruikt, verstuurd 
vanuit Londen tussen 2012 en 2018.

• 36 dagen door Excel scrollen om de laatste tweet te 
bereiken.
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Text User Date Location

Looking forward to 
presenting to 
@GemeenteRotterdam

@TiesHagdorn 02-02-21 41°24'12.2″N2°10
'26

Rotterdam is such a 
nice place!

@FrankDeBoer 01-04-’12 13°14’122″N2°15’
21.5

I don’t understand 
Twitter

@Grandmother2 13-01-’18 22°11’212″N2°11’
61.5

Happy Bday
@ArianaGrande!

@LeonardoDC 07-04-’16 41°24'12.2″N2°10
'26

Housing in London is 
way too expensive!!!

@ChavCrush121 02-11-’13 13°14’122″N2°15’
21.5

Cows and Calves @FadiHirzalla 30-04-’14 22°11’212″N2°11’
61.5

Just had the worst 
coffee ever @McD

@ssa11 22-12-’17 13°14’122″N2°15’
21.5

#lovely #weather @thequeen12s 11-01-’18 41°24'12.2″N2°10
'26
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Huizencrises zijn wereldwijd een stedelijk probleem
vanwege urbanisatie.

HUIZEN CRISIS

• Wereldwijd problem in veel steden

• Sinds 1997, is in London:

• bevolking met 27%gegroeid

• hoeveelheid banen toegenomen met 45%

• maar 18%extra huizen gebouwd

• Huizenprijzen rijzen de pan uit!

• Resultaat: armoede, op latere leeftijd een huis, 
overbewoning, kleinere huizen, daklozen, etc.

HUIZENCRISIS IN LONDEN



ONDERZOEKSVRAGEN

Ik wilde deze vier vragen beantwoorden tijdens mijn
onderzoek.
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Hoe is het sentiment van tweets over 
de huizenmarkt veranderd?

Hoe is de hoeveelheid tweets over de 
huizenmarkt veranderd?

Welke variabelen hebben invloed op 
het sentiment van tweets over de 
huizenmarkt?

Welke variabelen hebben invloed op 
de hoeveelheid tweets over de 
huizenmarkt?

Per tweet uitzoeken hoe positief
of negatief de tweet is

Per tweet bedenken of het over de 
huizenmarkt gaat

1. Lijstje opstellen met variabelen
over de huizenmarkt

2. Data verzamelen

3. Verband tussen de variabelen
modelleren

× 96 108 257 tweets

=   
te veel werk om met de hand te doen



SENTIMENT ANALYSE

Sentiment analyse kan bepalen wat of het een positieve of 
negatieve tweets is.

• Sentiment analyse beoordeelt of een tekst positief of negatief is

• Woordenboek met (door mensen) gelabelde woorden van -10  tot +10. 

• Algoritme beoordeelt alle 96 miljoen tweets met een sentimentscore van -1 tot +1.

• Emoji’s, interpunctie en bijvoegelijke naamwoorden helpen ook mee!

@TiesHagdorn: Why have the prices of property risen 

so much lately?! I’ll never be able to afford a house 

in Rotterdam..     :(

-4.99

-9.82-8.44

-6.52

-1.01

-0.71

Hoe is het sentiment van tweets over 
de huizenmarkt veranderd?

Welke variabelen hebben invloed op 
het sentiment van tweets over de 
huizenmarkt?

Hoe is de hoeveelheid tweets over de 
huizenmarkt veranderd?

Welke variabelen hebben invloed op 
de hoeveelheid tweets over de 
huizenmarkt?
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Een algoritme bepaalt op basis van regels of de tweet over 
de huizenmarkt gaat.

• Lijst gemaakt met 150 woorden, gerelateerd aan de huizenmarkt.

• Algoritme checkt of een tweet woorden over de huizenmarkt bevat.

• e.g. “house”  & “price” of “housing”  & “market”.

CLASSIFICEREN VAN RELEVANTE TWEETS

@FadiHirzalla: Just bought a beautiful house in 

Rotterdam for a really good price! Can’t wait to 

finally leave Amsterdam.

Huizentweet

Hoe is het sentiment van tweets over 
de huizenmarkt veranderd?

Hoe is de hoeveelheid tweets over de 
huizenmarkt veranderd?

7/18CLASSIFICEREN TWEETS

Welke variabelen hebben invloed op 
het sentiment van tweets over de 
huizenmarkt?

Welke variabelen hebben invloed op 
de hoeveelheid tweets over de 
huizenmarkt?



@Irma_van_BB: it’s only June but I’m already looking 

forward to all of the priceless Halloween house 

parties..!

HuizentweetGeen

Hoe is het sentiment van tweets over 
de huizenmarkt veranderd? • Soms gaat dat niet altijd goed.

• Tweets worden onterecht geclassificeerd als ‘huizentweet’.

• Lijst met uitsluitingscriteria als voorkomt dit.

• e.g. “White House”, “Amy Winehouse”, “house party”
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Welke variabelen hebben invloed op 
het sentiment van tweets over de 
huizenmarkt?

Welke variabelen hebben invloed op 
de hoeveelheid tweets over de 
huizenmarkt?

Hoe is de hoeveelheid tweets over de 
huizenmarkt veranderd?

Een uitgebreide lijst met uitsluitingscriteria voorkomt
foute classificaties.

CORRIGEREN VAN FALSE POSITIVES



Nu hebben we genoeg informatie om de eerste twee 
vragen te beantwoorden.

• Na deze twee onderdelen weten we voor iedere 
tweet de volgende dingen dingen:

• Wat er in de tweet staat

• Wie ‘m heeft gestuurd

• Wanneer de tweet is gestuurd

• Waar de tweet is gestuurd

• De sentiment score

• Of ‘ie over de huizenmarkt gaat.

• Wat, er wanneer, waar is gezegd over de 
huizenmarkt

• Met deze tabel kunnen we de eerste twee vragen 
beantwoorden en mooie grafiekjes maken
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Text User Date Location

Looking forward to 
presenting to 
@GemeenteRotterdam

@TiesHagdorn 02-02-’21 41°24'12.2″N
2°10'26

Rotterdam is such a 
nice place!

@FadiHirzalla 01-04-’12 13°14’122″N2
°15’21.5

I don’t understand 
Twitter

@Grandmother2 13-01-’18 22°11’212″N2
°11’61.5

Happy Bday
@ArianaGrande!

@LeonardoDC 07-04-’16 41°24'12.2″N
2°10'26

Housing in London 
is way too 
expensive!!!

@ChavCrush121 02-11-’13 13°14’122″N2
°15’21.5

Cows and Calves @FrankdeBoer 30-04-’14 22°11’212″N2
°11’61.5

Just had the worst 
coffee ever @McD

@ssa11 22-12-’17 13°14’122″N2
°15’21.5

#lovely #weather @thequeen12s 11-01-’18 41°24'12.2″N
2°10'26

Sentiment

+ 0.14

+ 0.92

0.02

+ 0.35

- 0.31

0.00

- 0.61

+ 0.35

Housing?

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

TRUE

FALSE

FALSE

FALSE



-0,50

-0,25

0,00

0,25

0,50

0,75

'12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19

3-month moving average sentiment all tweets

3-month moving average sentiment housing tweets

Het sentiment van tweets over de huizenmarkt is over de 
afgelopen jaren gedaald.

SENTIMENT VAN ALLE HUIZENTWEETS OVER TIJD
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Welke variabelen hebben invloed op 
het sentiment van tweets over de 
huizenmarkt?

Welke variabelen hebben invloed op 
de hoeveelheid tweets over de 
huizenmarkt?

Hoe is de hoeveelheid tweets over de 
huizenmarkt veranderd?

Hoe is het sentiment van tweets over 
de huizenmarkt veranderd?



Het sentiment kan je ook per wijk laten zien, op een
plattegrond.

Enf

-13.6
Hrw

-8.3

Brn

-13

Hgy

-18

Wth

-7.7
Hdn

-6.4

Elg

-7.8

Brt

-8.5

Cmd

-13.5

Is l

-11.4

Hck

-12.2

Rdb

-12.2
Hns

-9.7

Hms

-10.1

Kns

-8.4

Wst

-12

Cty

-11.4

Tow

-13.1

Nwm

-11.9

Bar

-4.5
Rch

-11.3

Wns

-9.9

Lam

-14.4

Swr

-10

Lsh

-12.3

Grn

-10.4

Bxl

-15.9
Kng

-7.6

Mrt

-8.9

Crd

-7.2

Brm

-11.4
Stn

-5.8

Thames

London

-11.3
'12      '15      '18

50

0

-50

0 (avg. of all tweets)‘12  ‘13  ‘14  ‘15  ‘16 ’17  ‘18

Wijk

Hoe veel het 
sentiment van 
huizentweets
afwijkt van het 
gemiddelde
sentiment

-11.3

Gemiddelde
over alle 7 jaren

+50

-50

Meest negatief

Meest positief
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Welke variabelen hebben invloed op 
het sentiment van tweets over de 
huizenmarkt?

Welke variabelen hebben invloed op 
de hoeveelheid tweets over de 
huizenmarkt?

Hoe is de hoeveelheid tweets over de 
huizenmarkt veranderd?

Hoe is het sentiment van tweets over 
de huizenmarkt veranderd?



De hoeveelheid tweets over de huizenmarkt groeide tot 
2017, waarna het daalde.

0

10

20

30

40

50

60

'12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19

Housing tweets (per 100 000 tweets)

PROPORTIE VAN HUIZENTWEETS
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Welke variabelen hebben invloed op 
het sentiment van tweets over de 
huizenmarkt?

Welke variabelen hebben invloed op 
de hoeveelheid tweets over de 
huizenmarkt?

Hoe is het sentiment van tweets over 
de huizenmarkt veranderd?

Hoe is de hoeveelheid tweets over de 
huizenmarkt veranderd?



Ook de hoeveelheid tweets kan je per wijk opsplitsen en
plotten op een plattegrond.

Wijk

‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18

100

50

0

Gemiddelde
hoeveelheid
huizentweets
(per 100 000)
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Gemiddelde van alle 7 jaren
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20

Hgy 
26

Wth 
15
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10

Elg 
21

Brt 
15

Cmd 
34

Is l  
25

Hck 
28

Rdb 
16

Hns  
17

Hms 
19

Kns  
34

Wst 
23

Cty 
56

Tow 
28

Nwm 
19

Bar 
10

Rch 
20

Wns 
29

Lam 
27

Swr 
30

Lsh 
20

Grn 
17

Bxl  
11

Kng 
20

Mrt 
17

Crd 
17

Brm 
17

Stn 
13

Thames

London
21

'12         '15         '18

100

50

0

Meeste tweets

Minste tweets
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Welke variabelen hebben invloed op 
het sentiment van tweets over de 
huizenmarkt?

Welke variabelen hebben invloed op 
de hoeveelheid tweets over de 
huizenmarkt?

Hoe is het sentiment van tweets over 
de huizenmarkt veranderd?

Hoe is de hoeveelheid tweets over de 
huizenmarkt veranderd?



1. Huizenprijzen
2. Aanbod van huizen
3. Vraag naar huizen
4. Inwoners
5. Inkomen
6. Hypotheken
7. Daklozen

Voor alle 33 wijken in London heb ik bovenstaande data verzameld.

1. Sentiment van “housing tweets”
2. Hoeveelheid van “housing tweets”

WAT IS HET EFFECT VAN.. OP..

Voor alle 33 wijken in Londen heb ik data over de 
huizenmarkt verzameld.
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Hoe is het sentiment van tweets over 
de huizenmarkt veranderd?

Hoe is de hoeveelheid tweets over de 
huizenmarkt veranderd?

Welke variabelen hebben invloed op 
het sentiment van tweets over de 
huizenmarkt?

Welke variabelen hebben invloed op 
de hoeveelheid tweets over de 
huizenmarkt?

𝑦!" = 𝛽#𝑋#,!" + ... + 𝛽%𝑋%,!" + 𝜖!"

𝑆𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡!" = 𝛽#𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒!" + ... + 𝛽&𝐻𝑜𝑚𝑒𝑙𝑒𝑠𝑠𝑛𝑒𝑠𝑠!" + 𝜖 !"

𝐻𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑!" = 𝛽#𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒!" + ... + 𝛽&𝐻𝑜𝑚𝑒𝑙𝑒𝑠𝑠𝑛𝑒𝑠𝑠!" + 𝜖!"

𝑖 = 𝑤𝑖𝑗𝑘
t		=	jaar
𝛽 =	effect



De huizenprijzen zijn het hoogst in de binnenwijken van 
Londen.
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£396K                    
+61%

£453K                   
+ 51%

£529K                    
+50%

£546K                    
+71%

£435K                    
+94%

£413K                    
+62%

£483K                    
+59%

£479K                    
+55%

£868K                    
+58%

£635K                    
+48%

£528K                    
+63%

£421K                    
+63%

£367K                    
+66%

£397K                    
+54%

£722K                    
+42%

£1285K                  
+38%

£959K                    
+47%

£866K                    
+65%

£434K                    
+51%

£358K                    
+68%

£297K                    
+81%

£655K                    
+51%

£588K                    
+48%

£502K                    
+63%

£500K                    
+59%

£402K                    
+74%

£386K                    
+69%

£339K                    
+72%

£482K                    
+52%

£512K                    
+70%

£365K                    
+68%

£441K                    
+60%

£374K                    
+60%

Enf

Hrw Brn Hgy Wth

Hdn Elg Brt Cmd Is l Hck Rdb Hvg

Hns Hms Kns Wst Cty Tow Nwm Bar

Rch Wns Lam Swr Lsh Grn Bxl

Kng Mrt Crd Brm

Stn

Thames

London

£470K                   
+ 60% 



Variabele Effect op sentiment en hoeveelheid ‘huizentweets’

Huizenprijzen
p < 0.01
p < 0.01

Voor elke 10%toename in huizenprijs t.o.v. de huizenprijs in 2015
• Daalt sentiment van huizentweets met 1.3%
• Stuurt men 4.5 extra huizentweets per 100.000 tweets.

Inkomen
p < 0.05
p < 0.01

Voor elke extra £1000 in gemiddeld jaarsalaris in een wijk
• Stijgt het sentiment van huizentweets met 0.43%
• Stuurt men 1.31 minder huizentweets per 100.000 tweets.

Inwoners
p < 0.05
p < 0.01

Voor elke extra 10000 inwoners in een wijk
• Daalt het sentiment van huizentweets met 0.23%
• Stuurt men 0.25 extra huizentweets per 100.000 tweets.

Daklozen
p < 0.10
p < 0.01

Voor elke extra dakloze per 1000 inwoners in een wijk
• Daalt het sentiment van huizentweets met 0.45%
• Stuurt men 0.82 extra huizentweets per 100.000 tweets.

Hypotheek No significant effect

Aanbod No significant effect

Huizenmarkt No significant effect

Vier variabelen hebben een significant effect op het 
sentiment en de hoeveelheid tweets.
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Hoe is het sentiment van tweets over 
de huizenmarkt veranderd?

Hoe is de hoeveelheid tweets over de 
huizenmarkt veranderd?

Welke variabelen hebben invloed op 
het sentiment van tweets over de 
huizenmarkt?

Welke variabelen hebben invloed op 
de hoeveelheid tweets over de 
huizenmarkt?



Wat is de relevantie van het gebruik van opinionated big 
data?
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ALGEMENE RELEVANTIE

Nieuwe manier om de publieke opinie te
meten, als alternatief voor enquêtes

• Oprechte meningen

• Niet opdringerig

• Over een periode van tijd

• Je kan zien waar een discussie leeft

• Goedkoop

• Geen onderwerp is taboe op het 
internet

RELEVANTIE VOOR 010

• ..?

• Identificeren ‘hot topics’

• Kwantificeren van problemen

• Evalueren beleid

TAKEAWAYS VOOR 010

• Besef hoe belangrijk openbare
data is!

• Denk in mogelijkheden: hoe 
kan data ons helpen?

• Houd technologie in de gaten. 
Wat kan erover 10 jaar?



Ik zet wat tweets aan jullie graag nog even op een rijtje, als
food for thought.
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MSc thesis defence
Ties Hagdorn

July 11 2020, Rotterdam

Thank you! Questions? 

March 11th 2021, RotterdamTies Hagdorn

https://www.linkedin.com/in/tieshagdorn/

