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Valkuilen

10 valkuilen
1. Te veel vragen in de vragenlijst gestopt (need to know versus nice to know).
2. Niet goed gelet op het taalniveau in de vragenlijst (veel moeilijke begrippen).
3. Onbewust verschillende ‘ankers’ in de vragenlijst gestopt (onbewuste beïnvloeding).
4. Te weinig filtervragen toegepast.
5. Bij het opstellen van de vragenlijst niet gedacht als de invullende respondent.
6. Bij online vragenlijsten geen actie ondernomen om beroepsrespondenten eruit te filteren.
7. Geen goede instructie gegeven aan de enquêteurs (telefonische interviews).
8. Proefgesprekken of proefinternet enquêtes niet gehouden.
9. De vragenlijst in een te laat stadium door anderen laten beoordelen.
10.Niet open staan voor kritiek op je vragenlijst.
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Onbewuste beïnvloeding

Alles in en rond de vragenlijst kan effect hebben

• De manier waarop de vragenlijst wordt geïntroduceerd (uitnodiging).
• De gekozen volgorde van de vragen.
• De moeilijkheid / onbekendheid van de vragen.

• Het gekozen aantal antwoordcategorieën (3-punts, 5-punts, 7-punts, 10punts).

• De wijze waarop vragen zijn geformuleerd.
• Het wel of niet noemen van namen van instanties of personen in de vragen.
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Alles in en rond de vragenlijst kan effect hebben

• De interviewers (vrouwen/mannen, jong/oud) en het tijdstip van interviewen.
• De lengte en inhoud van de toelichtende informatie.
• De richting van de gekozen antwoordcategorieën (eens tot oneens of oneens
tot eens).

• De wijze waarop stellingen zijn geformuleerd (negatief-positief).
• De gekozen survey-methode (internet, telefonisch).
• De lengte van de vragenlijst.
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Alles in en rond de vragenlijst kan effect hebben

• Gekozen foto’s of ander audiomateriaal.
• Opbouw van de vragenlijst: van groot naar klein of van klein naar groot.
• Soort vragen (open, dichotoom, ordinaal of ratio).

• De opmaak en kleurstelling van de enquête (internet en schriftelijk).
• Aantal vragen per scherm (stellingen 1 voor 1 of 10 tegelijk)
• Referentiepunt misbruiken: “Ondernemers die deze lijst al hebben ingevuld
deden daar gemiddeld 10 minuten over”.
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• Mensen reageren anders op positieve dan op negatieve formuleringen van
stellingen.

• Donald Rugg stelde 1.300 mensen de positieve vraag: vindt u dat de

Verenigde Staten toespraken tegen democratie moeten toelaten? Een
vergelijkbare groep van nog eens 1.300 mensen kreeg de negatieve vraag
voorgelegd: vindt u dat de Verenigde Staten toespraken tegen democratie
moeten verbieden?

• Op de positieve vraag antwoordde 75% van de ondervraagden nee. Op de

negatieve vraag antwoordde 54% van de ondervraagden met ja (terwijl je
75% verwacht).
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Wat men niet hoort of leest, neemt men niet mee.

(Uit onderzoek naar energiebesparing in utiliteitsgebouwen)

• In 2013: Is in 2012 in dit gebouw nieuwe beglazing geplaatst?
• In 2013: (vervolgvraag) Wat was de aanleiding voor het plaatsen van de

nieuwe beglazing? (Herstel van gebroken ruiten, uitbreiding van het gebouw of vervanging van
bestaand glas.)

• In 2014: Is in 2013 in dit gebouw nieuw glas geplaatst? Het gaat ook om het
vervangen van kapotte ramen?
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Wat men niet hoort of leest, neemt men niet mee.

• Omdat men in het onderzoek uit 2013 in eerste instantie ‘het vervangen van

kapotte ramen’ niet associeerde met nieuwe beglazing, lag het percentage ‘ja’
laag.

• In het onderzoek uit 2014 werd expliciet vermeld dat ‘het vervangen van
kapotte ramen’ ook viel onder nieuw glas, waardoor het percentage ‘jastemmers’ enorm toenam. Vooral in het onderwijs.

• M.a.w. een kleine verandering in de vraagstelling had verstrekkende gevolgen.
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Figuur 1

Utiliteitsgebouwen waar in 2013 geïsoleerd is, nieuwe beglazing is geplaatst en/of de Cvketel is vervangen (n=1.983; herwogen); vergelijking met 2012 (n=2.880; herwogen)

*) De segmenten kantoren, onderwijs en winkels zijn herwogen.
Bron: Panteia 2014

Het feit dat je je - als maker van een vragenlijst –
bewust bent van deze vormen van beïnvloeding,
maakt dat je vragenlijst beter wordt.
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Vertekeningen

Vertekeningen
• In de loop der jaren hebben psychologen het denkbeeld van economen – dat
mensen rationele wezens zijn – grondig onder uitgehaald.

• Een voorbeeld hiervan is de zogenaamde prospect theory van Kahneman en
Tversky die zegt dat beslissingen worden genomen ten opzichte van een
bepaald referentiepunt.

• De wijze waarop je een probleem beschrijft (framed), beïnvloedt de beslissing
van respondenten.

• Of het glas halfvol of halfleeg is, maakt nogal wat uit.

Vertekeningen
• Een beroemd voorbeeld over hoe een ander referentiepunt leidt tot andere beslissingen
is de Asian disease (Kahneman en Tversky, 1981)
•

Program A: 200 people will be saved.

•

Program B: 1/3 probability that 600 people will be saved, 2/3 probability no one will be saved.

•

(A: 72%) (B: 28%)

•

Program C: 400 people will die

•

Program D: 1/3 chance that nobody will die, 2/3 chance that 600 people will die

•

(C: 22%) (D: 78%)
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Vertekeningen
• Experiment van Kahneman waarin hij aan een rad van fortuin draaide.

Proefpersonen keken toe. Het rad stond zo afgesteld dat de wijzer bij de 10 of
bij de 65 stopte.

• Daarna moesten de proefpersonen een schatting geven van het percentage

Afrikaanse landen in de Verenigde Naties. Iedereen snapt dat een rad van
fortuin daar niets mee te maken heeft. Toch bleek de uitkomst van het rad als
een anker voor de schattingen te werken.

• De groep die een 10 had gezien, schatte het percentage Afrikaanse naties op

25%. De groep die de 65 had gezien, kwam bij een gemiddelde van 45% uit.
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Vertekeningen
• Bij het schatten van kwantitatieve grootheden hebben we de kwalijke

gewoonte een eerste schatting onvoldoende in het licht van nieuwe informatie
te corrigeren.

• Dit kwam onder meer tot uiting in een experiment van Tversky en Kahneman.
Een eerste groep deelnemers kreeg vijf seconden de tijd om het product
2×3×4×5×6×7×8 te schatten, terwijl een tweede groep als opdracht
8×7×6×5×4×3×2 kreeg. Aangezien alleen de volgorde van de getallen
verschilt, is de uitkomst in beide gevallen dezelfde, namelijk 40.320. De
schattingen van de eerste groep bedroegen evenwel gemiddeld 512, die van
de tweede groep 2.250.
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Vertekeningen
• Mensen zijn geneigd om het midden te kiezen, wanneer er een oneven aantal
opties worden gegeven. Denk aan de medium-optie bij snacks, ijs, koffie etc.

• Verder geldt: “We copy others’ choices when we can't make informed

decisions. This leads to the creation of a powerful social default choice.”

• Ten slotte is er ook zoiets als de status quo bias, mensen zijn geneigd vast te
houden aan wat ze hebben.
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Vertekeningen
• Wanneer je in je vragenlijsten iets onbekends vraagt aan de respondent, zoals

de maximale betalingsbereidheid om een mooi uitzicht te behouden, zoekt
hij/zij houvast bij soms triviale aanknopingspunten in en om de vragenlijst (zie
het experiment met het Rad van Fortuin).

• Wanneer je in een vragenlijst naar verschillende rapportcijfers vraagt, gaat het
eerst gegeven cijfer fungeren als anker voor de andere cijfers.

• Wanneer je werkt met vijf-punt schalen of drie-punt schalen zal invloed

hebben op de uitkomst (“(zeer) mee eens, neutraal, (zeer) mee oneens” of “zeer mee eens,
mee eens, neutraal, mee oneens, zeer mee oneens”).

Filtervragen

Filtervragen
• Respondenten zijn geneigd om een antwoord te geven op een vraag.

• Directe vraag “Binnenkort praat de Tweede Kamer over een voorstel tot

wijziging van de Electriciteitswet uit 1998, Bent u voor- of tegenstander van
dit voorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet?” Zes antwoordcategorieën:
sterk voorstander tot sterk tegenstander en weet niet/ geen mening.

• Filtervraag 1: “Heeft u wel of geen mening over dit voorstel?”
• Filtervraag 2: “Heeft u voldoende over dit voorstel gelezen of gehoord om
hierover een mening te kunnen vormen?”
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Filtervragen
Geen filtervraag

Filtervraag 1

Filtervraag 2

Weet niet

55%

79%

86%

Voorstander

7%

3%

3%

Neutraal

23%

3%

2%

Tegenstander

15%

14%

9%

Wil Tiemeijer: Wat 93,7 procent van de Nederlanders moet weten over opiniepeilingen (2008)
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Filtervragen
• Wanneer je moeilijke vragen stelt, zet er dan een filtervraag ervoor. Geef

respondenten de mogelijkheid om aan te geven dat ze over een onderwerp
niet veel weten en respecteer dat.

• Bijvoorbeeld, wanneer je een rapportcijfer vraagt over een merk, instantie, et
cetera.

• Respondenten zijn geneigd om altijd een antwoord te geven. Het is verbazing
wekkend hoe weinig ‘weet niet’s’ er soms zijn.
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Taalniveau

Taalniveau
• De volgende taalniveaus worden onderscheiden volgens het Europees referentiekader.
• A1: zeer eenvoudig, basisbegrippen
• A2: eenvoudige communicatie
• B1: standaard eenvoudige communicatie, niet te lange zinnen
• B2: normale communicatie
• C1: moeilijke of specifieke communicatie
• C2: zeer ingewikkelde communicatie
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Taalniveau
• Taalniveau B1 is het niveau is dat de meeste Nederlanders begrijpen (60%).

• Vragenlijsten worden veelal opgesteld door personen die op taalniveau C1 of C2 denken,
lezen, praten en schrijven.
•

C1: Wat is de beoogde instandhoudingstermijn van het seizoensgebonden bouwwerk?

•

B1: Vul het aantal jaren in dat u het bouwwerk wil laten staan.

• Er kan zich dus een mismatch voordoen, waarbij sommige vragen door de doelgroep
niet worden begrepen (maar toch beantwoord!).

• Zorg er dus voor dat de vragen begrijpelijk worden (korte zinnen, weinig lange woorden,
geen figuurlijk taalgebruik, etc.). Daarom is pretesting zo belangrijk.
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Taalniveau
• Er zijn speciale bureaus die je vragenlijst kunne herschrijven naar taalniveau B1.

• Bedenk dat eenvoudig Nederlands niet alleen geschikt is voor mensen met een lager

opleidingsniveau. Ook hoger opgeleiden lezen meestal liever teksten op taalniveau B1
dan op taalniveau C1. Want een tekst op taalniveau B1 leest gemakkelijker en sneller.

• BureauTaal benadrukt dat schrijvers aan hun lezer moeten denken, dat ze geen

ingewikkelde zinnen moeten componeren en dat ze geen abstracte of ingewikkelde
formuleringen moeten gebruiken. Het zijn zinvolle adviezen, als je ze toepast met oog
voor wie je lezer is en wat je met je vragenlijst wil bereiken.
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Beroepsrespondenten

Beroepsrespondenten
• Veel onderzoek onder burgers vind plaats met behulp van panels.
• Deze panels bestaan uit respondenten die ‘geld’, ‘cadeautjes’ of ‘deelnemen
aan een loterij’ wanneer ze meedoen aan een onderzoek.

• Voorbeelden: PanelClix (verdienen clix die ze kunnen inwisselen voor geld),

Memo-panel (doen mee met een loterij), Ipsos-panel (verdienen punten die
ze kunnen inwisselen)

• Elk panel heeft zogenaamde beroepsrespondenten die vragenlijsten
beantwoord omwille van de beloning.
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Beroepsrespondenten
• Panelonderzoek: een bak met heel veel e-mailadressen van personen.

• Gemakkelijk om een representatieve steekproef te trekken; ook moeilijke
doelgroepen benaderbaar.

• De deelnemers krijgen iets voor hun deelname, men wordt dus betaald.
• Procedure: Onderzoeker maakt vragenlijst, panel stelt de adressen ter
beschikking en trekt steekproef.

• Binnen een week gegarandeerde respons. Qua kosten en tijd niet te
kloppen, en daarom zeer populair.
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Beroepsrespondenten
•

Je moet inventief deze neprespondenten scheiden van de echte respondenten.

•

De aanname is dat een beroepsrespondent overal “ja” op klikt om zoveel mogelijk te verdienen.

•

Mogelijke procedure:

1.

Stel vooraf een of twee niet bestaande kennisvragen als selectie. Bijvoorbeeld: “Bent u op
de hoogte van de nieuwe duurzaamheidswet die komende maand in de Eerste Kamer
wordt behandeld”? (Ja, nee, weet niet).

2.

Alle ja-zeggers uit je steekproef halen, mogen niet meedoen.

3.

Bepaal vooraf hoeveel tijd je nodig hebt voor een serieuze beantwoording (hele snelle
respondenten, gooi je vooraf uit de analyse).

4.

Stel een algemene open vraag bij het begin van de vragenlijst met ‘weet niet’ optie.

5.

Wees vaag over het onderwerp van je onderzoek.
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Beroepsrespondenten
• In elk consumentenpanel zitten beroepsrespondenten.

• Vraag jezelf af: Wie zijn degenen die deelnemen aan een
consumentenpanel?

• Wat is de werkelijke representativiteit van een panel, los van de
gebruikelijke achtergrondkenmerken?

• Het is goedkoper om beroepsrespondenten er vooraf uit te filteren, dan om
achteraf de data op te moeten schonen.

• Vervuiling van de dataset (5% tot 10%).

33

Stappenplan vragenlijsten

Stappenplan vragenlijst I
• Herformuleer je onderzoeksvragen op basis van de probleemstelling uit de offerte.
• Stel je “need to know” vragen vast (in overleg met opdrachtgever).
• Bepaal de wijze van ondervraging (telefonisch, internet, schriftelijk of een combinatie).
• Op basis van externe factoren en “need to know” vragen.
• Benoem grofweg de verschillende vraagpunten die je wilt stellen.
• Gebruik hiervoor Excel en zet alles onder elkaar, gewoon brainstormen.
• Verfijn dit tot uitgewerkte vragen, terugkoppelen naar onderzoeksvragen.
• Stel je voor dat alle respondenten alle vragen goed beantwoorden, ben je dan
tevreden?
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Stappenplan vragenlijst II
• Bedenk of, en zo ja waarop, je wilt herwegen .
• Bij bedrijven (grootteklasse, omzet, sector, postcode)
• Bij personen (leeftijd, geslacht, opleiding, sociale klasse, postcode)
• Bedenk wat je met de vragen wilt gaan doen, wanneer je een dataset krijgt.
• Welke analyses zijn nodig en kan dit met jouw vragen?
• Stel de antwoordcategorieën vast.
• Koester de ‘weet niet’s’, kies uit dichotome, ordinale (zeer tot weinig), open, eensoneens, ratio vragen etc.

• Houdt de lengte van de vragenlijs in het oog.
• Telefonisch liefst 15 minuten; internet 10 minuten.
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Stappenplan vragenlijst III
• Let op het taalniveau van je vragen.
• Probeer vragen eenvoudig te formuleren.
• Bedenk een logische volgorde van de vragen (voor de respondent).
• Begin makkelijk, trechtermethode, afhankelijk van gekozen survey-methode.
• Bedenk een neutrale en korte introductie.
• Geen selectiviteit in de hand werken.
• Wees zuinig met open vragen.
• Hoe groter de steekproef, hoe minder open vragen.
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Stappenplan vragenlijst IV
• ‘Jat’ verantwoord; bedenk niet alles opnieuw.
• Veel vragen zijn al eerder gesteld.
• Maak een goed einde aan de lijst, denk na over de beloning van de respondent.
• Ruimte voor opmerkingen; e-mailadres noteren, mogelijkheid tot nabellen.
• Terugkoppeling resultaten? Zo ja, dan ook nakomen.
• Koppel een eerste concept van de vragenlijst terug naar de opdrachtgever en je
collega’s.

• Schakel zo veel mogelijk de opdrachtgever in.
•Vraag aan iedereen die het concept leest om de 2 slechtste vragen eruit te halen.
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Stappenplan vragenlijst V
• De geprogrammeerde vragenlijst zelf zorgvuldig controleren.
• Hoe meer routings er in zitten, hoe meer fouten erin sluipen.
• Jij moet testen of alles goed geprogrammeerd is.
• Stuur de opdrachtgever de geteste lijst.
• Woon altijd zelf de proefgesprekken bij.
• Ongeveer 4 tot 6 nodig (afhankelijk van routings).
• Zorg dat ook de opdrachtgever hierbij aanwezig is.
• Maak een goede interviewer-instructie, geef toelichting bij vragen
• Luister zelf enkele gesprekken mee.
• Ga mee bij de instructie.
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Stappenplan vragenlijst VI
• Probeer proef-internet enquêtes te regelen.
• Bijvoorbeeld 20 respondenten laten invullen en daarna terugbellen.
• Begin kleinschalig met het veldwerk; na 100 gesprekken zelf even alles nalopen
• Hoe komen de data in de dataset?
• Doen alle routings het goed? (worden eerdere data meegenomen: panel)
• Wat is de gesprekstijd?
• Zorg dat je alle informatie paraat hebt om goede veldwerkverantwoording te schrijven.

• Non-respons categorieën zijn gedetailleerd maar kunnen worden aangepast.
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Stappenplan vragenlijst VII
• Bedenk of je een non-respons onderzoek laat uitvoeren (bij telefonisch onderzoek).
• Maak een korte vragenlijst met enkele essentiële vragen over het onderwerp
• Stellen aan degenen die niet willen meedoen.
• Toets op representativiteit en selectiviteit.
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Tips en trucs

Tips en trucs I
1. Gebruik waar mogelijk gestandaardiseerde en/of eerder gestelde vragen.
2. Neutrale introductie (geef geen informatie weg, mogelijke bron van selectiviteit).
3. Stel de respondent op zijn gemak: begin met eenvoudig te beantwoorden vragen.
4. Het liefst beginnen met vragen die iedereen goed kan beantwoorden (‘goed gevoel
creëren’).
5. Van algemene vragen naar specifieke vragen (trechter-techniek).
6. Niet te veel moeilijke vragen achter elkaar (respondent wordt onzeker, voelt zich dom).
7. Denk aan de mogelijkheid van sociaal-wenselijke antwoorden.
8. Bepaal steeds het nut van iedere vraag (‘nice to know’ versus ‘need to know’)
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Tips en trucs II
1. Taalgebruik aansluiten bij taalniveau respondent (ondernemers vaak hoger dan
burgers)
2. Gebruik korte zinnen, zo weinig mogelijk bijzinnen.
3. Vragen mogen maar voor één uitleg vatbaar zijn; vermijd begrippen als vaak,
meestal, etc.
4. Stel geen suggestieve vragen; “Denkt u ook niet dat, .........
5. Vermijdt omgekeerde stellingen en dubbele ontkenningen, geen twee vragen tegelijk.
6. Zorg dat je de ‘herweeg’ variabele meeneemt in de vragenlijst.
7. Veronderstel niet te veel kennis bij de respondenten.
8. Respondenten zijn kritisch: zorg dat de vragenlijst tiptop in orde is (geen taalfouten).
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Tips en trucs III
1.

Aanvullende informatie wordt niet goed gelezen of gehoord.: hoe korter, hoe beter.

2.

Niet te veel moeilijke routings (denk na over het rapporteren van deelpopulaties).

3.

Randomiseren bij meerdere antwoordcategorieën of meerdere stellingen.

4.

Bij internet enquêtes zijn er visuele mogelijkheden tot beantwoording.

5.

Een ordening van items kan eigenlijk maar tot 5.

6.

Vermijdt antwoordengrids met meer dan 5 stellingen tegelijk.

7.

Varieer in je vragen (desnoods “nice to know” vragen tussendoor om te breken).

8.

Wees zuinig met kennisvragen.
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Tips en trucs IV
1.

Korte eenduidig vragen, over zgn. frontoffice onderwerpen zijn makkelijk (ervaring
mee).

2.

Achtergrondkenmerken zijn makkelijk.

3.

Kennisvragen zijn moeilijk (ook qua formulering) (of te moeilijk of te makkelijk).

4.

Stellingen zijn moeilijk (ook qua formulering) (meningen worden gevormd).

5.

Meningsvragen over zgn. backoffice onderwerpen, zijn moeilijk (geen interesse).

6.

Vragenlijsten die gaan over onderwerpen die niet echt leven zijn überhaupt
moeilijk.

7.

Concrete, gedetailleerde vragen zijn moeilijk (aantal contante betalingen per jaar).

8.

Vragen met veel toelichting zijn moeilijk.

9.

Vragen met veel antwoordcategorieën zijn moeilijk.
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Tips en trucs V
• Bij grote steekproeven (n > 500) niet te veel open vragen stellen.

• Bespreek/bedenk van te voren wat je met de open vragen wilt doen.
• In SPSS heb je module tekst mining.
• Eenvoudige vragen kunnen moeilijk zijn (Hoe groot is uw gezin?, Hoeveel werknemers
heeft u?) Wees duidelijk, geef een goede instructies of doe het zoals in voorgaande
jaren.

• Let op het tijdstip waarop je iets vraagt. (Hoeveel werknemers heeft u nu? Of hoeveel
werknemers heeft u gemiddeld over het hele jaar?)
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Tips en trucs VI
• Pas op met ‘gevalideerde schalen’ uit eerder onderzoek.

• Worden dezelfde surveymethoden gebruikt, is de vertaling correct?
• Smiley’s bij de antwoorden om de boel op te leuken.
• Pas op met onbewuste beïnvloeding.

• Sociale wenselijkheid kan je deels voorkomen door te vragen: ‘Wat denkt u
dat de gemiddelde Nederlander hiervan vindt?’

• Antwoordcategorieën: eerst mee eens of eerst mee oneens?
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Tips en trucs VII
• Respondenten geven bij persoonlijke vragen (omzet, inkomen) niet graag een concreet
antwoord.

• Moet het wel zo concreet?
• De ‘weet niets’ of ‘wil niet zeggen’ kan je doorrouten naar een aantal klassen
waaruit ze kunnen kiezen.

• Filtervragen stellen omdat respondenten geneigd zijn om een mening te geven als ze
daar om gevraagd worden (ook al hebben ze hier geen kennis van).
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Tips en trucs VIII
• Bij internetenquêtes de “need to know” vragen voorop. Bij telefonische enquêtes de
persoonlijke vragen achteraf.

• Rapportcijfers, wel of niet?

• Voordeel: je kan er mee rekenen, is eenduidig; nadeel: het gros geeft een 6 of 7,

weinig variatie. Nadeel: het eerste rapportcijfer in de vragenlijst is vaak een anker
voor de volgende rapportcijfers.

• Op welke vragen wil je de non-respons vergelijken? Wat zijn de key questions van je
vragenlijst?

• Wil je de respondenten belonen om de respons omhoog te schroeven?
• Zo ja, maak je beloftes waar.
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Tips en trucs IX
• Zie jezelf als respondent, die je vragenlijst moet beantwoorden.

• Maak een vragenlijst niet alleen.
• Concept versies laten testen en invullen door familie, vrienden.
• Wanneer twee mensen een vraag niet begrijpen, deze eruit of herformuleren.
• Wees niet ‘te betrokken/verliefd’ op bedachte vragen.
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Tips en trucs X
1.

Telefonisch: 15 (tot 20) minuten, internet 10 (tot 15) minuten
•

Eenvoudige gesloten achtergrondvragen (Wat is uw leeftijd?):

10 tot 15 seconden

•

Eenvoudige open vraag:

15 tot 20 seconden

•

Beantwoorden van stellingen:

15 tot 20 seconden

•

Moeilijke vraag met verschillende antwoordcategorieën:

20 tot 30 seconden

•

Open vraag met goed doorvragen:

30 tot 40 seconden

•

Rapportcijfer geven:

15 tot 20 seconden

2. Inschatting vooraf en toetsing bij proefgesprekken.
3. Terugkoppeling na eerste 100 gesprekken.
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Methoden van
dataverzameling

Methoden van dataverzameling
• Self-completion: de respondent beantwoordt de vragen op een voor hem of
haar zelf te kiezen moment zonder aanwezigheid van anderen en zonder
enige tijdsdruk (schriftelijk en internet).

• Ondervraging: De respondent beantwoordt vragen die door een interviewer
worden voorgelegd (face-to-face en telefonisch).
• Beide settings hebben voor- en nadelen.
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Mondelinge ondervraging
Voordelen:

• Toonmateriaal is mogelijk, lange gesprekken (> 20/25 min.), combinatie

met self-completion is mogelijk; geschikt voor open vragen, de interviewer
kan helpen en ziet of de vragen serieus worden beantwoord (regie over het
onderzoek).

Nadelen:

• Qua kosten duur, relatief lange doorlooptijd van proces, selectiviteit is een
probleem, is tegenwoordig steeds moeilijker om te doen, de invloed van de
interviewer kan leiden tot ongewenste sturing.
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Schriftelijke ondervraging
Voordelen:

• Relatief goedkoop, geschikt voor bepaalde informatie (opzoekvragen of

vertrouwelijke informatie), beeldmateriaal kan verwerkt worden, men weet
waar men aan begint.

Nadelen:

• Hoge non-respons, selectiviteit, duurt vrij lang, geen controle op het

veldwerk, je weet niet zeker wie het invult, men ziet hoeveel vragen het
zijn en wat de moeilijkheid is, rekenregels kunnen niet geprogrammeerd
worden, respondenten moeten kunnen lezen, routings in de vragenlijst zijn
moeilijker.
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Telefonische ondervraging
Voordelen:

• Relatief snel, sturing en beheersing van het steekproefdesign, relatief hoge
respons, geschikt voor business-to-business onderzoek, je hebt de regie
over het onderzoek, proefgesprekken mogelijk, non-respons onderzoek
mogelijk.

Nadelen:

• Beperkte gesprekstijd (15 tot 20 min.), minder geschikt voor open vragen,
je overvalt respondenten, geen opzoekvragen, geen toonmateriaal, steeds
minder geschikt voor burgers/consumenten, bel-me-niet-register.
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Online ondervraging
• Voordelen:
• Goedkoop, snel, gebruik van toonmateriaal mogelijk, opzoekvragen

mogelijk, rekenregels mogelijk, ordening, routings en randomiseren
makkelijk en mogelijk, stellingen 1 voor 1 laten zien, brand profiler
mogelijk, zelf invullen wanneer je wilt.

• Nadelen:
• Selectiviteit (beroepsklikkers), geen controle op het veldwerk, geen

beheersing van het steekproefdesign, lage dekking onder ouderen, laag
opgeleiden en buitenlanders, hoge non-respons, bouncers, emailadressen moeilijk verkrijgbaar, geen non-respons onderzoek.
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Combinaties van survey-methoden
B-to-B: eerst een korte telefonische werving en dan een internetenquête:

• Voordelen: Minder selectiviteit, noteren juiste e-mailadressen, hogere respons.
• Nadelen: Is duurder en kost meer tijd .
Burgers/consumenten: een brief met inlogcode en dan een internet enquête:

• Voordelen: Wanneer je geen e-mailadressen hebt, een hogere respons, meer regie.
• Nadelen: Is duurder en kost meer tijd.
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Keuzecriteria bij survey-onderzoek
• Respons
• Representativiteit (selectiviteit)
• Complexiteit van de vragen
• Lengte van de vragenlijst
• Bereikbaarheid van de respondenten
• Gewenste snelheid dataverzameling
• Kosten
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Methode in relatie tot keuzecriteria
Mondeling

Telefonisch

Schriftelijk

Internet

Respons (relatief)

o

+

-

-

Representativiteit

-

+

-

-

Proefgesprekken

o

+

o

o

Non-respons onderzoek

o

+

o

-

Regie steekproef

+

+

-

-

Complexiteit van de vragen

+

-

o

+

Gesprekstijd

+

-

o

o

Bereikbaarheid

-

o

+

-

Snelheid dataverzameling

-

o

-

+

Kosten (lage)

-

-

o

+

Samengevat

Samengevat
1. Respondenten kunnen eenvoudig – en vaak onbewust – beïnvloed worden.
2. Het referentiepunt dat je kiest in een vraag heeft invloed op het antwoord.
3. Wanneer je aan respondenten iets vraagt waarmee ze geen ervaring
hebben, zullen ze (a) meestal uit beleefdheid een antwoord geven, (b) en
zich laten beïnvloeden door (soms) onbelangrijke elementen in de
vraagstelling (anchoring).
4. Koester de weet niet’s. (Je vraagt een respondent om in 20 seconden een
betrouwbare mening te geven over een vraag). Meningen worden in het
dagelijkse leven niet in 20 seconden gevormd.
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Samengevat
5. Wat je niet vraagt, wordt niet meegenomen bij de beantwoording.
6. Tegenwoordig ofwel telefonisch of internet. Elke methode heeft zijn vooren nadelen.
•
•

Telefonisch beter in methodologische aspecten van onderzoek (representatief, respons).
Internet beter in de praktische aspecten van onderzoek (geld, tijd).

7. Een slimme combinatie is: eerst telefonisch bellen en dan een internet
vragenlijst sturen.

8. Bij panels die panelleden betalen, altijd letten op de beroepsrespondenten.
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Samengevat
9. Maak een onderscheid tussen ‘need to know’ vragen en ‘nice to know’ vragen.
10.Maar een vragenlijst niet alleen.
11.Het ‘na-traject’ is net zo belangrijk als het ‘voortraject’, dus:
•

Test de geprogrammeerde vragenlijst zorgvuldig.

•

Zit altijd zelf bij de proefgesprekken.

•

Maak een goede interviewer-instructie, geef toelichting bij vragen.

•

Loop na 100 gesprekken zelf alles na.

12.Maak gebruik van bestaande kennis.
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Samengevat
• Wanneer je aan een vragenlijst begint, besef dat de objectieve – ware - vragenlijst niet
bestaat.

• Bedenk dat respondenten niet zitten te wachten op jouw vragenlijst.
• Vraag jezelf af hoeveel concentratie iemand moet hebben om jouw vragen te
beantwoorden.

• Vraag hulp van ervaringsdeskundigen en pak het maken van een vragenlijst
systematisch aan.

• Wees bewust van het referentiepunt dat je kiest in een vraag (stellingen).

• Wees bewust dat niet iedereen je vragen kan beantwoorden of direct een mening paraat
heeft.
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Samengevat
• Stel je “need to know” vragen vast.
• Bedenk wat je met de vragen gaat doen wanneer je een dataset krijgt.
• Bedenk een neutrale introductie.
• ‘Jat’ verantwoord; bedenk niet alles opnieuw.
• Wees beducht voor onbewuste beïnvloeding.
• Zit altijd zelf bij de proefgesprekken.
• Maak een goede interviewer-instructie, geef toelichting bij vragen.

• Bedenk of je een non-respons onderzoek laat uitvoeren.
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