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■ Een tweejaarlijkse 

survey waarvan de 

negende ronde start 

in september 2018

■ Een kernvragenlijst 

van 138 items om de 

sociale, politieke en 

ethische toestand in 

Europa in kaart te 

brengen

■ 36 landen hebben

deelgenomen aan

minstens 1 ronde
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DE ESS IN CIJFERS



■ ESS9 deelnemers: 

ten minste 25 landen

■ ESS9 specifieke 

onderwerpen:

■ Levensplanning

■ Sociale 

rechtvaardigheid
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DE ESS IN CIJFERS



■ Bijna 400 000 afgewerkte interviews sinds 2001

■ 1766 afgewerkte interviews in België in ESS8 (2016)

■ Meer dan 3 000 interviewers actief in ESS8 

■ 139 interviewers actief in België in ESS8

■ 3204 respondenten geselecteerd voor ESS9 in België
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DE ESS IN CIJFERS



■ Meer dan 124 000 geregistreerde gegevensgebruikers (juni 

2018):

■ Bijna 10 000 geregistreerde gebruikers in België (juni 2018)
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DE ESS IN CIJFERS
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WAAROM JULLIE

WERKWIJZE
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VERDER ZETTEN WAT GOED GING

Volgen van contactregels bij non-contacts

Minimaal 4 face to face pogingen

Minimaal 1 poging na 18 uur

Minimaal 1 poging in het weekend

Face to face verspreid over minimaal 14 dagen



 Contactregels worden goed opgevolgd in België

 Resulteert in laag aantal respondenten dat niet bereikt wordt
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VERDER ZETTEN WAT GOED GING

Non-contact in %
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VERDER ZETTEN WAT GOED GING

► We hebben een beperkte invloed op het antwoord van de respondent.
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Interviewereffecten op antwoorden



 Responsgraad is niet gedaald, maar ook niet gestegen

 We beogen een hogere responsgraad dan de vorige ronde

 We zitten rond het gemiddelde over alle landen
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RUIMTE VOOR VERBETERING



 Bemoeiing van derden

 Er bemoeien zich te vaak anderen dan de respondent met het interview

 Bemoeiing kan zowel verbaal als non-verbaal zijn
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RUIMTE VOOR VERBETERING



WERKEN VOOR DE 

ESS: STAP VOOR STAP
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WERKEN VOOR DE 

ESS
Je bezoek voorbereiden

18



■ Eerste contact met de respondent: via de post

■ Introductiebrief met basisinfo

■ Folder met meer informatie, voornamelijk rond privacy

WAT ER GEBEURT VOOR POGING 1



■ Eerste contact met de respondent: via de post

■ Introductiebrief met basisinfo

■ Folder met meer informatie, voornamelijk rond privacy

■ Tweede contact: altijd persoonlijk, na twee werkdagen

■ Vooraf geweigerd? 

=> Ga nog langs ifv het contactformulier

WAT ER GEBEURT VOOR POGING 1
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JE BEZOEK PLANNEN

Hoe maximaliseert de ESS de kansen op contact?

 De ESS contactregels

■ Spreid je face-to-face pogingen over minimal 14 dagen.

■ Doe minimaal 5 f-t-f pogingen (maximaal 10).

■ Doe minimaal 1 f-t-f poging in het weekend 

(zaterdag/zondag).

■ Doe minimaal 1 f-t-f poging na 18 uur.
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JE BEZOEK PLANNEN

In welke gevallen blijven deze regels gelden?

 Blijf proberen wanneer:

■ Je helemaal geen contact kon maken

■ De respondent korststondig ziek was

■ De respondent tijdelijk onbeschikbaar was

■ De respondent verhuisd is binnen jouw regio

■ Je een afspraak maakte die niet is nagekomen

■ Je een ‘zachte’ weigering kreeg



WERKEN VOOR DE 

ESS
Jezelf voorstellen
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Wat is essentieel?

24

HOE STEL JE JEZELF VOOR?



■ Zeg je naam en je organisatie.

■ Toon je badge.

■ Vraag na of je op het juiste adres bent.

■ Vraag na of je de juiste persoon voor je hebt.

■ Zeg dat je er bent omdat de respondent op toevalsbasis

geselecteerd is om mee te werken aan een interview. 

Verwijs naar de introductiebrief. Stel voor om verdere uitleg 

binnen te geven. 

■ Introductiebrief niet gekregen? Toon een kopie en zeg dat 

je binnen alles verder zal uitleggen.

■ Wees altijd positief en vermijd autoritair gedrag.
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HOE STEL JE JEZELF VOOR



■ Intercom? 

■ Hou het kort. Vraag om een persoonlijk gesprek.

■ Conciërge?

■ Hou het kort. Probeer meteen bij de respondent te komen.

■ Als hij/zij je tegenhoudt en geen info geeft, dan is dit ‘geen 

contact’ op het contactformulier!

■ Familie/huisgenoten?

■ Hou het kort.

■ Stel hen gerust met een korte toelichting over waarom je 

daar bent en probeer dan meteen bij de respondent te 

komen.

■ Weggestuurd met een afspraak?

■ Schrijf de exacte timing van de afspraak op.

■ Schrijf een telefoonnummer op.
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HOE STEL JE JEZELF VOOR



WERKEN VOOR DE 

ESS
Medewerking verkrijgen
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MEDEWERKING VERKRIJGEN

■ Wat zijn jullie gouden tips?

■ Wees vriendelijk, schep een band: 

Mooie tuin! Schattige hond!

■ Spreek duidelijk en niet te snel.

■ Laat niet uitschijnen dat dit een uitdaging is.

■ Vermijd vragen waarop men makkelijk negatief kan 

antwoorden: “Hebt u een paar minuten?” kan een traditie 

van neen zeggen in gang zetten.

■ Slechte timing? Trek terug en kom later langs.

■ Vraag telefoonnummers.

■ PAS JE AAN aan de respondent/omstandigheden.
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WAT ALS JE EEN ‘NEEN’ KRIJGT?

 Welke redenen om te 

weigeren hoor je het 

meest?

 Welke redenen zijn de 

moeilijkste om mee 

om te gaan?
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WAT ALS JE EEN ‘NEEN’ KRIJGT?
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Het is bedtijd voor mijn 

kinderen

Ik heb het te druk
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WAT ALS JE EEN ‘NEEN’ KRIJGT?

Het is bedtijd voor mijn kinderen

Ik heb het te druk

 Erken het tijdsgebrek.

 Trek je terug: plan nooit een gedeeltelijk interview.

 Maak een afspraak

 Keer het argument om:

Ook drukke mensen moeten hun mening kunnen geven.

 Het duurt slechts 1 uur, maar dit gaat snel voorbij want jij 

kan de respondent er vlot door loodsen.

 Leg de verantwoordelijkheid niet bij de respondent!

Vermijd dus “als u goed meewerkt gaat het snel.”
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WAT ALS JE EEN ‘NEEN’ KRIJGT?
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Ik heb geen interesse in 

politiek.
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WAT ALS JE EEN ‘NEEN’ KRIJGT?

Ik heb geen interesse in 

politiek.

 Keer het argument om: we kunnen niet enkel de mening 

registreren van mensen die zeer geïnteresseerd zijn in 

politiek. We willen de opinie van iedereen. 

 Wijs erop dat er ook veel andere onderwerpen zijn. Toon de 

brochure om meer toegankelijke topics te illustreren.

 Herhaal de relevantie van de ESS. Dit is een unieke kans om 

aan zoiets deel te nemen.

 De meeste mensen vinden hun deelname aan het onderzoek 

uiteindelijk wel interessant en aangenaam.
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WAT ALS JE EEN ‘NEEN’ KRIJGT?
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Ik ken niets van die dingen. 

Mijn zus is slimmer, kan je 

haar niet vragen?

RESPONDENTEN 

VERVANGEN IS 

VERBODEN
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WAT ALS JE EEN ‘NEEN’ KRIJGT?

Ik ken niets van die 

onderwerpen.

 Het onderzoek gaat over je mening over verschillende zaken

Het is geen quiz; iedereen is in staat om deel te nemen. 

 Toon eventueel de brochure om meer toegankelijke topics te 

illustreren en om aan te tonen dat het gaat over meningen, 

niet over feiten.
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WAT ALS JE EEN ‘NEEN’ KRIJGT?

Mijn zus is slimmer. Kan je het 

haar niet vragen?

 We moeten een toevalssteekproef trekken omdat we 

onmogelijk iedereen kunnen laten deelnemen.

 Iedereen heeft een even grote kans om deel te nemen. Enkel 

als alle geselecteerden deelnemen, zijn de resultaten 

representatief voor iedereen.

 Als we u vervangen door iemand anders, trekken we de 

onderzoeksresultaten scheef.
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WAT ALS JE EEN ‘NEEN’ KRIJGT?
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WAT ALS JE EEN ‘NEEN’ KRIJGT?

Dit is tijdverspilling.

 Erken dat de tijd van de respondenten kostbaar is.

 Zie argumenten rond ‘geen tijd’.

 Benadruk het belang van het onderzoek:

 Meer dan 120 000 mensen gebruiken de data wereldwijd, 

waaronder beleidsmakers die hun beslissingen zo kunnen 

bijsturen.

 Dit is een uitzonderlijke kans voor de respondent om 

zijn/haar mening te delen en te laten tellen.

 Benadruk het belang van deelname: enkel wanneer de 

respondent deelneemt, krijgen mensen zoals hem/haar een 

stem.
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WAT ALS JE EEN ‘NEEN’ KRIJGT?
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Het gaat jou niets aan 

hoeveel TV ik kijk.
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WAT ALS JE EEN ‘NEEN’ KRIJGT?

Dat is allemaal privé.

 Dit is niet ‘moeilijk doen’, maar ‘vragen om geruststelling.’

 Stel dus gerust:

 Alle antwoorden zijn strikt vertrouwelijk.

 Het zal voor datagebruikers onmogelijk zijn om uit te 

zoeken wat uw persoonlijke antwoorden zijn.

 In publicaties geven we enkel een algemeen beeld van 

alle antwoorden samen.

 De KU Leuven heeft toestemming gekregen van de 

privacycommissie om een steekproef te trekken uit het 

rijksregister. Dat is een teken dat het onderzoek 

betrouwbaar is.
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WAT ALS JE EEN ‘NEEN’ KRIJGT?
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Ik doe nooit mee aan 

onderzoek.
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WAT ALS JE EEN ‘NEEN’ KRIJGT?

Ik doe nooit mee aan 

onderzoek.

 Vraag waarom.

 Stem je argumenten daarop af (zie vorige argumenten).

 Benadruk in welke zin de ESS anders is.

 Benadruk het belang van deelname: enkel wanneer de 

respondent deelneemt, worden mensen zoals hem/haar 

vertegenwoordigt.

 Keer het argument om: ook mensen die niet graag deelnemen 

aan surveys moeten hun mening geven. Anders zijn de 

resultaten niet representatief voor onze maatschappij.
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WAT ALS JE EEN ‘NEEN’ KRIJGT?
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Het vorige onderzoek 

waaraan ik deelnam duurde 

veel te lang.

Bij het vorige ‘onderzoek’ 

moest ik plots iets aankopen.

Mijn vorige deelname aan 

onderzoek was een grote 

teleurstelling.
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WAT ALS JE EEN ‘NEEN’ KRIJGT?

De vorige keer was een grote 

teleurstelling.

 Vraag waarom.

 Stem je argumenten daarop af.

 Benadruk in welke zin de ESS anders is MAAR blijf 

respectvol naar andere organisaties toe.

 Benadruk de kwaliteit van de ESS: het is een internationale 

survey van topkwaliteit die al bekroond is en die steun krijgt 

van de EU en de Vlaamse overheid.

 Stel gerust: je verkoopt niets, geeft geen info door aan 

derden, je bent eerlijk over de duurtijd van het interview, de 

respondent mag KANTAR TNS contacteren, etc. 
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WAT ALS JE EEN ‘NEEN’ KRIJGT?
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Ik laat geen vreemden 

binnen. Sinds mijn man 

overleden is woon ik alleen, 

maar mijn dochter zegt dat ik 

moet opletten met al die 

inbraken tegenwoordig. 

Mijn papa is nu niet thuis. Ik 

denk niet dat hij het goed 

zou vinden als ik meedoe.
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WAT ALS JE EEN ‘NEEN’ KRIJGT?

Mijn dochter/vader zou dit 

niet goed vinden.

 Probeer nooit alsnog binnen te geraken. Stel voor om terug te 

komen wanneer er een familielid aanwezig is, of om dit 

familielid even op te bellen. 

 Vraag om toestemming van een ouder (of voogd) bij 

respondenten jonger dan 18.
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WAT ALS JE EEN ‘NEEN’ KRIJGT?
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Ik ben hier veel te oud voor.

Ik werk bij de overheid, dus ik 

kan niet deelnemen.

Ik woon nog niet lang in 

België dus ik kan de 

bevolking niet goed 

vertegenwoordigen. 
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WAT ALS JE EEN ‘NEEN’ KRIJGT?

Ik kan niet meedoen door 

mijn leeftijd/job/status als 

immigrant/…

 We hebben een representatieve steekproef getrokken van 

iedereen die in België woont. We willen bewust IEDEREEN 

laten deelnemen: jong en oud, mannen en vrouwen, 

nieuwkomers en mensen die hier geboren en getogen zijn. 

Iedereen krijgt een stem.

 We hebben je mening nodig als inwoner van België, niet als 

werknemer van een bepaalde organisatie.



WERKEN VOOR DE 

ESS
Contactpogingen registreren

49



■ Waarom?

■ Je helpt ons…

• Het veldwerk te monitoren: wie moet nog 

gecontacteerd worden? Met wie hebben we een

afspraak? Naar wie sturen we iemand anders om een

weigering om te keren?.

• Accurate non-respons cijfers te berekenen.

• Een beeld te krijgen van non-contact en non-respons: 

wie zijn de mensen die we niet kunnen bereiken of 

overtuigen? Welke oplossingen kunnen we proberen in 

ESS10?

■ Je helpt jezelf: neem notities over timing, noteer 

telefoonnummers, kijk na of je alle contactregels hebt 

gevolgd.
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CONTACTPOGINGEN REGISTREREN



■ Hoe?  Een voorbeeld.

■ Neem het contactformulier.

■ Kijk naar deze clips en vul de nodige info in.

■ De interviewer start met de datum en het uur te zeggen.

■ Er is een korte pauze na elke contactpoging.

■ Vul alles in behalve de vragen over de woonst en de 

buurt.
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CONTACTPOGINGEN REGISTREREN



52

CONTACTPOGINGEN REGISTREREN

Bezoek 1

Vandaag is het 1 oktober. Het is half vier op een vrijdag. Ik ben hier 
om een vrouw, genaamd Brina Stine, te interviewen. Dit is mijn 
eerste poging om een interview met haar te doen.Hallo?

Hallo, mijn naam is Angelica Weber. Ik ben van het Nationaal 
Instituut voor de Statistiek. Klopt het dat dit Parkstraat 45, 
appartement B is?Ja, waarom wilt u dat weten?
Ik ben hier vandaag in verband met een nationaal onderzoek. Ik 

wou graag spreken met 
Oh nee, ik doe nooit mee aan onderzoeken. Daarbij, ik ben nu echt 

heel druk bezig dus ik kan niet echt praten. Sorry. Dag.
Hallo? Oke, goed, in dit geval lijkt het mij het beste om niet aan te 

dringen. Ik zal een andere keer wel eens terugkomen.Bezoek 2

Vandaag is het 2 oktober. Het is kwart na twee in de namiddag. 
Gisteren ging het niet zo goed, maar misschien zijn de mensen die 
hier wonen minder druk bezig op een zaterdag.Hoi, bent u Brina Stine? Woont u in appartement B?Nee, dat zijn mijn buren, Denise en Brina.
Ah zo, zijn ze er vandaag? - Ik denk het niet, ze zijn misschien een 

weekendje weg.

Ah zo, dus ze zullen waarschijnlijk terug zijn op maandag? - Ja, 
misschien. Ik denk het. - Oke, heel erg bedankt. Dan kom ik 
maandag wel terug. - Graag gedaan. Dag.
Dus, laat ons hopen dat de persoon waar Angelica gisteren mee 

gesproken heeft Brina's huisgenote Denise was, en niet Brina zelf.Bezoek 3

Dus, vandaag is het zeven oktober, een donderdag. Ik ben hier voor 
het interview met Brina Stine. Hopelijk is ze weer thuis van haar 
weekendje weg.
Het is nu kwart na zeven. Hopelijk kan ik deze keer het interview 

doen.Hallo?
Hallo, mijn naam is Angelica Weber, ik ben van het Nationaal 

Instituut voor de Statistiek. Spreek ik met Brina Stine?
Ja. - Ik ben hier in verband met het Europees Sociaal Onderzoek. 

Misschien herinnert u zich dat u er een brief over gekregen heeft?
Zou het mogelijk zijn om naar beneden te komen aan de deur 

zodat we even kunnen praten? - Ja, natuurlijk. - Oke, goed.
Hallo. - Hoi. Bedankt om naar beneden te komen. Dat praat 

gemakkelijker.
Herinnert u zich deze brief waarover ik sprak? - Ja, inderdaad. Ik 

denk dat ik hem eens gelezen heb maar ik weet het niet zeker.
Ik ben nog maar 5 jaar geleden naar hier verhuisd, dus ik weet niet 

of het representatief is voor de bevolking van België.
Maak je geen zorgen, we willen net allerlei verschillende soorten 

mensen. 

Als we alleen de mensen van België, hier geboren en opgegroeid, 
zouden interviewen, zou dat ook helemaal niet representatief zijn. 
Dus het is eigenlijk perfect op deze manier.Goed dan, prachtig. Ik zal mijn best doen. - Oke.
Ik heb nu een half uur tijd, daarna heb ik afgesproken met 

vrienden. Ik kan een deel van je vragen beantwoorden.
Oh, misschien kunnen we dan beter een afspraak maken. Op die 

manier hoef je je niet te haasten. Misschien past het morgen beter.
Ja, na het avondeten zou goed zijn. Rond acht uur 's avonds. -

Perfect, ik schrijf het op. Dus morgen, 20u00.

En kunt u mij misschien uw telefoonnummer geven zodat ik u kan 
bereiken indien er iets tussen zou komen. - Geen probleem, dat is 
goed. Het is Bezoek 4
Het is vrijdagavond 8 oktober. Het is 20u00 en ik ben hier voor mijn 

afspraak voor het interview met Brina Stine.

Jammer genoeg kwam er geen antwoord. Misschien vergat Brina 
het interview. Ik heb ook geprobeerd om haar te bellen maar ze 
nam niet op. Ik zal op een andere keer eens terugbellen.
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CONTACTPOGINGEN REGISTREREN

Nr. 1. Datum 2. Dag 3. Tijd 4. Wijze 5. Resultaat

1 01 / 10 5 15 : 30 3 3 (contact maar met ?)

2 02 / 10 6 14 : 15 1 5 (contact met iem. anders)

3 07 / 10 4 19 : 15 1 4 (contact zonder interview)

4 08 / 10 5 20 : 00 1 6 (helemaal geen contact)

5 08 / 10 5 20 : 05 2 6 (helemaal geen contact)
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CONTACTPOGINGEN REGISTREREN

Poging
1

Poging
2

Poging
3

1.    Afspraak 1 1 

2.    Weigering van respondent 2 2 2

3.    Weigering door iemand anders 3 3 3

4.    Weigering van ?  4 4

5.    Respondent is niet beschikbaar 5
…./…


04/10

5
…../……



■ Nog iets?:

 Vraag 7: poging 1

 Vraag 8: 1 (slechte timing) en 7 (doe nooit aan 

onderzoek mee)

 Vraag 9: 8

 Vraag 10: 8

 Vraag 11: 2

 De vragen over het huis en de buurt!
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CONTACTPOGINGEN REGISTREREN



 Het verschil tussen ‘persoonlijk bezoek’ (1) en ‘enkel intercom’ (3) 

is zeer belangrijk als er enig contact is geweest.

 Als er geen contact is geweest, kies je zelf of het een 1 of een 3 

is.

 Ook een telefoontje aansluitend op een persoonlijk bezoek is een 

contactpoging.

 ALLE weigeringen moeten geregistreerd worden, ook als ze van 

een naaste of van een onbekende komen.

 Dit anders dan bij andere surveys.

 Toch is het belangrijk dat dit gebeurt!

 Je adres verdwijnt dan niet uit je lijst.
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SAMENVATTEND



■ Wat nu?

■ Ga terug / bel voor een nieuwe afspraak

 Je hebt geen ‘harde’ weigering gekregen.

 Je hebt nog niet voldaan aan alle contactregels: 

Avond: OK,

Weekend: OK,

MAAR nog geen 5 keer EN nog geen 14 dagen.
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CONTACTPOGINGEN REGISTREREN



■ Registreer ALLE pogingen, ook die zonder succes.

■ Doe dit onmiddellijk.

■ Kijk na op volledigheid en accuraatheid voor je indient.

■ Onthoud de vraagspecifieke info uit je handleiding

 Zie pagina 28 en 29

 Belangrijk voor ons: noteer hooguit 5 redenen voor 

weigering.
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CONTACTPOGINGEN REGISTREREN



WERKEN VOOR DE 

ESS
Rapporteren over de woonst en 

de buurt

59



■ Waarom?

■ Zodat wij weten in welke mate de groep respondenten 

representatief kan zijn.

■ Bijvoorbeeld:

60

RAPPORT OVER WOONST & BUURT

Respondents

Non-respondents

With intercom Without intercom



■ Hoe?  Enkele voorbeelden

■ Neem je contactformulier.

■ Vraag N1: welk type woonst zie je op de volgende slides?
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RAPPORT OVER WOONST & BUURT



■ VOORBEELD 1
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RAPPORT OVER WOONST & BUURT



■ VOORBEELD 2
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RAPPORT OVER WOONST & BUURT



■ VOORBEELD 3
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RAPPORT OVER WOONST & BUURT



■ VOORBEELD 4
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HOME & NEIGHBOURHOOD REPORT



■ VOORBEELD 5
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RAPPORT OVER WOONST & BUURT



■ VOORBEELD 6 & 7
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RAPPORT OVER WOONST & BUURT



■ Enkele voorbeelden voor N2
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RAPPORT OVER WOONST & BUURT



■ Enkele voorbeelden voor N2
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RAPPORT OVER WOONST & BUURT



■ Enkele voorbeelden voor N3
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RAPPORT OVER WOONST & BUURT

Let op dakproblemen (doorzakkend dak, verdwenen 

pannen,…), raamproblemen (dichtgetimmerde of kapotte 

ramen), muurpoblemen (afhellen, kapotte plaaster of verf), 

gootproblemen en andere problemen met de constructie en 

afwerking van het gebouw. 



■ 1. In zeer goede staat: het gebouw/huis is (zo goed als) 

nieuw en vertoont geen van de beschreven problemen.

■ 2. In goede staat: het gebouw/huis is niet meer nieuw

maar vertoont nauwelijks een van de beschreven

problemen.

■ 3. In voldoende staat: het gebouw/huis vertoont in enige

mate sommige van de beschreven problemen.

■ 4. In slechte staat: Het gebouw/huis vertoont in grote mate 

de beschreven problemen.

■ 5. In zeer slechte staat: Het gebouw/huis vertoont de 

beschreven problemen in die mate dat het gevaarlijk lijkt

het te bewonen.
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RAPPORT OVER WOONST & BUURT



■ ‘De buurt’ volgens ESS:
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RAPPORT OVER WOONST & BUURT



■ Enkele voorbeelden voor N4: Rotzooi en afval
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RAPPORT OVER WOONST & BUURT

Zeer veel = 

Gelijkaardig aan deze foto

Niet erg veel = 

Gelijkaardig aan deze foto

Redelijk veel =

Tussenin



■ Enkele voorbeelden voor N5: Graffiti en vandalisme
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RAPPORT OVER WOONST & BUURT

Zeer veel =

Minstens zoals deze foto
Niet erg veel =

Hooguit zoals deze foto

Redelijk veel =

Tussenin



■ Onthoud: vul dit formulier in…

■ Voor iedereen in de steekproef (behalve eventueel 

ongeldige adressen).

 We hebben één formulier per respondent nodig.

■ Bij het begin van je eerste bezoek.

■ Indien mogelijk bij daglicht.

■ Terwijl je persoonlijk aanwezig bent. Hou vragen aan de 

respondent beperkt om geen argwaan te wekken, maar 

stel eventueel wel vragen bij onzekerheid (bv.: 

commercieel pand met één woonst of meerdere?)

■ Door de woonst/buurt te vergelijken met de foto’s.
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RAPPORT OVER WOONST & BUURT



WERKEN VOOR DE 

ESS
Het interview starten
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VOOR JE HET INTERVIEW START

TELEFONISCHE INTERVIEWS ZIJN VERBODEN

RESPONDENTEN VERVANGEN IS VERBODEN
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HET INTERVIEW STARTEN

De interviewer bezocht gisteren het huis van Meneer 
Winstone. Hij was onbeschikbaar.
Zijn vrouw belde hem en kon een afspraak maken voor 
Meneer Winstone om vandaag het interview te doen. Hallo.
Hallo, goedenavond. Bent u Meneer Stephen Winstone? -
Ja, dat ben ik.

Hallo, mijn naam is Sarah Keane. Ik sprak gisteren met uw 
vrouw en ze maakte een afspraak voor ons om een 
interview te doen vanavond. 
Ja, ja we verwachtten u. Ik ben momenteel thuis met mijn 
dochters maar mijn vrouw zal dadelijk thuiskomen. Oke, dat is goed. Oke, laten we naar binnen gaan. - Bedankt.
De interviewer gaat het huis van Meneer Winstone binnen 
en wordt naar de trap naar de woonkamer geleid.Komt u aub langs hier. - Dank u.U kunt hier gaan ziten. - Oke, bedankt.Ik zal even de laptop nemen.Meiden, een beetje stiller aub.He jij. Kom je bij mij zitten? - Hoi, kom je bij ons zitten?
Goed, we zijn klaar om te starten. De eerste vraag gaat 
over het nieuws kijken.De interviewer gaat verder met vraag 1.
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HET INTERVIEW STARTEN

Wat was goed?

 De interviewer is beleefd, vriendelijk en open.

 De interviewer toont haar badge.
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HET INTERVIEW STARTEN

Wat kon beter?

 Het interview moet doorgaan in een rustige omgeving 

zonder verstoringen. De aanwezigheid van derden moet 

vermeden worden.

 De respondent mag het scherm niet zien.

 De interviewer moet de toonkaarten klaar leggen en hun 

functie uitleggen.

 De interviewer moet basisinfo over de survey voorlezen 

van op het scherm.

 De vragen moeten exact voorgelezen worden. De 

toevoeging ‘de eerste vraag gaat over…’ is niet toegelaten 

als die niet in de vragenlijst staat.
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CRUCIALE INFORMATIE

Welke informatie MOET de respondent krijgen voor de start 

van het interview

■ Wat is de European Social Survey

■ Waarom contacteren we respondenten

■ Wat deelname in de ESS inhoudt

■ De vrijwilligheid van deelname

■ Wat als respondenten beslissen niet deel te nemen

■ De privacy van respondenten – veilige opslag en verder gebruik

van de data

■ De rechten van de respondent

■ Wie er verantwoordelijk is

■ Welke organisaties betrokken zijn

■ Wat ons het recht geeft om persoonlijke informatie van 

respondenten te verzamelen

■ Waar meer informatie kan gevonden worden
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CRUCIALE INFORMATIE

Andere zaken om te vermelden of te doen:

■ Bij sommige vragen zal je de antwoordmogelijkheden 

voorlezen, bij andere zal de respondent kunnen kiezen van 

een toonkaart.

■ Geef alle toonkaarten aan de respondent voor je start.

■ Beantwoord alle vragen die de respondent nog heeft voor 

je start.



WERKEN VOOR DE 

ESS
Het ESS interview afnemen: 

algemeen
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HET INTERVIEW – CLIP 1

Dat klopt, vraag B23 gaat ook nog over politiek, deze keer over je 
voorkeuren. Is er een bepaalde partij waarmee u zich meer 
verbonden voelt?
Nee, eerlijk gezegd niet, door de manier waarop de dingen 

momenteel gaan heb ik echt geen voorkeur.
Nee? Maar weet je, we hebben allemaal een voorkeur dus voel je 

vrij om mij te vertellen naar welke partij je voorkeur uitgaat.
Euhm, als ik gedwongen word iets te zeggen, ik weet het niet, 

misschien Groen!.
Oke. Eigenlijk ben ik het daar helemaal mee akkoord, ze doen het 

de laatste tijd erg goed. Laten we verder gaan.
Zo, de volgende vraag. Hoezeer voelt u zich verbonden - Oh, nee, 

wel verbonden, ja, in elk geval niet heel erg verbonden.

Het spijt me, ik moet de vraag volledig voorlezen om zeker te zijn 
dat je alle informatie hebt die je nodig hebt om de vraag te 
beantwoorden. Dus ik zal de vraag even herhalen.
Hoezeer voelt u zich verbonden met deze partij? Voelt u zich 

nauw verbonden, redelijk verbonden, niet verbonden of 
helemaal niet verbonden, of misschien weet je het niet echt of 

wil je liever geen antwoord geven.Oh, eigenlijk, ja, dan zou ik deze vraag liever niet beantwoorden.Juist, oke. Goed, laten we dan verder gaan.
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HET INTERVIEW – CLIP 1

Wat was goed?

 De positie van interviewer en laptop zijn nu OK. 

 De respondent heeft de toonkaarten.

 De setting is nu rustig.

 De interviewer aanvaardt de onderbreking niet en leest de 

vraag opnieuw.

 De interviewer aanvaardt de weigering om te antwoorden en 

gaat verder.

 Vraag enkel door wanneer je in je handleiding of op je 

CAPI scherm extra info hebt gekregen die kan helpen. 

 Probeer enkel nog eens gerust te stellen bij vragen die 

gevoelig lijken.
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HET INTERVIEW – CLIP 1

Wat kon beter?

 De vragen moeten voorgelezen worden exact zoals ze

geschreven staan.

 De vragen moeten duidelijk voorgelezen worden, op een

iets trager tempo dan gesprekstempo.

 De opties ‘weet niet’ en ‘weigering’ (onderaan het scherm) 

mogen niet voorgelezen of aangeboden worden. Lees 

enkel mogelijke antwoorden voor als je die instructie krijgt

op je CAPI scherm; lees nooit antwoorden tussen haakjes.

 Let op: ‘weigering’ is wel een valide antwoord!

 De interviewer moet neutraal blijven.

 Zeg niet ‘ik vind dat ook’. MAAR zeg ook niet ‘we 

hebben allemaal een voorkeur’. Dat is niet

geruststellen, maar dat is suggereren dat ‘geen

voorkeur hebben’ geen goed antwoord is.
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HET INTERVIEW – CLIP 2

Juist. Zo, neem aub kaart 10 voor de volgende vraag.

Ja, dat is de juiste. In de politiek wordt soms gesproken over links 
en rechts. Als u deze kaart gebruikt, waar zou u zich op deze schaal 
plaatsen, waarbij 0 links betekent en 10 rechts betekent?
Oh, Het spijt me, ik heb de vraag niet gehoord. - Dat is geen 

probleem.
De vraag gaat over uw positie op de links-rechts schaal. Waar zou 

je jezelf plaatsen, als je die kaart gebruikt?
Euhm - Laat ons eens kijken, omdat je zei dat je een voorkeur hebt 

voor Groen! bevind je je waarschijnlijk meer aan de linkerkant.

Aan de linkerkant? Maar ik denk niet echt dat ik akkoord ga met 
veel van de linkse - Maar, gewoon gebaseerd op uw vorige 
antwoorden, lijkt u meer aan de linkerkant te horen.

Ik ben een beetje in de war dan, want de linkse - Ja, het is een 
moeilijke vraag, maak je geen zorgen. Misschien kan ik het 
verduidelijken.

Links-georiënteerde politici, zij zijn voor sociale gelijkheid en 
economische gelijkheid, en, op basis van wat je daarnet gezegd 
hebt, denk ik dat dat klopt voor jou, niet?
Euhm, misschien. - Dus je situeert jezelf meer in het midden dan, 

zeg je? - Ja, in het midden, ik denk in het midden.
Oke. Dat is goed, het is jouw keuze. Dus een vijf zou dan een goed 

antwoord zijn? - Ja, vijf. - Goed, een vijf. Laten we verder gaan.
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HET INTERVIEW – CLIP 2

Wat was goed?

 Beter tempo, betere articulatie en intonatie. 

 De vraag wordt eerst exact gelezen zoals geschreven.

 De interviewer zorgt ervoor dat de juiste toonkaart gebruikt

wordt.



Wat kan beter?

 Vragen moeten exact herhaald worden zoals ze 

opgeschreven zijn.

 De respondent moet voldoende tijd krijgen om over zijn

antwoord na te denken.

 De interviewer moet nooit veronderstellen dat een bepaald

antwoord correct is.

 De interviewer mag nooit zelf een antwoord kiezen als het 

gegeven antwoord niet bij de opties zit.

 Als de respondent zichzelf lijkt tegen te spreken, moet de 

interviewer dat aanvaarden. Enige optie: samenvattend

zeggen wat je nu zal noteren als antwoord.

 De interviewer mag geen definities of synoniemen of 

andere hulp geven als dit niet in de handleiding staat.
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HET INTERVIEW – CLIP 2
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HET INTERVIEW – CLIP 3

Nu, gebruikmakend van deze kaart, kunt u mij vertellen wat u in 
het algemeen denkt over de huidige staat van het onderwijs in 
Belgie.

De huidige staat van het onderwijs, serieus? Mijn neef heeft een 
dochter van acht jaar. Ze kwam de hele week thuis van school 
zonder dat ze ook maar een keer huiswerk moest maken. 
Ja, het spijt me dat ik u onderbreek, maar we hebben nog wel wat 

vragen te doen en ik wil niet al te veel van uw tijd innemen.Kan u dus een antwoord van de kaart kiezen aub?
Wel, over het algemeen is het nogal een rommeltje. Waar komt 

dat mee overeen? 
Het spijt me, ik mag u niet helpen om een nummer te kiezen. U 

kunt zelf een nummer kiezen. Een nummer aan de linkerkant. Aan de linkerkant.
Aha. Kunt u een exact getal noemen? - Euhm, oke. Ik zal 2 kiezen. -

Dat is goed, 2.

Nog steeds gebruikmakend van deze kaart, kunt u mij vertellen 
wat u over het algemeen vindt van de huidige staat van de 
gezondheidszorg in Belgie. 
Gezondheidszorg? Een 5. - Oke. En nog steeds gebruikmakend van 

deze kaart, ...
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HET INTERVIEW – CLIP 3

Wat was goed?

 Nog steeds setting, tempo, werken met toonkaarten.

 De interviewer leest de vragen exact zoals geschreven.

 De interviewer wijdt niet mee uit over het onderwijs.

 De interviewer aanvaardt geen enkel ander antwoord dan

een optie die voorkomt op de toonkaart.
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HET INTERVIEW – CLIP 3

Wat kon beter?

 De interviewer had iets minder kordaat kunnen ingrijpen 

wanneer Mr. Winstone een gesprek wou aanknopen over 

het onderwijs.
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HET INTERVIEW – SAMENGEVAT

 De ESS regels voor gestandaardiseerd interviewen: p. 

14-16

 De codes voor ‘weigering’, ‘weet het niet’ en ‘andere’ 

gebruiken: p. 16

 Extra belangrijk voor ons: de mogelijkheid/plicht om 

‘andere’ opties (bijvoorbeeld een ander diploma) in te 

voeren in het tekstveld.

 Extra belangrijk voor ons: de mogelijkheid om 

meerdere antwoorden in te geven & de noodzaak om 

hiernaar te vragen.

 Respondenten kunnen weigeren een vraag te 

beantwoorden omwille van privacy redenen. Aanvaard 

dit antwoord en dring dan niet aan.



WERKEN VOOR DE 

ESS
Het volledige ESS interview: 

opmerkingen bij specifieke 

vragen
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HET VOLLEDIGE ESS INTERVIEW

Type Q# Topics

Vast A1 – A6 Gebruik van internet en andere media; 

sociaal vertrouwen.

Vast B1 – B43 Politiek, inclusief: politieke interesse, 

vertrouwen, deelname aan verkiezingen en 

andere vormen van participatie, partijtrouw, 

sociaal-politieke oriëntaties, immigratie.

Vast C1 – C42 Subjectief welzijn, sociale uitsluiting, 

misdaad, religie, beeld van discriminatie, 

nationale en etnische identiteit, testvragen 

(worden vervolgd in sectie I), stemintentie 

in een EU referendum.

Rotating D1 – D35 Levensplanning, de levensloop, planning 

van belangrijke momenten in het leven, 

houding t.o.v. ideale leeftijd, jongste leeftijd 

en oudste leeftijd van belangrijke 

momenten in het leven.
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HET VOLLEDIGE ESS INTERVIEW

Type Q# Topics

Vast F1 – F61 Sociaal-demografisch profiel, inclusief: 

samenstelling van het huishouden, 

geslacht, leeftijd, huwelijkse staat, 

woonomgeving, opleiding en 

beroepsgegevens van de respondent, 

partner, ouders, vakbondslidmaatschap, 

inkomen en herkomst.

Roterend G1 – G32 Politieke procedurele rechtvaardigheid, 

rechtvaardigheid van inkomen, 

rechtvaardigheid van onderwijs- en 

arbeidsmarktkansen, rechtvaardigheid 

van de verdeling van middelen, 

attitudes tegenover normatieve 

principes, sociale uitsluiting, geloof in 

een rechtvaardige wereld.

Vast Sectie H Menselijke waardenschaal.

Vast Sectie I Testvragen.

Interviewer Sectie J Interviewervragen.



■ Het interview duurt iets langer dan een uur.

■ Het laatste deel J vul jij alleen in. Bespreek dit niet met de 

respondent.

■ We kunnen enkel volledige interviews gebruiken, zonder 

noemenswaardige ‘gaten’. 

 Plan nooit gedeeltelijke interviews.

■ Onthoud de specifieke instructies bij bepaalde vragen.

 Handleiding p. 16-27
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HET VOLLEDIGE ESS INTERVIEW



 Vragen naar tijdsduur:

 Laat voldoende bedenktijd

 Geef nergens extra uitleg, bijvoorbeeld als de respondent 

vraagt of het gaat om gewoon online zijn of actief het internet 

gebruiken

 Eerste gebruik van toonkaarten: goed controleren
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A-blok



 Bij horizontale schalen (antwoorden met cijfer van 0 tot 10) labels 

NIET voorlezen als het geen deel uitmaakt van de vraag

 Dit dient enkel als hulp voor interviewer en moet niet luidop 

gelezen worden

 Respondent heeft toonkaarten
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Horizontale schalen



■ Er is bij B14 een optie ‘blanco’ of ‘ongeldig’.

■ MAAR als de respondent hier al zegt ‘ik heb eigenlijk 

blanco gestemd’ of ‘ik heb eigenlijk ongeldig gestemd’, kies 

je voor B13 het antwoord ‘nee’.

100

B13



■ Het gaat om organisaties die “proberen dingen in België te 

verbeteren of te helpen voorkomen dat dingen verkeerd 

gaan” maar die GEEN politieke partij of actiegroep zijn.

■ Vraag de respondent om zelf te bepalen of ze als lid van die 

vereniging proberen om dingen te verbeteren of helpen 

voorkomen dat dingen verkeerd gaan.
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B17



■ Als respondenten vragen wat bedoelt wordt met “sociale 

redenen”, geef dan geen eigen definitie.

■ Het gaat om wat respondenten zelf begrijpen onder “sociale 

redenen”.
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C2



■ Deze blok vragen bevat een aantal introductieteksten die 

respondenten duidelijk maken waar de volgende vragen 

over gaan.

■ Het is belangrijk dat deze altijd volledig worden 

voorgelezen.
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D-blok: introductieteksten



■ Als respondenten vragen of zelfstandigen moeten worden 

meegerekend zeg dan:

■ Zelfstandig werk van 20 uur of meer per week tijdens een 

periode van ten minste 3 maanden moet worden 

meegerekend.
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D1



■ Enkel wettelijke huwelijken worden bedoeld, dus geen 

religieuze huwelijken en niet wettelijk samenwonen.

■ Dit geldt voor alle vragen naar huwelijk in de D-blok

■ Als de respondent extra uitleg vraagt, lees dan voor:

■ Huwelijk verwijst alleen naar het wettelijke huwelijk en 

niet naar andere vormen van wettelijk erkende relaties 

zoals wettelijk samenwonen
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D6 en andere vragen rond huwelijk in D-

blok



■ Telkens een leeftijd als antwoord op deze vragen

■ Eerst (D15 – D21) wordt gevraagd naar de ideale leeftijd

■ Daarna (D22 – D25) wordt gevraagd voor welke leeftijd 

iemand te jong is voor bepaalde gebeurtenissen:

■ Jongst acceptabele leeftijd aangeven

■ Ten slotte (D26 – D29) wordt gevraagd na welke leeftijd 

iemand te oud is voor bepaalde gebeurtenissen:

■ Oudst acceptabele leeftijd aangeven
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D15a/b – D29a/b



■ Het gaat om de wettelijke status onder de Belgische 

wetgeving.

■ F11: PRIORITEITSCODE:

■ Als meerdere zaken van toepassing zijn, moet het hoogst 

in de lijst worden aangeduid

■ Bv: iemand die gescheiden is en dan hertrouwd, wordt 

gecodeerd als ‘getrouwd’ omdat dit hoger in de lijst staat
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F6 / F11



■ De kleuterklas telt niet mee.

■ Tel alles (ook na pauze), maar tel de tussenpozen niet mee.

■ Reken deeltijds onderwijs om naar voltijdse equivalenten.

■ Tel beroepsgericht onderwijs mee, maar stages niet.
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F16



■ Vraag door! Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

■ Het gaat om statussen die de daginvulling van de 

respondent bepalen. Wie in een rolstoel zit hoeft dus niet 

noodzakelijk “chronisch ziek” aan te vinken.

■ Zie handleiding pagina 20-21.

■ Betaald werk: vrijwilligerswerk telt niet mee, mensen in 

verlof tellen hier wel mee.

■ Chronisch ziek of gehandicapt: aangezien de vraag gaat 

om statussen die de daginvulling bepalen, hoeft wie in 

een rolstoel zit dit niet noodzakelijk aan te vinken.

■ Huishouden EN/OF zorgtaken

109

F17a & c



■ Over de huidige job of de laatste job.

■ Meerdere jobs?  Die met de meeste uren.

■ Uren gelijk?  Die die het meest betaalt.

110

F21 t/m F34a



■ F33: ‘Ik ben leerkracht’ – F34: ‘Ik geef les in het vierde lj’
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F31-F34a
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F31-F34a

■ F31: Ik werk bij IKEA.

■ F32: Privé-sector.

■ F33: Manager.

■ F34: Ik leid een team van 30 medewerkers.

■ F34a: Ik heb drie jaar hoger onderwijs gedaan.
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F31-F34a
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F41

■ Wijs op de vertrouwelijkheid: jij hebt enkel letters op je 

scherm staan.

■ Het netto-inkomen is na aftrek van belastingen en andere 

bijdragen.

■ Het gaat om het huidige inkomensniveau. 
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F61

■ Vraag door!

■ Noteer ‘andere’ in het open veld.

■ Spreek vreemde antwoorden niet tegen. Herhaal desnoods 

met een neutrale toon welk antwoord je noteert. Als de 

respondent dan nog van antwoord wilt veranderen, kan dat.
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G8 – G17

■ Hoe deze vragen precies worden gesteld is afhankelijk van 

de belangrijkste bron van persoonlijk inkomen

■ ‘a blok’: inkomen uit loon of zelfstandige onderneming

■ Let op de opdeling tussen bruto en netto loon

■ ‘b blok’: inkomen uit pensioenen:

■ Zowel wettelijke als aanvullende pensioenen tellen mee

■ ‘c blok’: inkomen uit sociale uitkeringen en/of toelagen:

■ Tellen mee: werkloosheidsuitkeringen, 

invaliditeitsuitkeringen, ziekte-uitkeringen, 

overlevingspensioen, enz.

■ Bij open vragen naar inkomen: verzeker respondenten dat 

hun antwoorden vertrouwelijk behandeld worden
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G13/G14/G17/G18/G19/G20

■ Deze vragen maken gebruik van een schaal die van -4 tot 

+4 gaat

■ Let op!

■ De verbale labels zijn aan beide kanten van de schaal 

hetzelfde

■ Als een respondent bv. ‘nauwelijks onredelijk’ zegt, vraag 

dan om een cijfer te geven

■ Uitleg over hoe deze schaal te gebruiken MOET bij de 

eerste keer worden voorgelezen aan de respondent.

■ Daarna is de uitleg optioneel. 
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G13/G14/G17/G18/G19/G20
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Blok I

■ De respondenten dienen zich hun antwoorden uit eerdere 

blokken NIET te herinneren.



 Bij vragen naar partij:

 V2 zonder toonkaart

 Andere vragen MET toonkaart

 Let op interviewerinstructie op scherm hiervoor
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Blok V
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Blok J

■ Raadpleeg de respondent nooit voor deze vragen.



PRAKTISCHE 

AFSPRAKEN MET 

KANTAR TNS
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European Social Survey

ESS is a European Research Infrastructure Consortium (ESS ERIC)

VEEL SUCCES!
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0. Introductie 

 

Het Europees Sociaal Onderzoek (ESS) is sterk afhankelijk van de interviewers die de data 

verzamelen. Zonder goede professionele interviewers kan een onderzoek zoals ESS geen 

succes zijn. We willen je daarom bedanken voor je belangrijke bijdrage. 

 

Deze handleiding voor interviewers dient als gids bij je taken in het veld. De handleiding heeft 

vijf functies: 

 

 Ze vertelt je meer over het onderzoek waarvoor je zal werken. 

1. Over ESS ................................................................................................... p. 4 

1.1. Inhoud ..................................................................................................... p. 4 

1.2. Gebruik van ESS data ................................................................................. p. 4 

1.3. Deelnemende landen .................................................................................. p. 4 

1.4. De Belgische steekproef .............................................................................. p. 5 

 

 Ze beschrijft je taken voordat je de respondenten bezoekt. 

2. ESS interviews voorbereiden ........................................................................ p. 6 

2.1. Introductiebrieven ..................................................................................... p. 6 
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BOODSCHAP VAN DE DIRECTEUR  

 

Dear interviewer,  

 

In democratic countries it is very important that 

everyone’s views are clearly heard and surveys like the 

European Social Survey are one way in which we can 

do this. How we think, feel and behave in regard to 

issues such as trust in our politicians and institutions, 

immigration, ageism, health, welfare, climate change 

and similar topics is critically important. It is also good 

for us to know how others think and for our politicians 

to understand public opinion too. In addition by 

comparing ourselves to those in other countries we can 

understand our neighbours more clearly and improve 

our own society by working out what works and does 

not work elsewhere. 

 

I would like to thank you in advance for your work on 

the ESS. I know that interviewing is a hard task 

requiring excellent persuasion skills to encourage 

people to take part and great discipline in asking the 

survey in the same way each time and in the same way 

as every other interviewer. Your professionalism and 

commitment to the European Social Survey is greatly 

appreciated and I wish you every success.  

 

 

Rory Fitzgerald, 

ESS Director 

City, University of London 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOODSCHAP VAN DE BELGISCHE COORDINATOR VAN HET ESS 

 

 

Prof. Bart Meuleman, 

Coördinator België 

 

Dit jaar voeren we voor de negende maal het Europees 

Sociaal Survey uit in België. Sinds 2002 is het ESS 

uitgegroeid tot dé standard op het vlak van internationaal 

vergelijkend survey onderzoek. Overheden, burgers en 

wetenschappers maken veelvuldig gebruik van ESS data. 

Ondertussen hebben zich meer dan 100.000 gebruikers 

geregistreerd en verschenen 3000 wetenschappelijke 

rapporten op basis van ESS data. 

 

Het ESS heeft haar goede reputatie te danken aan de 

hoge kwaliteit van de data. Als interviewer speelt u een 

cruciale rol hierin. Door uw inspanningen om 

respondenten te overtuigen mee te werken, de interviews 

zorgvuldig af te nemen en de contactformulieren correct 

in te vullen, helpt u de het succesverhaal van het ESS 

verder te zetten. Ik ben blij dat we op uw 

medewerkingen kunnen rekenen. Veel dank daarvoor! 
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1. Over ESS 

 

1.1. Inhoud 

 

Het Europees Sociaal Onderzoek (ESS) verzamelt informatie over houdingen, overtuigingen 

en gedragspatronen in Europese landen. Het onderzoek gebeurt elke twee jaar zodat 

veranderingen in de tijd waargenomen kunnen worden. 

 

De vragenlijst bevat vragen over een groot aantal onderwerpen, gaande van geluk tot 

politiek. Specifiek in deze ronde zijn de vragen over sociale zekerheid en over klimaat-

verandering en energie. De diversiteit van onderwerpen is zeker een sterkte van ESS. Een 

voordeel voor jou is bijvoorbeeld dat je bij het overtuigen om mee te werken die onderwerpen 

kan aanhalen die de potentiële respondent het interessantst zou kunnen vinden. Omdat de 

vragen voornamelijk gaan over houdingen hoeven de respondenten bovendien niets op te 

zoeken en geen feiten te controleren. Ze hoeven zelfs niet ongerust te zijn dat ze ‘foute’ 

antwoorden geven. Het onderzoek gaat immers over hun mening, niet over feitenkennis. 

 

1.2. Gebruik van ESS data 

 

Met het oog op optimaal representatieve en internationaal vergelijkbare data hanteert ESS de 

hoogst mogelijke standaarden wat betreft de steekproeftrekking, de responsgraad, de 

ontwikkeling van de vragenlijst, de veldwerkprocedures, enzovoort. De kwaliteit van de ESS 

data heeft daarom een zeer goede internationale reputatie. De data van de voorbije rondes 

worden gebruikt door de Europese Commissie, nationale overheden, beleidsanalisten, denk-

tanks, journalisten, onderzoekers en studenten. Ze raadplegen de data om vergelijkingen te 

maken tussen landen of regio’s, om meer zicht te krijgen op een bepaalde maatschappelijke 

kwestie, of om een langetermijnbeeld te krijgen van sociale ontwikkelingen in Europa. Ook 

het brede publiek krijgt via de data toegang tot kwaliteitsvolle informatie over de samenleving 

waar ze deel van uitmaken. 

 

In juni 2018 waren er meer dan 120 000 geregistreerde ESS datagebruikers. België is één 

van de landen met het grootste aantal gebruikers van de ESS data. In juni 2018 waren er in 

België bijna 10 000. 

 

1.3. Deelnemende landen 

 

In 2013 werd ESS een European Research Infrastructure Consortium (ERIC). Het centrale 

team achter de ESS ERIC is deels gevestigd in City University London (VK) en deels verspreid 

over verschillende andere instellingen in Europa: KU Leuven (België), GESIS – Leibniz-

Institute for the Social Sciences (Duitsland), Norwegian Centre for Research Data 

(Noorwegen), Netherlands Institute for Social Research (Nederland), University of Ljubljana 

(Slovenië) en Universitat Pompeu Fabra (Spanje). 

 

De landen die lid of observerend lid zijn van de ESS ERIC dragen bij tot de centrale kosten 

van het onderzoek. Landen kunnen ook als gast deelnemen zonder (observerend) lid te zijn. 

Het kaartje op de volgende pagina geeft weer welke landen al zeker zullen deelnemen aan 

ESS ronde 9. België neemt als lid van de ESS ERIC als voor de negende keer deel aan het 

onderzoek. Voor deze ronde wordt ESS in België gefinancierd door het Fonds voor 

Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en het Fonds National de la Recherche Scientifique 

(FNRS). 
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België 

Bulgarije 

Cyprus 

Denemarken 

Duitsland 

Estland 

Finland 

Frankrijk 

Hongarije 

Ierland 

IJsland 

Italië 

Letland 

 

Litouwen 

Nederland 

Noorwegen 

Oostenrijk 

Polen 

Portugal 

Servië 

Slovakije 

Slovenië 

Tsjechië 

VK 

Zweden 

Zwitserland 

 

 

1.4. De Belgische steekproef 

 

In elk land komen alle inwoners van 15 jaar of ouder in aanmerking om deel te nemen aan 

ESS, als ze wonen in private huishoudens. Het onderzoek beperkt zich bijvoorbeeld in België 

dus niet tot mensen met de Belgische nationaliteit.  

 

De Belgische steekproef werd getrokken uit het Rijksregister, een vrijwel volledige lijst van 

inwoners van België. We werkten voor ESS ronde 9 in twee fasen: eerst bepaalde het toeval 

273 gemeenten (gespreid over heel België), en daarna werd in elke geselecteerde 

gemeente een toevalssteekproef van personen getrokken naargelang het populatieaantal. 

Onze totale steekproef bestaat uit 3 204 personen. 

 

In het algemeen streeft ESS een finale responsgraad van 70% na. Dit blijkt niet zo 

gemakkelijk te realiseren in België. Daarom streven wij voor ESS ronde 9 naar een 

responsgraad van 56%. Alleen door zo veel mogelijk van de geselecteerde personen te 

interviewen en geen enkele groep (bijvoorbeeld ouderen of mensen die het druk hebben) 

systematisch minder aan bod te laten komen kunnen we erop vertrouwen dat de data 

representatief zijn voor de Belgische populatie. 
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2. ESS interviews voorbereiden 

 

2.1. Introductiebrieven 

 

Voor alle personen in de steekproef 

voorzien we een introductiebrief op 

naam. Mensen waarderen het 

immers om vooraf te weten dat er 

een interviewer zal aanbellen. De 

brieven zijn zo kort mogelijk 

gehouden, met enkel de belangrijkste 

informatie. Voor potentiële 

respondenten in het Brussels Hoofd-

stedelijk Gewest en in de faciliteiten-

gemeenten is er een tweetalige brief. 

 

Bij de brief hoort een folder met 

meer informatie over het onderzoek: 

het doel, de manier waarop de 

respondenten geselecteerd werden, 

de volgende stappen, en uiteraard de 

melding dat de gegevens 

vertrouwelijk zijn. 

 

KANTAR TNS verstuurt je brieven op het moment dat je adressen krijgt toegewezen. 

Wacht dan twee dagen met contactpogingen te doen om zeker te zijn dat de 

introductiebrief en -foldertjes aangekomen zijn.  

 

Neem steeds exemplaren van de introductiebrieven en folders mee als je een 

respondent contacteert. De persoon kan de brief en folder niet ontvangen hebben of 

het zich niet herinneren. Respondenten moeten altijd de mogelijkheid hebben om de 

informatie in de introductiebrief en folder te lezen voor ze akkoord gaan om deel te 

nemen.  

 

 

  

DE INFORMATIEFOLDER 
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2.2. Je contactpogingen plannen 

 

Als ESS interviewer dien je de regels voor 

de contactprocedure te volgen (zie 

kader), zodat je effectief contact kan maken 

met zo goed als elke potentiële respondent. 

Dit zijn minimumvereisten. Na je vijfde 

poging kan je natuurlijk nog verder blijven 

proberen, bijvoorbeeld wanneer je toch al 

in de buurt bent. 

 

Hoe dan ook breng je elke respondent 

minimaal één bezoek. Je dient immers voor 

elk adres informatie te registreren over de 

woonst en de buurt. Dat betekent dat je je 

ook voor respondenten die nog vóór je 

eerste bezoek hebben laten weten dat ze 

niet wensen deel te nemen, toch nog even 

ter plaatse moet begeven. 

 

Het is handig om je eerste contactpoging bij daglicht te plannen, zodat je voldoet aan de 

instructies omtrent de observaties van de woonst en de buurt (zie sectie 5.2, p. 30). Als 

ervaren interviewer weet je daarnaast natuurlijk al dat je je contactpogingen het best zo 

inplant dat je in één keer meerdere adressen in dezelfde buurt kan bezoeken, en dat je hulp 

kan vragen om een woning te vinden. Je kan bijvoorbeeld rondvragen bij buren, zoeken via 

websites zoals Google Maps of contact opnemen met het veldwerkbureau. Zij kunnen je 

mogelijk helpen om het adres toch te vinden. 

 

Registreer elke contactpoging in het ESS 

contactformulier (zie de instructies in sectie 

5.1, p. 28). 

 

 

 

  

CONTACTREGELS 

 

Tenzij je een finale contactcode (zoals: 

interview, taalbarrière, verhuisd naar het 

buitenland, ‘harde’ weigering, overleden) 

optekent, 

 doe je ten minste vijf face-to-face 

contactpogingen; 

 spreid je je (face-to-face) contact-

pogingen over ten minste 14 dagen; 

 doe je je (face-to-face) contact-

pogingen op verschillende dagen van 

de week en op verschillende tijdstippen 

van de dag: ten minste één bezoek in 

het weekend (zaterdag of zondag) en 

ten minste één bezoek na 18 uur. 

WANNEER BLIJVEN PROBEREN? 

 

Plan een nieuwe contactpoging als: 

 je geen contact hebt kunnen maken 

(Vraag 5 code 6 in het contactformulier) 

 de respondent tijdelijk niet beschikbaar, 

of niet thuis was (Vraag 6 code 5), 

 de respondent tijdelijk mentaal of fysiek 

niet in staat was om mee te werken 

(Vraag 6 code 6), 

 de respondent of iemand anders ‘zacht’ 

weigerde (Vraag 6, code 2, 3 en 4) 

 de respondent verhuisd is naar een 

adres in je gebied (Vraag 6, code 11, 

afhankelijk van het nieuwe adres). 

 

Als een afspraak verbroken werd, probeer 

je meteen een nieuwe afspraak te maken. 
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3. Aan de deur 

 

3.1. De woonst en de buurt beoordelen 

 

Voor elk adres maak je observaties over de woonst en de buurt (zie instructies in sectie 

5, p. 28). Dit doe je bij de eerste contactpoging, nog voordat je aanbelt.  

 

3.2. Jezelf voorstellen 

 

Wanneer je erin slaagt contact te maken 

stel je jezelf voor, toon je je 

identificatiebadge en controleer je of je 

bij het juiste adres bent en of de 

geselecteerde persoon er woont. Dit 

controleren is belangrijk omdat je enkel 

de geselecteerde persoon kan inter-

viewen. Het geeft ook aan dat je 

speciaal voor hem of haar gekomen 

bent, en niet van deur tot deur gaat om 

bijvoorbeeld iets te verkopen. 

 

Leg vervolgens kort de reden van je 

bezoek uit en verwijs daarbij naar de 

introductiebrief. Probeer aan de deur zo 

algemeen en kort mogelijk te blijven. 

Het onderzoek uitgebreider voorstellen 

en medewerking proberen te verkrijgen 

kan je beter binnenshuis doen. 

 

Blijf altijd vriendelijk, opgewekt en 

geïnteresseerd als je omgaat met potentiële respondenten. Spreek duidelijk en niet te 

snel. Dit is nog belangrijker als je spreekt via een intercom. Probeer de respondent in dat 

geval zo snel mogelijk te vragen om naar de deur te komen (bijvoorbeeld door te zeggen 

dat je je identificatiebadge wilt tonen), want de afstand maakt het de respondent met 

een intercom gemakkelijker om te weigeren.  

 

Stel het onderzoek steeds voor aan de geselecteerde persoon, niet aan iemand anders die 

toevallig de deur opendoet. Als iemand anders de deur opendoet, stel hem of haar dan 

gerust door je identificatiebadge te tonen en leg kort uit waarom je wil spreken met de 

geselecteerde persoon. Vraag om de geselecteerde persoon te spreken of, als hij of zij niet 

beschikbaar is, wanneer je hem of haar kan bereiken. 

 

3.3. Medewerking verkrijgen 

 

Tot zover heb je gecontroleerd of je bij het juiste adres en bij de juiste persoon bent, 

uitgelegd wie je bent en waarom je er bent, en voorgesteld om binnen te gaan om meer 

informatie te geven. Je volgende taak is om de geselecteerde persoon te overtuigen om 

deel te nemen aan het onderzoek. De volgende algemene tips kunnen daarbij helpen: 

 

VOORBEELD: INTRODUCTIE 

 

Hallo, mijn naam is Marie Peeters (toon 

identificatie). 

 

Ik werk voor KANTAR TNS en ben hier om met 

u te praten over het Europees Sociaal 

Onderzoek. Is dit Molenstraat 5? Bent u Jan 

Wouters? 

 

U herinnert zich misschien dat u een brief hebt 

gekregen waarin uitgelegd werd dat u 

willekeurig geselecteerd bent voor een 

interview, om de mening van mensen die in 

België wonen te vertegenwoordigen (toon 

brief). 

 

Ik zou u graag wat meer informatie geven 

over uw deelname aan het onderzoek. 

Misschien kunnen we dit binnen bespreken. 
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 Probeer een band te scheppen. Het kan helpen om bijvoorbeeld iets te zeggen over een 

leuke tuin of schattige huisdieren. 

 Spreek duidelijk en niet te snel. Denk eraan dat de meeste mensen niet zo vertrouwd 

zijn met sociaalwetenschappelijk onderzoek en het niet gewend zijn gevraagd te 

worden om deel te nemen aan een onderzoek. 

 Ga ervan uit dat mensen willen deelnemen. Laat niet merken dat het soms moeilijk kan 

zijn om mensen te overtuigen om deel te nemen. 

 Stel geen vragen waarop mensen gemakkelijk een negatief antwoord kunnen geven, 

zoals ‘Hebt u een paar minuten?’. Dergelijke vragen maken het gemakkelijker om te 

weigeren. Na zo een directe weigering is het nog moeilijker om terug te komen en 

opnieuw te proberen. Als je mensen helpt positieve antwoorden te geven, is de kans 

groter dat ze dit blijven doen. 

 Geef niet te snel op, maar probeer ook niet te hard aan te dringen. Als je het gevoel 

hebt dat iemand gaat weigeren of dat je op een slecht moment hebt aangebeld, trek je 

dan beleefd terug en probeer het later opnieuw. Het is beter om een afspraak te maken 

dan een weigering te krijgen. 

 Als je een afspraak maakt, vraag dan naar een gsm- of telefoonnummer zodat je 

contact kan opnemen als er iets zou tussenkomen. Doe uiteraard je best om je aan 

gemaakte afspraken te houden. 

 

Er bestaat verder geen strategie die werkt voor iedereen. Het is essentieel dat je je 

strategie in deze fase aanpast aan de situatie. Verschillende mensen vinden 

verschillende dingen belangrijk om te beslissen of ze al dan niet deelnemen aan een 

onderzoek. Probeer te ontdekken wat belangrijk is voor degene met wie je aan het praten 

bent en benadruk die factoren. Minimaliseer de negatieve factoren en benadruk de 

voordelen van deel te nemen. De voorbeelden in de onderstaande kaders kunnen je helpen 

om te reageren op mogelijke reacties van weigerachtige mensen. 
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VOORBEELD: DE ‘ONWETENDE’ 

RESPONDENT 

 

Respondent: Ik weet helemaal niets over 

politieke dingen. 

 

Jij: Het onderzoek gaat over verschillende 

onderwerpen, van internetgebruik tot 

immigratie. U moet er niets speciaals voor 

weten. Het gaat over uw mening.  

 

VOORBEELD: DE WISSELAAR 

 

Respondent: Kan je dat niet aan 

mijn buurvrouw vragen? Zij heeft 

veel tijd en is erg geïnteresseerd in 

die dingen. 

 

Jij: Voor onze studie is het 

belangrijk om uw mening te weten. 

U bent willekeurig geselecteerd. Op 

deze manier heeft iedereen dezelfde 

kans om deel uit te maken van de 

studie. De studie kan alleen maar 

een juist beeld geven van wat 

mensen denken als verschillende 

types van personen meedoen. De 

resultaten zouden vertekend zijn als 

we alleen praten met mensen die 

heel erg geïnteresseerd zijn in de 

onderwerpen die we bevragen. 

Daarom kan uw buur niet 

deelnemen in uw plaats.  

 

VOORBEELD: DE DRUKKE RESPONDENT 

 

Respondent: Hier heb ik geen tijd voor. 

 

Jij: Ik begrijp dat dit geen goed moment is en 

dat u het druk hebt, maar het is belangrijk dat 

we ook de mening te weten komen van mensen 

die het druk hebben. Laten we een afspraak 

maken. Ik kan me aanpassen aan uw agenda. 

Het belangrijkste is dat u meedoet. 
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VOORBEELD: DE BEZORGDE RESPONDENT 

  

Respondent: Ik wil niet dat iemand mijn antwoorden te weten komt. 

 

Jij: Nadat alle interviews zijn afgenomen worden alle antwoorden samengevoegd om een 

algemeen beeld te krijgen. Het is dan niet mogelijk om te weten te komen welke 

antwoorden van u kwamen, en u kunt niet geïdentificeerd worden op basis van de data. 

Ik kan u verzekeren dat alle informatie die u ons geeft strikt vertrouwelijk wordt 

behandeld. 

VOORBEELD: DE RESPONDENT MET SPECIFIEKE BEZORGDHEDEN 

 

Respondent: Ik ben veel te oud om daaraan mee te doen. 

 

Jij: Het is echt belangrijk dat we te weten komen wat de meningen zijn van alle groepen 

mensen, jong en oud, mannen en vrouwen. Uw mening is net zo belangrijk als die van 

iemand anders en we zouden het erg waarderen als u zou overwegen om mee te doen 

met het onderzoek. Het een unieke kans om uw mening gehoord te krijgen. 

 

Respondent: Ik mag omwille van mijn job mijn eigen mening niet geven over die 

onderwerpen. 

 

Jij: We willen graag uw mening weten als burger. De informatie die u geeft is volledig 

anoniem. 
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4. Een goed ESS interview afnemen 

 

4.1. Het ESS interview: de start 

 

Elke geselecteerde respondent zal een introductiebrief en –folder ontvangen hebben met 

informatie die moet worden meegedeeld voor het interview start. Als de respondent dit niet 

ontvangen heeft of het zich niet kan herinneren, geef dan een exemplaar en voorzie tijd 

voor de respondent om het door te nemen en vragen te stellen. Om te voldoen aan de EU’s 

General Data Protection Regulation (GDPR), moet alle informatie in de folder aan de 

respondent worden meegedeeld. Het gaat om volgende informatie: 

 

 Wat is de European Social Survey 

 Waarom contacteren wij respondenten 

 Wat houdt deelname aan de ESS in 

 Deelname is vrijwillig 

 Wat als respondenten beslissen niet deel te nemen 

 De privacy van de respondenten: veilige opslag en verder gebruik van de data 

 De rechten van de respondenten 

 Wie is verantwoordelijk 

 Welke organisaties zijn betrokken 

 Wat ons het recht geeft om persoonlijke data te verzamelen 

 Waar er meer informatie te vinden is 

 

Eens je erin geslaagd bent om medewerking te verkrijgen en de respondent de informatie 

hierboven heeft kunnen doornemen, kan je starten met het interview. Denk eraan dat het 

interview alleen face-to-face kan plaatsvinden. Telefonische interviews zijn verboden. 

Kies een zitplaats waar de respondent de vragenlijst niet kan zien. Start dan de vragenlijst 

in het CAPI programma. Nadat je de taal hebt gekozen krijg je de vraag of je het interview 

wil opnemen. Maak een audio-opname bij de eerste drie interviews (tenzij de 

respondent geen toestemming geeft). Sluit het nieuwe venstertje ‘CapiRecording’ in 

het CAPI programma niet want anders wordt de audio-opname gestopt. De opname 

stopt automatisch als de vragenlijst beëindigd is.  

 

Vervolgens verschijnt er op het scherm een introductietekst met essentiële informatie 

voor de start van het ESS interview. Lees de introductietekst volledig voor en geef 

vervolgens de antwoordkaartenbundel aan de respondent. Begin pas met het 

interview als je alle mogelijke vragen van de respondent beantwoord hebt. 

 

4.2. Het ESS interview: tijd en structuur 

 

De ESS vragenlijst bestaat uit drie elementen: (1) een set van vraagmodules over 

verschillende onderwerpen, gevolgd door (2) een klein aantal testvragen voor 

methodologische tests, en (3) een korte ‘interviewer vragenlijst’. De eerste twee blokken 

van vragen worden beantwoord door de respondent tijdens het interview. Het laatste 

vragenblok beantwoord jij alleen, zonder de respondent te raadplegen. De structuur van 

de volledige vragenlijst is samengevat in de onderstaande tabel. Als je ervaring hebt met 

ESS zou het kunnen dat je sommige vragen herkent. De vragen in de vaste modules 

worden immers elke ronde herhaald. 
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Het volledige ESS interview duurt gewoonlijk iets meer dan een uur. Een interview wordt 

beschouwd als volledig als alle onderdelen zijn afgerond. Als er grote gaten zijn, 

kunnen we het interview niet gebruiken. Merk op dat gedeeltelijke interviews niet 

gepland mogen worden. Ze kunnen enkel resulteren uit onvoorziene omstandigheden die 

het interview hebben afgebroken. Probeer in dat geval altijd terug te gaan om de 

vragenlijst te vervolledigen. 

 

Type Vragen Onderwerpen 

Vast A1 – A6 Mediagebruik, internetgebruik, sociaal vertrouwen 

Vast B1 – B43 Politiek, o.a.: politieke interesse en participatie, 

vertrouwen, partijbetrokkenheid, sociaal-politieke 

oriëntaties, immigratie 

Vast C1 – C42 Subjectief welzijn, sociale uitsluiting, religie, nationale en 

etnische identiteit; testvragen (C32 tot C40 – gaat verder 

in sectie I), stemintentie in EU referendum 

Roterend D1 – D35 Levensplanning, de levensloop, planning van belangrijke 

momenten in het leven, houding t.o.v. ideale leeftijd, 

jongste leeftijd en oudste leeftijd van belangrijke 

momenten in het leven 

Vast Rotating 

 

F1 – F61 Sociaaldemografisch profiel, o.a.: samenstelling van het 

huishouden, onderwijs, beroep, inkomen 

Roterend G1 – G32 Politieke procedurele rechtvaardigheid, rechtvaardigheid 

van inkomen, rechtvaardigheid van onderwijs- en 

arbeidsmarktkansen, rechtvaardigheid van de verdeling 

van middelen, attitudes tegenover normatieve principes, 

sociale uitsluiting, geloof in een rechtvaardige wereld 

Vast Section H Menselijke waardenschaal 

Vast Section I Testvragen 

Roterend Sectie V Landspecifieke vragen 

Interviewer  Section J Vragen door de interviewer zelf in te vullen 
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4.3. De ESS regels voor gestandaardiseerd interviewen 

 

ESS houdt zich aan de principes van gestandaardiseerd interviewen. Het doel van 

gestandaardiseerd interviewen is dat verschillen in de antwoorden van respondenten 

enkel verschillen in de houdingen en gedragingen van respondenten weerspiegelen, en 

niet verschillen in hoe de vragen werden gesteld of hoe de antwoorden werden 

geregistreerd. Als interviewer speel je een centrale rol bij het realiseren van dit doel. Als 

interviewers op een verschillende manier een vraag stellen, reageren op respondenten, 

uitleg geven, antwoorden registreren enzovoort, ontstaan er ‘fouten’ in de data die de 

resultaten van het onderzoek beïnvloeden. Het is daarom belangrijk dat je de ESS 

interviews afneemt volgens de onderstaande ESS instructies. Deze regels kunnen 

verschillen van je gebruikelijke aanpak voor andere projecten of van je buikgevoel 

over het afnemen van vragenlijsten. 

 

Bij de start van het interview volg je de onderstaande regels zodat alle respondenten 

in gelijkaardige omstandigheden geïnterviewd worden. Alle respondenten moeten 

dezelfde inleidende informatie krijgen en moeten zich volledig kunnen concentreren op 

de vragen zonder beïnvloed te worden door iets of iemand anders. Ze mogen enkel een 

gesproken ‘stimulus’ krijgen. Ze mogen dus niet kunnen meelezen. 

 

De ‘stimulus’ moet bovendien identiek zijn bij alle respondenten: alle respondenten 

moeten exact dezelfde en de volledige vraag horen, en de antwoordmogelijkheden op 

dezelfde manier aangeboden krijgen. De regels voor het lezen van vragen staan in het 

volgende kader. 

DE ESS REGELS VOOR GESTANDAARDISEERD INTERVIEWEN: BIJ DE START 

 

1. Start nooit het interview voordat je de volledige introductietekst hebt voorgelezen (zie 

sectie 4.1, p. 12) en je alle vragen van de respondent hebt beantwoord. De informatie 

in de introductietekst moet worden gegeven zelfs als je dit eerder al (gedeeltelijk) 

hebt uitgelegd. Zorg ervoor dat de respondent de antwoordkaartenbundel (maar geen 

kopie van de vragenlijst!) heeft voordat je start. 

2. Kies een geschikte zitplaats zodat de respondent het computerscherm niet kan zien. 

Zorg ervoor dat dit zo blijft gedurende het interview. 

3. Het interview dient plaats te vinden in een stille omgeving met zo weinig mogelijk 

afleidingen. In principe zouden enkel de respondent en jij aanwezig mogen zijn. Als er 

iemand anders dan de respondent aanwezig is, leg dan altijd uit dat het beter is dat 

de respondent alleen geïnterviewd wordt en probeer tot een oplossing te komen. Je 

kan bijvoorbeeld naar een andere kamer gaan of de afspraak verplaatsen. 



 
15 

 

 

Nadat je een vraag gelezen hebt, moet je soms reageren op wat de respondent zegt 

of vraagt. Als de respondent vraagt naar uitleg over bepaalde termen die niet in je 

handleiding toegelicht zijn (bijvoorbeeld ‘deze buurt’, ‘Europese eenwording’) geef je 

geen eigen uitleg of definitie, hoe verleidelijk dat ook kan zijn. Sommige respondenten 

zullen daarnaast graag hun mening geven over de onderwerpen in de ESS vragenlijst, 

terwijl anderen er nog niet zo veel over nagedacht hebben en onzeker zijn over bepaalde 

vragen. Daardoor bestaat er het risico dat verschillende interviews op een heel 

verschillende manier verlopen. Met sommige respondenten kan je eindigen in een 

filosofische of politieke discussie, met andere respondenten kan het verleidelijk zijn om 

eigen interpretaties van de vragen te geven. Zulke verschillen moeten worden vermeden. 

Daarnaast heb je ook je eigen mening, maar als respondenten merken wat jouw mening 

is kan dit hun antwoorden beïnvloeden en dus de resultaten vertekenen. Omwille van 

deze redenen moet je steeds de onderstaande regels voor het reageren op 

respondenten volgen om er voor te zorgen dat alle respondenten op dezelfde manier 

worden behandeld. 

 

 

DE ESS REGELS VOOR GESTANDAARDISEERD INTERVIEWEN: VRAGEN LEZEN  

 

1. De vragen moeten exact gelezen worden zoals ze in de vragenlijst staan. Je mag geen 

woorden overslaan of aanpassen. Wanneer een inleidende tekst is voorzien voor een 

nieuw blok vragen moet deze ook altijd voorgelezen worden. Voeg zelf geen 

overgangsteksten of andere tekst toe die niet expliciet is voorzien. 

2. Wanneer bij een vraagbatterij de vraag doorloopt in lange items, herhaal je de stam 

van de vraag telkens opnieuw (vragen D30-D34; F27-F28). 

3. De vragen moeten duidelijk worden gelezen, en een beetje trager dan in een gewoon 

gesprek. Geef de respondent voldoende tijd om na te denken. 

4. Als een vraag begint met ‘TOON KAART X’, zorg er dan voor dat de respondent de 

juiste kaart voor zich heeft. De antwoordcategorieën op de kaart mag je in het 

algemeen niet voorlezen, tenzij aangegeven in de vragenlijst (‘LEES VOOR...’). 

5. De antwoordcategorieën ‘Weet niet’ en ‘Weigering’ en antwoorden tussen haakjes 

mogen niet voorgelezen worden. 

6. Maak nooit assumpties over de antwoorden van de respondent, bijvoorbeeld door 

vragen over te slaan of een vraag te beginnen met ‘Ik weet dat dit waarschijnlijk niet 

op jou van toepassing is, maar...’. Dit kan de antwoorden van de respondent sterk 

beïnvloeden. 

7. Zorg ervoor dat de respondent zeker de volledige vraag gehoord heeft vooraleer een 

antwoord te accepteren. Dit is belangrijk opdat de respondent alle aspecten in de 

vraag kan overwegen en opdat alle respondenten identiek dezelfde vraag horen. Als de 

respondent je onderbreekt, herhaal je dus de volledige vraag en (indien van 

toepassing) alle antwoordmogelijkheden. 

8. Als je een vraag herhaalt, lees ze dan exact voor zoals ze in de vragenlijst staat. 

Probeer de vraag niet in eigen woorden of op een andere manier te stellen. 

9. Als de respondent vraagt om een antwoordmogelijkheid te herhalen, herhaal dan alle 

antwoordmogelijkheden. 
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Vervolgens kan je het antwoord registreren. Bijna alle vragen zijn voorzien van een 

‘Weet niet’ code die je kan gebruiken als de respondent zegt dat hij of zij het niet weet, 

en van een code ‘Weigering’ als hij of zij weigert te antwoorden. Het is belangrijk om dit 

onderscheid te maken. Bij sommige vragen is er ook een ‘Andere’ code beschikbaar. Als 

het antwoord van de respondent zelfs na doorvragen niet past in de gegeven lijst van 

antwoordmogelijkheden, moet je deze code gebruiken. Noteer in dit geval het antwoord 

van de respondent letterlijk en volledig. Kom niet in de verleiding om toch maar een 

bestaande antwoordoptie te kiezen. 

 

In het uitzonderlijke geval dat de respondent het interview onverwacht afbreekt, vraag je 

of het interview later kan worden afgewerkt en codeer je het resultaat van de 

contactpoging als ‘Gedeeltelijk interview’ in het contactformulier (zie sectie 5.1, p. 28). 

 

4.4. De ESS vragenlijst in detail 

 

Deze sectie bevat extra uitleg over een aantal vragen. Deze uitleg zou je in staat moeten 

stellen om te reageren op een aantal vragen die respondenten kunnen stellen. De 

nummers van de vragen zijn schuingedrukt links op de pagina. 

 

DE ESS REGELS VOOR GESTANDAARDISEERD INTERVIEWEN: REAGEREN 

 

1. Blijf neutraal als je reageert op de antwoorden en mogelijke vragen van de 

respondent. Lach of zucht bijvoorbeeld niet, en druk geen appreciatie of afkeur uit. Zo 

beïnvloed je de respondent niet en kan deze zich vrij blijven voelen om zijn of haar 

eigen mening te geven. 

2. Geef geen eigen definities of uitleg, noch op eigen initiatief, noch als de respondent 

hierom vraagt. Stel bij onzekerheid voor om de vraag te herhalen, en vraag de 

respondent om te antwoorden op basis van zijn of haar eigen interpretatie. De vragen 

met extra toelichting in het CAPI programma en in deze handleiding vormen een 

uitzondering: bij die vragen kan je de opgegeven info gebruiken als de respondent 

niet zelf tot een antwoord komt. Het is belangrijk dat je je aan deze regel houdt, 

opdat alle respondenten identiek dezelfde info krijgen.  

3. Als de respondent ‘Weet niet’ zegt of weigert te antwoorden accepteer je dit en ga je 

naar de volgende vraag. Probeer bij gevoelige vragen de respondent voorzichtig 

gerust te stellen dat de data vertrouwelijk en anoniem verwerkt worden. 

4. Als de respondent zichzelf lijkt tegen te spreken accepteer je dit. Je kan eventueel wel 

op een neutrale toon herhalen welk antwoord je aanduidt; Als de respondent zichzelf 

dan spontaan nog wilt corrigeren, kan dat uiteraard. 

5. Interpreteer nooit een antwoord op een schaal. Vraag de respondent om zelf een 

nummer of een antwoordcategorie te kiezen. Het is belangrijk dat de geregistreerde 

antwoorden de antwoorden van de respondent zijn, en niet de interpretatie van de 

interviewer. 

6. Als de respondent begint uit te wijden of probeert een gesprek te starten probeer dan 

terug naar de vragenlijst te gaan. Gebruik neutrale feedback zoals stilte, of ‘dat is 

interessant en we kunnen het daar na het interview over hebben, maar we kunnen nu 

beter naar de volgende vragen gaan’. 

 

 



 
17 

In het algemeen is het heel belangrijk dat de respondent gedurende het hele 

interview de juiste antwoordkaarten gebruikt. 

 

MEDIAGEBRUIK 

A1 

 

Deze vraag betreft de tijd die besteed wordt aan ‘het bekijken, lezen, of 

beluisteren van nieuws over politiek en actualiteit’. Respondenten geven 

hun antwoord in ‘uren en minuten’. Deze vraag kan moeilijk zijn dus geef 

de respondent zeker voldoende tijd. Zorg ervoor dat je het aantal uren 

registreert in het vak ‘uren’ en het aantal minuten in het vak ‘minuten’. 

Als de respondent aangeeft dat hij of zij hier geen tijd aan besteedt, 

registreer je dit als 0 uren 0 minuten. Als de respondent een antwoord 

geeft zoals ‘een kwartier’ of ‘anderhalf uur’, registreer je dit in numeriek 

formaat (0 uren 15 minuten, 1 uur 30 minuten).  

 

A2/A3 

 

Geef geen uitleg als de respondent vraagt of het gaat om gewoon online 

zijn of actief het internet gebruiken. Lees gewoon de vraag opnieuw en 

zeg dat het aan de respondent is om te kiezen hoe te antwoorden. Bij 

vraag A3 wordt respondenten opnieuw gevraagd om hun antwoord te 

geven in ‘uren en minuten’. Deze vraag kan moeilijk zijn dus geef de 

respondent zeker voldoende tijd. Als de respondent een antwoord geeft 

zoals ‘een kwartier’ of ‘anderhalf uur’, registreer je dit in numeriek 

formaat (0 uren 15 minuten, 1 uur 30 minuten). 

 

STEM- EN POLITIEK GEDRAG 

 

B13 Als respondenten antwoorden dat ze hebben deelgenomen aan de 

verkiezingen, maar ongeldig of blanco hebben gestemd, duid dan ‘Nee’ 

aan (code 2). 

 

B17   De bedoelde organisaties of verenigingen zijn deze die ‘proberen dingen 

in België te verbeteren of te helpen voorkomen dat dingen verkeerd 

gaan’ met uitzondering van politieke partijen of actiegroepen (vorige 

vraag B16). Als de respondent vraagt of een bepaalde sport- of 

hobbyvereniging meetelt, vraag hem of haar dan om zelf te bepalen of 

ze met hun lidmaatschap aan deze vereniging proberen om dingen in 

België te verbeteren of te helpen voorkomen dat dingen verkeerd gaan. 

 

SECTIE D – LEVENSPLANNING 

 

Introducties In sectie D zijn er een aantal belangrijke introductieteksten die aan de 

respondent duidelijk maken waarnaar de daarop volgende vragen 

refereren. Is het is belangrijk dat deze instructies worden voorgelezen 

aan de respondent. 

 

D1 Als respondenten vragen of zelfstandigen moeten worden 

meegerekend, zeg dan dat zelfstandig werk van 20 uur of meer per 

week, tijdens een periode van ten minste 3 maanden moet worden 

meegerekend. 
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D2 Als respondenten in de war zijn over welke jobs worden bedoeld, 

verduidelijk dan dat ‘zo’n baan’ verwijst naar betaald werk of een 

leercontract van 20 uur of meer per week, tijdens een periode van ten 

minste 3 maanden, zoals in de vorige vraag (zie ook interviewer 

opmerking). 

 

D6 Als respondenten vragen welke soorten huwelijk worden bedoeld, zeg 

dan: “Huwelijk verwijst alleen naar het wettelijke huwelijk en niet naar 

andere vormen van wettelijk erkende relaties zoals wettelijk 

samenwonen”. Hetzelfde geldt voor andere vragen die naar het 

huwelijk verwijzen in sectie D 

 

 

D8-D9 Als respondenten vragen of stief/adoptie/pleegkinderen of kinderen 

van partners ook bedoeld worden, vraag om enkel eigen biologische 

kinderen mee te rekenen bij deze twee vragen.  

 

Hetzelfde geldt voor andere vragen doorheen deze sectie (D20a/b, 

D25a/b, D28a/b, D30a/b, D32a/b). 

 

D9-D10 

 

Als een respondent geen levend geboren kinderen vermeld bij D9, stel 

dan D10 niet en geeft ‘weet niet’ in. 

 

D15a/b-

D34a/b 

Het Question Module Design Team is geïnteresseerd in attitudes 

tegenover vrouwen en attitudes tegenover mannen. Er is niet genoeg 

ruimte om alle respondenten over beide te bevragen, dus is er een 

split ballot design toegepast zodat de ene helft respondenten vragen 

over mannen krijgt en de andere helft vragen over vrouwen. 

 

Een aantal interviewer instructies in deze blok vragen gaan over 

doorvragen bij ‘weet niet’ of weigeringen (voor D15a/b, D18a/b, 

D22a/b en D27a/b). Deze kunnen afwijken van normale 

interviewerinstructies en moeten correct opgevolgd worden. De 

instructies hebben telkens betrekking op een set vragen, en niet enkel 

de vraag die er meteen na volgt. 

 

D15a/b-

D29a/b 

Bij deze vragen moet telkens een leeftijd opgegeven worden als 

antwoord bij elk item.  

Vragen D15a/b-D21a/b vragen naar de leeftijd wanneer mannen of 

vrouwen bepaalde levensperiodes ingaan en naar de ideale leeftijd 

voor bepaalde levensgebeurtenissen. D22a/b-D25a/b vragen voor 

welke leeftijd een man of vrouw te jong is voor bepaalde 

levensgebeurtenissen. Dit wil zeggen dat respondenten moeten 

aangeven wat ze als de jongst acceptabele leeftijd beoordelen voor 

deze gebeurtenissen. 

Daarna vragen D26a/b-D29a/b naar na welke leeftijd een man of 

vrouw te oud is voor bepaalde levensgebeurtenissen. Dit wil zeggen 

dat respondenten moeten aangeven wat ze zien als de oudste 

acceptabele leeftijd voor deze gebeurtenissen. 
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D18a/b De introductie voor D18a/b zegt ‘Wilt u bij elke vraag bij benadering 

een leeftijd geven’. Dit spreekt de interviewer instructies bij alle 

vragen naar leeftijd NIET tegen (‘Indien de respondent een 

leeftijdsgroep aangeeft, vraag dan naar een precieze leeftijd binnen 

die groep. Indien de respondent geen precieze leeftijd kan geven, 

noteer dit dana ls ‘weet niet’.’). 

Deze instructies moeten opeenvolgend opgevolgd worden: als de 

respondent een leeftijdsgroep geeft, vraag dan door naar een precieze 

leeftijd; als de respondent geen specifieke leeftijd kan geven binnen 

deze leeftijdsgroep, moet dit antwoord als een ‘weet niet’ genoteerd 

worden en moet die NIET proberen komen met een specifieke leeftijd. 

 

 

HUISHOUDTABEL 

F4   Deze vragen betreffen de relatie van de verschillende leden van het 

huishouden ten aanzien van de respondent. De richting van de relatie is 

cruciaal. Zorg ervoor dat de respondent de relatie aangeeft als ‘deze 

persoon is mijn...’.  

Pleegouders moeten genoteerd worden als ‘Ouder, schoonouder, ouder 

van partner, stiefouder’. 

 

 

BURGERLIJKE STAAT EN PARTNERSCHAP 

F6 & F11 Vraag F6 betreft de wettelijke status, onder de Belgische wetgeving, van 

de relatie tussen de respondent en de partner waarmee hij of zij op dit 

moment samenleeft in hetzelfde huishouden.  

 

Vraag F11 wordt gesteld aan respondenten die ofwel niet samenwonen 

met een partner ofwel samenwonen met een partner zonder met deze 

partner getrouwd te zijn of van deze partner gescheiden te zijn. Vraag 

F11 peilt naar hun wettelijke burgerlijke staat, onder de Belgische 

wetgeving, die het resultaat kan zijn van een vorige relatie. Als de 

respondent twijfelt accepteer je zijn of haar beste inschatting. Bij vraag 

F11 wordt er gebruik gemaakt van prioriteitscodering. Als de 

respondent meerdere antwoorden geeft registreer je het antwoord dat 

het hoogst staat op de lijst. Bijvoorbeeld: voor iemand die hertrouwd is 

en dus aangeeft ‘gescheiden’ en ‘getrouwd’ te zijn, registreer je 

‘getrouwd’. 

 

Deze vragen moeten beantwoord worden op basis van de Belgische 

wetgeving. Als de respondent twijfelt welke Belgische wettelijke status 

overeenkomt met hun situatie (bijvoorbeeld omdat hij of zij een 

wettelijk partnerschap in het buitenland is aangegaan) accepteer je zijn 

of haar beste inschatting.  

  

 

HOOGSTE OPLEIDINGSNIVEAU 

F15, F44 Vraag F15 (en de vragen over het opleidingsniveau van de ouders en van 
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 F52, F56 een eventuele partner) betreffen het hoogste opleidingsniveau dat succesvol 

beëindigd werd. We spreken over succesvolle beëindiging indien (a) een 

formeel certificaat is uitgereikt na een toetsing die aangeeft dat men voor de 

cursus geslaagd is, of (b) een cursus of onderwijsperiode volledig is gevolgd 

maar er nooit certificaten werden uitgereikt, of (c) een cursus of 

onderwijsperiode volledig gevolgd is en er een aanwezigheidscertificaat 

uitgereikt is (en geen andere certificaten, voor bijvoorbeeld het slagen voor 

een cursus). 

 

Als het hoogste opleidingsniveau in het buitenland werd beëindigd dient de 

respondent dit proberen te plaatsen in een equivalente categorie van de lijst 

op de antwoordkaart. Als de respondent twijfelt accepteer je zijn of haar 

beste inschatting. Als het niet mogelijk is een equivalente categorie te 

vinden voor het opleidingsniveau van de respondent, gebruik je de 

‘(Andere)’ code. Noteer in dat geval een zo volledig mogelijke beschrijving 

zodat wij het antwoord achteraf kunnen coderen. Kom zeker niet in de 

verleiding om toch maar voor een bestaande categorie te kiezen.  

 

AANTAL JAREN ONDERWIJS 

F16 Vraag F16 betreft het totale aantal jaren onderwijs dat afgerond werd, 

inclusief het aantal jaren verplicht onderwijs, te beginnen vanaf de 

lagere school. De kleuterklas telt dus niet mee. De jaren onderwijs 

hoeven niet onafgebroken te zijn gevolgd maar enkel het aantal jaren 

onderwijs mag worden meegeteld, niet de mogelijke tussenpozen. 

Deeltijds onderwijs moet omgerekend worden in voltijdse equivalenten. 

Bijvoorbeeld, een halftijdse cursus die over twee jaar liep wordt geteld 

als één jaar. Tel beroepsgericht onderwijs mee maar stages niet.  

 

 

 

ECONOMISCHE ACTIVITEIT 

F17a-F17d Bij vraag F17a kunnen meerdere antwoordmogelijkheden aangeduid worden 

omdat respondenten meerdere soorten activiteiten gedaan kunnen hebben 

in de laatste zeven dagen, bijvoorbeeld nog bijklussen na het pensioen, of 

actief zijn in het huishouden tijdens studies. Duid alle opties aan die voor de 

respondent van toepassing zijn. Denk eraan door te vragen met ‘Welke 

andere?’ om ervoor te zorgen dat je alle soorten activiteiten die de 

respondent gedaan heeft in de laatste zeven dagen registreert. 

 

Bij de volgende vraag F17c kan maar één enkele antwoordmogelijkheid 

aangeduid worden, namelijk de economische activiteit die de respondent 

beschouwt als zijn of haar hoofdactiviteit. Als de respondent twijfelt vraag 

je door naar de activiteit die het dichtst in de buurt komt. 

 

De antwoordmogelijkheden bij vraag F17a en vraag F17c worden hieronder 

in detail beschreven. De instructies voor sommige activiteiten verschillen 

een beetje omdat vraag F17c de hoofdactiviteit betreft. Dit wordt telkens 

aangegeven. 

 

Vragen F45a en F45c zijn respectievelijk de equivalente vragen maar dan 
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voor een eventuele partner van de respondent. Voor deze vragen gelden 

dezelfde instructies. 

 

Betaald werk verricht (of tijdelijk afwezig) (werknemer, zelfstandige, werk-

zaam voor familiebedrijf) 

Deze antwoordmogelijkheid dient aangeduid te worden bij vraag F17a en F17c bij eender 

welke soort betaald werk: betaald werk voor een werkgever, met of zonder contract, of 

betaald werk als zelfstandige, en voor voltijds, deeltijds, of tijdelijk betaald werk. Tellen 

niet mee: vrijwilligerswerk, werk waarvoor enkel de kosten worden terugbetaald of werk 

betaald in natura (bijvoorbeeld kost en inwoon). 

 

Deze antwoordmogelijkheid dient ook aangeduid te worden bij tijdelijke afwezigheid van 

werk als gevolg van ziekte of ongeval, vakantie, zorgverlof, ouderschapsverlof, tijdelijke 

uitdienststelling of staking, maar enkel als de respondent na deze periode zijn of haar 

betaald werk zal verderzetten. 

 

Deze antwoordmogelijkheid dient ook aangeduid te worden bij werk dat regelmatig maar 

niet onafgebroken is, zoals bijvoorbeeld in het geval van personeel in sommige 

onderwijsinstellingen of professionele sportlui die werken en betaald worden gedurende 

een bepaalde periode in het jaar en die dus mogelijk niet gewerkt hebben in de laatste 

zeven dagen. 

 

Onderwijs gevolgd, ook indien op vakantie (niet door werkgever betaald) 

Deze antwoordmogelijkheid dient aangeduid te worden bij vraag F17a en F17c bij alle 

studenten, ook als zij in de zeven dagen voorafgaand aan het interview studentenwerk 

hebben gedaan of vakantie hadden, en ook als zij op het moment van het interview 

vakantie hebben en nog niet weten of ze achteraf nog zullen studeren omdat dit afhangt 

van nog onbekende resultaten (ga er in dit geval van uit dat de resultaten goed zullen zijn 

en de respondent zijn of haar studies zal verderzetten). 

  

Werkloos en actief op zoek naar werk 

Deze antwoordmogelijkheid dient aangeduid te worden bij vraag F17a en F17c bij alle 

werklozen die actief op zoek zijn naar werk, onafhankelijk van de wijze waarop naar werk 

gezocht wordt: via tewerkstellingsdiensten van de centrale of lokale overheid, via private 

uitzendbureaus, via geadverteerde vacatures, via vrije sollicitaties, of gewoon door actief 

mogelijke kansen in het oog te houden. 

 

 

Werkloos, wil werk maar niet actief op zoek naar werk 

Deze antwoordmogelijkheid dient aangeduid te worden bij vraag F17a en F17c bij alle 

werklozen die op dit moment niet actief op zoek zijn naar werk, bijvoorbeeld omdat ze 

hebben opgegeven werk te zoeken, of omdat ze tijdelijk ziek zijn en daarom niet in staat 

zijn om werk te zoeken. Als de respondent in dit laatste geval eraan twijfelt of een ziekte 

tijdelijk is of niet, accepteer je zijn of haar beste inschatting, of, als de respondent niet 

zelf kan beslissen, kan je deze optie aanduiden als hij of zij minder dan zes maanden ziek 

is. 

 

Chronisch ziek of gehandicapt 

Deze antwoordmogelijkheid dient aangeduid te worden bij vraag F17a bij mensen die niet 
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werken en niet op zoek zijn naar werk omwille van permanente (of definitieve) ziekte of 

handicap. Deze antwoordmogelijkheid dient ook aangeduid te worden als de respondent 

nooit gewerkt heeft omwille van ziekte of handicap. Als de respondent eraan twijfelt of 

een ziekte of handicap permanent is of niet, accepteer je zijn of haar beste inschatting, 

of, als de respondent niet zelf kan beslissen, kan je deze antwoordmogelijkheid 

aanduiden als hij of zij meer dan zes maanden ziek of gehandicapt is. 

 

Bij vraag F17c dient deze antwoordmogelijkheid niet aangeduid te worden bij 

gepensioneerde mensen in slechte gezondheid die geen werk zouden zoeken zelfs al 

zouden ze in goede gezondheid zijn. 

 

Gepensioneerd 

Deze antwoordmogelijkheid dient aangeduid te worden bij vraag F17a bij mensen die op 

pensioen zijn gegaan op ongeveer de normale pensioenleeftijd, maar ook mensen die 

vroegtijdig op pensioen zijn gegaan en niet meer op zoek zijn naar enige vorm van 

tewerkstelling. 

 

Bij vraag F17c dient deze optie ook aangeduid te worden bij gepensioneerde mensen in 

slechte gezondheid die geen werk zouden zoeken zelfs al zouden ze in goede gezondheid 

zijn. Bij vraag F17c dient deze optie niet aangeduid te worden bij mensen die gestopt zijn 

met werken om het huishouden te doen, bijvoorbeeld nadat ze getrouwd zijn. In dit geval 

is de antwoordmogelijkheid ‘actief in het huishouden, voor kinderen of andere personen 

zorgen’ meer gepast als hoofdactiviteit. Het is moeilijk om pensioen precies te definiëren. 

Als de respondent twijfelt accepteer je zijn of haar beste inschatting. 

 

Actief in het huishouden, voor kinderen of andere personen zorgen 

Deze antwoordmogelijkheid dient aangeduid te worden bij vraag F17a bij mensen die 

onbetaalde huishoudelijke en/of zorgtaken hebben, ook als deze taken gedeeld worden 

met andere personen in het huishouden. Wie geen kinderen heeft kan dus zeker ook voor 

deze antwoordmogelijkheid kiezen. 

 

Bij vraag F17c dient deze antwoordmogelijkheid enkel aangeduid te worden bij mensen die 

vrijwel volledig betrokken zijn in het huishouden of in de zorg voor kinderen of andere 

personen. 

 

(Andere) 

Deze antwoordmogelijkheid staat niet op de antwoordkaart. Je kan deze aanduiden als 

de respondent een economische activiteit doet buiten een van de bovenstaande zeven 

categorieën. Noteer in dit geval een zo volledig mogelijke beschrijving zodat wij het 

antwoord achteraf kunnen coderen. 

 

F21-F34a Deze en de volgende vragen betreffen de ‘belangrijkste’ job van de 

respondent (indien van toepassing). Dit kan de huidige job zijn of, als de 

respondent op het moment van het interview niet (meer) werkt, de laatste 

job. De werkwoordstijden (bijvoorbeeld ‘was u...’ of ‘bent u...’) worden in 

principe automatisch aangepast aan de relevante situatie, maar in een 

enkel geval kan het gebeuren dat je de werkwoordstijden zelf nog moet 

aanpassen aan de situatie terwijl je de vragen leest. 
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Als de respondent meer dan één job heeft vraag je hem of haar om de 

vragen te beantwoorden op basis van de job waaraan de meeste uren per 

week worden besteed, of, als het aantal uren hetzelfde is, op basis van de 

job waarvoor hij of zij het meest betaald wordt. 

 

F21 Let erop dat een respondent zelfstandig werkzaam kan zijn zelfs als hij of 

zij geen eigen onderneming heeft, bijvoorbeeld in geval van bepaalde 

soorten tijdelijk of niet-onafgebroken werk. Omgekeerd kan een 

respondent een eigen onderneming hebben zonder zelfstandig werkzaam 

te zijn, als hij of zij is ingeschreven als werknemer van dat bedrijf en een 

loon verdient. 

 

F31 

 

Vraag F31 is een open vraag over de industrie waarin de respondent 

werkzaam is of werkzaam was. De naam van het bedrijf of de soort 

producten is onvoldoende. ‘Auto’s’, bijvoorbeeld, kan verwijzen naar, 

onder andere, een bedrijf dat auto’s produceert, een bedrijf dat nieuwe 

auto’s verkoopt, een bedrijf dat tweedehands auto’s verkoopt, een 

bedrijf dat auto’s verhuurt, en een bedrijf dat auto’s herstelt. Het is 

belangrijk dat je voldoende doorvraagt en een zo volledig mogelijke 

beschrijving noteert zodat wij de antwoorden achteraf kunnen coderen. 

Als relevante details ontbreken kan het zijn dat we de industrie achteraf 

niet kunnen coderen. 

 

F32  Vraag F32 betreft het algemene type organisatie waarvoor de respondent 

werkt of heeft gewerkt. Zorg ervoor dat de respondent de vraag 

beantwoordt op basis de organisatie die hem of haar in dienst heeft, en 

niet op basis van een eventuele andere organisatie waar hij of zij werk 

uitvoert in opdracht van de eigen organisatie. Bijvoorbeeld, iemand die in 

dienst van een extern schoonmaakbedrijf werkt als schoonmaker in een 

ziekenhuis werkt in de privé sector zelfs als het gaat om een ziekenhuis in 

de publieke sector. 

 

F33-34a  Vragen F33, F34 en F34a zijn open vragen over het hoofdberoep dat de 

respondent uitoefent of uitgeoefend heeft. Op basis van deze vragen 

worden de beroepen achteraf gecodeerd, en hiervoor hebben we zoveel 

mogelijk informatie nodig. Respondenten denken er meestal niet aan 

hoe moeilijk het is om verschillende beroepen van elkaar te 

onderscheiden op basis van beperkte informatie. Voor hen is het 

duidelijk wat hun job als bijvoorbeeld ‘boekhouder’, ‘administratief 

bediende’, ‘leraar’, ‘verpleger’, ‘ingenieur’ of ‘arbeider’ inhoudt, maar 

van deze en andere beroepen zijn er heel wat verschillende types. De 

(volledige) naam of titel van het hoofdberoep (vraag F33) is een goed 

startpunt maar is zelden voldoende om het beroep precies te coderen.  

 

Bij vraag F34 vraag je daarom zo ver mogelijk door naar de (dagelijkse) 

werkactiviteiten en -verantwoordelijkheden. 

 

Vraag F34a betreft de opleiding of de diploma’s die normaal vereist zijn 

om dit beroep te kunnen uitoefenen. Let erop dat de normaal vereiste 
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opleiding of diploma’s niet noodzakelijk overeenstemt met de opleiding 

of de diploma’s van de respondent. 

 

Het is belangrijk dat je voldoende doorvraagt en een zo volledig 

mogelijke beschrijving noteert zodat wij de antwoorden achteraf 

accuraat kunnen coderen. Als relevante details ontbreken kan het zijn 

dat we het beroep achteraf niet kunnen coderen. 

 

HUISHOUDINKOMEN 

F41  

 

Vraag F41 betreft het totale netto-inkomen van het huishouden uit alle 

bronnen. Dat wil zeggen de som van alle inkomens uit lonen en weddes, 

maar ook winsten uit bedrijven en beleggingen, uitkeringen, pensioenen 

enzovoort, en dit na aftrek van belastingen en andere bijdragen, 

zoals bijvoorbeeld bijdragen voor de sociale zekerheid. 

 

Het gaat om het huidige inkomensniveau, of, als dat moeilijk te 

bepalen is, het inkomensniveau van de laatste belasting periode of andere 

periode waarvoor de respondent een antwoord kan geven. 

 

De bijhorende antwoordkaart laat de respondent toe een antwoord te 

kiezen op basis van het week-, maand-, of jaarinkomen van het 

huishouden, afhankelijk van wat hij of zij het gemakkelijkst vindt. De 

respondent geeft een letter die het best overeenkomt met zijn of haar 

inkomensniveau. Dit systeem is ontworpen om de respondent te 

verzekeren dat de informatie die ze geven vertrouwelijk behandeld wordt. 

 

SOCIOCULTURELE HERKOMST 

F61 Deze vraag betreft de socioculturele herkomstgroep. Registreer tot 

maximaal twee herkomstgroepen. Indien de respondent een antwoord 

geeft dat niet op de antwoordkaart staat noteer je dit antwoord onder 

‘Andere’. Vraag nadat je een eerste herkomstgroep geregistreerd hebt 

door met ‘welke andere?’ Indien de respondent geen tweede herkomst 

noemt duid je ‘geen tweede herkomstgroep’ aan. Indien de respondent 

meer dan twee herkomstgroepen noemt, vraag de respondent dan om er 

twee te kiezen, of, indien de respondent niet kan kiezen, registreer de 

twee eerstgenoemde herkomstgroepen. 

 

 

SECTIE G – SOCIALE RECHTVAARDIGHEID 

 

G8-G17 

 

 

Deze blok vragen zal in licht verschillende vorm gesteld worden aan 

verschillende groepen respondenten, gebaseerd op hun belangrijkste 

bron van persoonlijk inkomen. 

Vragen met ‘a’ worden gesteld aan respondenten die loon of inkomen 

uit zelfstandige onderneming ontvangen; vragen met ‘b’ zullen gesteld 

worden aan respondenten die pensioenen ontvangen; vragen met ‘c’ 

zullen gesteld worden aan respondenten die werkloosheidsuitkeringen 

of andere sociale uitkeringen en/of toelagen ontvangen. 
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Sommige vragen refereren naar (bruto) inkomen voor aftrek van 

belastingen, sommige vragen verwijzen naar (netto) inkomen na aftrek 

van belastingen. 

 

Merk op dat niet alle respondenten evenveel vragen zullen krijgen in 

dit blok. Meer informatie over specifieke vragen volgt hieronder.  

 

G9a 

G11a/b/c 

G15a 

G16a/b/c 

Dit zijn allen open vragen waar een loon/inkomen opgegeven door de 

respondent moet genoteerd worden of indien nodig een weigering of 

weet niet moet worden aangeduid. 

 

Deze open vragen kunnen gevoelig liggen bij sommige respondenten. 

Als een respondenten zijn bezorgdheden uit, verzeker dan dat hun 

antwoord vertrouwelijk wordt behandeld. 

 

G9a 

G11a/b/c 

Bij deze vragen worden aan respondenten gevraagd hun gebruikelijke 

bruto/netto loon of inkomen te geven. Het is niet de bedoeling dat 

respondenten rekentoestellen of documenten gebruiken om deze vraag 

exact te beantwoorden. Als respondenten enkel hun bruto en niet hun 

netto loon kennen (of omgekeerd), noteer dan een ‘weet niet’. 

 

Als respondenten zeggen dat ze geen gebruikelijk loon of inkomen 

hebben (omdat ze bv. via interimcontracten werken, seizoensarbeiders 

zijn,…), vraag dan wat ze ontvangen in een typische maand.  

Als hun gebruikelijk loon bonussen of extra voordelen op regelmatige 

basis bevat boven een basisloon, kunnen respondenten dit 

meerekenen. Als deze niet op gebruikelijke basis bovenop het loon 

komen, worden ze niet meegerekend. 

 

Als respondenten zelfstandige zijn zouden ze een schatting moeten 

maken van ze gewoonlijk ontvangen in een typische maand – als een 

zelf toegewezen loon of als een gebruikelijk inkomen als ze geen loon 

hebben. 

 

Voor sommige respondenten (bv. die werken in een familie 

(landbouw)bedrijf) kan het moeilijk zijn om het eigen inkomen apart te 

zien van het algemeen inkomen van de zaak. In dat geval zou 

gevraagd moeten worden om dat algemeen inkomen te delen door het 

aantal personen die actief betrokken zijn in de zaak. 

G10a 

G12a/b/c 

Als respondenten ‘weet niet’ antwoorden of weigeren bij de vorige 

vraag, krijgen ze bij deze vragen een toonkaart met maandelijkse 

inkomensdecielen. Hiervan kunnen respondenten een letter kiezen die 

overeenkomt met het juiste bedrag. Dit systeem zorgt ervoor dat 

vertrouwelijkheid van de respondent verzekerd is. 

 

G13a 

G14a/b/c 

G17a/b/c 

G18/G19/G20 

Merk op dat de verbale labels aan beide kanten van de schaal dezelfde 

zijn. Het is dus belangrijk dat als respondenten bv. ‘nauwelijks 

onredelijk’ zeggen, er als interviewer gevraagd wordt of het over de 

linker of rechter kant van de schaal gaat.  



 
26 

 

Instructies over hoe deze schaal te gebruiken moeten voorgelezen 

worden de eerste keer dat die voorkomt en bij G20, ook als de 

respondenten al een antwoord hebben gegeven. In de daarop volgende 

vragen kan de toelichting nog worden voorgelezen indien nodig.  

 

G8b-G17b 

 

Als respondenten vragen wat ze mee in rekening moeten brengen als 

deel van het ‘inkomen uit pensioenen’, vraag om zowel wettelijk als 

aanvullende pensioenen mee te rekenen, maar GEEN bijkomende 

uitkeringen zoals ziekte of weduwepensioen (die maken deel uit van 

G8c/G17c). 

 

G17b Deze vraag heeft betrekking op inkomen uit pensioenen van mensen 

die hetzelfde beroep uitoefenden als de respondent. Als respondenten 

meerdere jobs hebben uitgeoefend, vraag dan om te denken aan het 

beroep waarin de respondent het langst gewerkt heeft. 

 

G8c-G17c Als respondenten vragen wat bedoeld wordt met ‘inkomen uit sociale 

uitkeringen en/of toelagen’, vraag dan om werkloosheidsuitkeringen, 

invaliditeitsuitkeringen, ziekte-uitkeringen, overlevingspensioen, enz. 

mee in rekening te brengen. 

 

G17c Deze vraag heeft enkel betrekking op mensen die inkomen ontvangen 

uit sociale uitkeringen. Als respondenten enkel inkomen hebben uit 

toelagen, is er een aparte code die gebruikt moet worden. 

 

G18 De rest van sectie G vanaf G18 wordt aan alle respondenten gesteld. 

 

 

MENSELIJKE WAARDENSCHAAL (SECTIE H) 

 

H1/H2 Mannelijke respondenten krijgen reeks H1, vrouwelijke respondenten reeks 

H2. De vragen zijn equivalent en dezelfde antwoordkaart wordt gebruikt. 

Enkel de persoonlijke voornaamwoorden (‘hij’ of ‘zij’, ‘hem’ of ‘haar’) 

verschillen. De juiste versie wordt in principe automatisch bepaald op basis 

van het geregistreerde geslacht in de huishoudtabel. In een enkel geval, 

bijvoorbeeld als het geslacht van de respondent niet correct geregistreerd 

werd in de huishoudtabel, kan het gebeuren dat je de persoonlijke 

voornaamwoorden zelf nog moet aanpassen terwijl je de vragen leest. 

 

TESTVRAGEN (SECTIE I) 

 

I1-I9 Deze vragen zijn vergelijkbaar met eerdere vragen in de vragenlijst. De 

respondent wordt gevraagd zich de antwoorden die hij of zij reeds gaf 

niet te herinneren, maar de vragen te behandelen alsof het volledig 

nieuwe vragen zijn. Het is belangrijk dat de inleidende tekst volledig 

voorgelezen wordt. Respondenten krijgen een verschillende set vragen 

afhankelijk van een randomisatie. Controleer dus zeker dat de 

respondent de juiste antwoordkaart voor zich heeft. 
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INTERVIEWERVRAGEN (SECTIE J) 

 

Deze vragen betreffen het verloop van het interview in het algemeen. Beantwoord deze 

vragen zelf, zonder de respondent te raadplegen. Zeg op het einde van het interview 

dus dat je nog even enkele administratieve zaken moet invullen waarvoor je de hulp van de 

respondent niet nodig hebt. Je antwoorden geven ons een idee over hoe het interview is 

verlopen en hoe de respondent reageerde op de ervaring. 
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5. Rapporteren 

 

5.1. De contactformulieren gebruiken 

 

5.1.1. Waarom? 

 

Het ideale contactscenario is dat je een 

adres bezoekt, de respondent identifi-

ceert en het interview afneemt. Maar dit 

verloopt niet altijd zo vlot. De 

respondent kan bijvoorbeeld op het 

moment dat je hem of haar bezoekt 

onbeschikbaar zijn of niet in staat zijn 

om deel te nemen. Ongeacht het 

resultaat van de contactpoging (geen 

contact, interview, weigering, enz.) is 

het belangrijk dat je elke contactpoging 

registreert. 

 

Op die manier hebben we een duidelijk 

beeld van het contactproces voor elke 

respondent én voor elke niet-

respondent. Dit helpt ons bij de 

opvolging van het veldwerk en achteraf 

bij de evaluatie van non-respons. Zo 

kunnen we nauwkeurige responsgraden 

berekenen en vergelijken met vorige 

rondes, evalueren welke respondenten 

niet deelnemen en waarom, en 

mogelijke vertekening van de resultaten 

door non-respons opsporen. 

 

5.1.2. Hoe?  

 

Voor elk adres moet je een contactformulier invullen. Het contactformulier moet duidelijk 

vermelden wanneer welke contactpoging werd gedaan en wat het resultaat was. Zorg 

ervoor dat je alle relevante vragen invult. 

 

5.1.3. Om op te letten 

 

 Je krijgt papieren contactformulieren die je gemakkelijk onderweg kan invullen. 

Noteer de informatie nauwkeurig en duidelijk, en neem de informatie correct en zo 

snel mogelijk – minimaal twee keer per week - over in de elektronische 

contactformulieren. Controleer dan nog eens op volledigheid en correctheid. 

 Registreer alle contactpogingen ongeacht het resultaat. Registreer dus ook alle 

pogingen die niet tot een effectief contact hebben geleid. 

 Vul het contactformulier aan direct bij je contactpoging zodat je geen belangrijke 

informatie vergeet. 

 Hou rekening met de volgende vraagspecifieke toelichtingen: 

Vraag 3 Vul het tijdstip van de contactpoging in volgens de 24-uurs notatie. Dat wil 

HOE HET CONTACTFORMULIER JE HELPT 

 

Je kan je formulieren gebruiken om te 

controleren of je de regels van de 

contactprocedure (zie sectie 2.2, p. 7) hebt 

gevolgd. Hoeveel face-to-face contact-

pogingen heb je al gedaan? Heb je ten 

minste één poging ‘s avonds gedaan? Heb je 

ten minste één poging gedaan in het week-

end? Heb je je pogingen gespreid over ten 

minste 14 dagen? 

Je kan je contactformulieren ook gebruiken 

om de uitkomsten van vorige contactpoging-

en te bekijken en te bepalen of je nog een 

bijkomende poging doet. 

Probeer om steeds een telefoonnummer te 

noteren van de respondent of iemand anders 

die je kan helpen de respondent te bereiken, 

zodat je gemakkelijker een afspraak kan 

maken voor een interview. 

Als de respondent steeds op bepaalde tijd-

stippen onbeschikbaar lijkt te zijn kan je dit 

ook ter herinneringop het contactformulier 

noteren. 
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zeggen 15 uur 20 minuten, en niet 3 uur 20 minuten, tenzij je ’s nachts op 

pad gaat (wat niet aangeraden is). 

 

Vraag 4 Gebruik code 4 ‘info door veldwerkafdeling’ enkel als je van KANTAR TNS 

informatie hebt gekregen zoals ‘deze respondent belde ons om te weigeren’. 

 

Vraag 5 Gebruik code 2 ‘gedeeltelijk interview afgenomen’ als het interview onvoorzien 

is afgebroken. Bij een volgend contact waarop het interview wordt afgerond 

gebruik je code 1 ‘volledig interview afgenomen’. Plan nooit een gedeeltelijk 

interview. Begin pas als de respondent voldoende tijd heeft. 

 

Gebruik code 6 ‘helemaal geen contact’ enkel als je met niemand gesproken 

hebt op (of in de buurt van) het gegeven adres, tenzij met een conciërge die 

je de toegang weigerde en geen info gaf. Gebruik code 5 ‘contact met iemand 

anders dan respondent’ als je gesproken hebt met een ander lid van het 

huishouden of een buur en die je relevante informatie heeft gegeven, 

bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van de respondent. 

Gebruik code 7 ‘adres is niet geldig’ als je zeker bent dat er geen woonst is op 

het gegeven adres (ook niet bijvoorbeeld een conciërgewoning) en de 

adresgegevens dus onvolledig of onjuist zijn. Vraag eventueel na bij buren. 

TNS Dimarso kan je mogelijk ook helpen om het adres te vinden dus neem 

contact op vooraleer op te geven. 

Vraag 6 Een weigering kan gegeven worden door de respondent (code 2 ‘weigering 

van respondent’) of door een lid van het huishouden, een vriend of buur (code 

3 ‘weigering door iemand anders in naam van de respondent’, of code 4 

‘weigering, weet niet of weigering afkomstig is van respondent’). Als een 

conciërge je de toegang ontzegt gebruik je code 6 ‘helemaal geen contact’ bij 

vraag 5. 

Probeer in het geval van een verhuis steeds te achterhalen of de respondent 

binnen het land of naar het buitenland is verhuisd. Gebruik code 10 

‘respondent is naar een onbekende bestemming verhuisd’ als je moeite hebt 

gedaan om te achterhalen of de respondent binnen het land of naar het 

buitenland is verhuisd maar je geen van beide opties met enige zekerheid kan 

bevestigen. Gebruik code 9 ‘respondent is naar het buitenland verhuisd’ enkel 

als de respondent permanent is verhuisd en niet meer in België woont. 

Gebruik code 11 ‘respondent is verhuisd, woont nog in België’ als de 

respondent is verhuisd maar nog wel in België woont. Bij een tijdelijke 

afwezigheid gebruik je code 5 ‘respondent is niet beschikbaar, niet thuis’.  

Gebruik code 12 ‘Taalbarrière’ als de respondent de taal (of talen) waarin je 

gewoonlijk werkt niet voldoende begrijpt om een interview af te nemen. 

Noteer in dit geval zeker nog de taal van de respondent. Neem geen interview 

af en vertaal de vragenlijst zeker niet zelf.  

Gebruik code 13 ‘Anders’ enkel in uitzonderlijke gevallen, als het echt niet 

mogelijk is het resultaat onder te brengen in een van de gegeven codes. 

Noteer in dit geval een zo volledig mogelijke beschrijving. 

Vraag 8 Bij een weigering kan je tot vijf redenen die de respondent aanhaalde 
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aanduiden. Het is belangrijk dat alle aangehaalde redenen (tot vijf) worden 

aangeduid. 

 

5.2. Observaties maken over de woonst en de buurt 

 

5.2.1. Waarom? 

 

Zoals je weet nemen veel mensen deel aan ESS maar jammer genoeg niet iedereen. Het 

is belangrijk voor ons te weten welke groepen onder- of oververtegenwoordigd zijn 

omdat dit de resultaten kan vertekenen. Stel bijvoorbeeld dat we zien dat mensen die 

wonen in studentenwoningen systematisch minder deelnemen dan mensen die wonen in 

vrijstaande huizen. In dat geval kunnen de resultaten vertekend zijn omdat mensen die 

in studentenwoningen wonen waarschijnlijk andere meningen hebben (die weinig 

vertegenwoordigd zijn in de resultaten) dan mensen die in vrijstaande huizen wonen (die 

sterk vertegenwoordigd zijn in de resultaten). 

 

Om na te gaan in welke mate de resultaten 

mogelijk vertekend zijn door non-respons, en 

te proberen deze vertekening te beperken, 

willen we dus de samenstelling van de groep 

respondenten kunnen vergelijken met de 

samenstelling van de groep niet-

respondenten. 

 

Observaties over de woonst en de buurt 

kunnen gemaakt worden voor zowel 

respondenten als niet-respondenten en stellen 

ons dus in staat om een vergelijking te 

maken. Dit is een van de weinige bronnen 

van informatie die we hebben voor beide 

groepen. We rekenen er dus op dat je deze 

vragen zorgvuldig en correct invult voor elk 

adres, ongeacht het resultaat van de 

contactpoging (interview, geen contact, 

weigering, etc.). 

 

5.2.2. Hoe? 

 

Elk contactformulier bevat vijf vragen over de woonst en de buurt. 

 Beantwoord deze vragen voor elk adres, ook als er vooraf telefonisch geweigerd is. 

 Beantwoord deze vragen bij het begin van je eerste contactpoging, voordat je 

aanbelt. 

 Beantwoord deze vragen op basis van wat je zelf persoonlijk en ter plaatse ziet. 

Jij weet het best hoe je de woonst en de buurt moet beoordelen en de vragen kan 

beantwoorden. 

 Beantwoord deze vragen bij voorkeur op een moment dat er daglicht is. Zo kan je 

niet alleen beter zien om de observaties te kunnen maken, de omstandigheden 

kunnen ’s nachts ook een beetje anders zijn dan overdag. Een poort kan bijvoorbeeld 

overdag open zijn maar ’s nachts gesloten worden. Plan je eerste contactpoging 

OBSERVATIES  IN HET KORT 

 

Als je een adres voor de eerste keer 

bezoekt beantwoord je vijf vragen over 

het huis en de buurt. Je geeft aan over 

welk soort woonst het gaat, of er fysie-

ke barrières aanwezig zijn, wat de staat 

is van de woonst, en of er afval, graffiti 

of vandalisme is in de buurt. 

 

Zelfs als iemand niet meedoet, hebben 

we via de observaties toch enige 

informatie over hem of haar. Dit laat 

ons toe om de samenstelling van de 

groep niet-respondenten in termen van 

leefomstandigheden te vergelijken met 

de samenstelling van de groep 

respondenten, en na te gaan in 

hoeverre de resultaten vertekend zijn 

door non-respons. 
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daarom overdag. Als je de eerste contactpoging toch ’s avonds doet en meteen een 

interview kan afnemen moet je niet teruggaan om de observaties te maken. Als je de 

eerste contactpoging ’s avonds doet en geen interview kan afnemen probeer je de 

volgende contactpoging overdag te plannen en de observaties dan aan te passen 

indien nodig. 

 

Let voor de specifieke vragen op de volgende punten: 

 

Er zijn in totaal tien soorten woonsten om uit te kiezen. De eerste vijf bestaan uit slechts 

één wooneenheid, zodat er in principe één huishouden kan wonen. Maak een onderscheid 

tussen de volgende vijf codes. 

 

TYPE 1: Boerderij 

Het gebouw en het omliggende land worden niet enkel gebruikt om te leven, maar ook 

om dieren te fokken en/of gewassen te telen op een relatief grote schaal. 

   

 

TYPE 2: Vrijstaand huis 

Een vrijstaand huis deelt geen enkele muur met andere huizen. Het gebouw heeft dan 

normaal gezien maar één brievenbus, één voordeur, en eventueel één oprijlaan. 

   
µµ 

 

 

 

TYPE 3: Halfvrijstaand huis, twee-onder-één kap of hoekwoning 

Een halfvrijstaand huis deelt een enkele muur met een ander huis, aan één kant. 

N1. In wat voor een soort huis woont de respondent? 
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TYPE 4: Tussenwoning, rijtjeshuis 

Een tussenwoning of rijtjeshuis deel zowel links als rechts een muur met andere 

huizen.  

    

 

TYPE 5: De enige wooneenheid in een gebouw met een ander doel 

(commercieel eigendom), bedrijfswoning  

Gebruik deze code als het gebouw ook bijvoorbeeld een winkel of kantoor bevat maar 

slechts één wooneenheid, zodat er in principe één huishouden kan wonen. 
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De volgende drie soorten woonsten zijn gevestigd in gebouwen bestaande uit meerdere 

wooneenheden zodat er meerder huishoudens kunnen wonen. Je kan meestal meerdere 

brievenbussen, meerdere deurbellen en/of een intercomsysteem zien. Maak een 

onderscheid tussen de volgende drie soorten. 

 

TYPE 6: Flat, appartement, boven- of benedenverdieping 

Gebruik deze code als de woonst meerdere muren (links, rechts, onder en/of boven) 

deelt met andere woonsten, en eender wie er kan wonen (niet enkel studenten of 

mensen die zorg nodig hebben, zie in dat geval code 7 of 8) 

   

 

TYPE 7: Kamerbewoning, studentenkamer of studentenappartement. 

Gebruik deze code als de woonst specifiek is bedoeld voor studenten. Het gaat vaak 

om kleinere appartementen of kamers. Ja kan dit bij buren navragen om zeker te zijn. 

   

 

TYPE 8: Seniorenwoning, aanleunwoning of serviceflat 

Gebruik deze code als de woonst specifiek bedoeld is voor mensen die zorg nodig 

hebben, zoals oudere mensen of mensen met een handicap. Meestal kan je buiten een 

bord zien dat dit aangeeft. 
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Daarnaast kan je on andere soorten woonst aanduiden. 

 

TYPE 9: Woonwagen, caravan of boot 

    

 

TYPE 10: Andere 

Gebruik deze code als geen enkele van de gegeven codes van toepassing is, 

bijvoorbeeld als het om een fabriek of een onbewoonbare ruwbouw gaat. Noteer in dit 

geval een zo volledig mogelijke beschrijving. 

    

 

1: Ja – parlofoon 

N2. Is er een parlofoon of gesloten poort/deur vooraleer u de deur van de 

respondent bereikt. 
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Gebruik deze code als er een systeem is dat je verplicht om jezelf voor te stellen via 

een parlofoon aan de deur van de woning van de respondent zelf. In dit geval zou je, 

als de respondent je toegang geeft, geen andere vergrendelde voordeur meer moeten 

voorbijgaan; je gaat direct de woning van de respondent binnen. 

         

 

2: Ja – gesloten poort/deur 

Gebruik deze code als een vergrendelde poort of deur de toegang tot de eigenlijke 

woning belet. Er kan een bel aan de poort of deur zijn, maar geen parlofoon. 

    

 

3: Ja – parlofoon EN gesloten poort/deur 

Gebruik deze code als er een systeem is dat je verplicht om jezelf voor te stellen via 

een parlofoon voordat je de voordeur van de woning van de respondent kan bereiken. 

De eigenlijke voordeur is vaak ook vergrendeld en heeft mogelijk een eigen deurbel. 

       

 

N3. Wat is uw beoordeling van de staat waarin dit gebouw/huis verkeert? 



36 

 

Hou rekening met de volgende aspecten bij het beoordelen van de staat van het gebouw: 

problemen met het dak (bijv. verzakking van het dak, materiaal dat ontbreekt), 

problemen met de vensters (bijv. iets waarmee men de ramen afdekt of gebroken 

ramen), problemen met de muren (bijv. buitenmuren die schuin afhellen, afbladerende 

pleister of verf), problemen met de dakgoten, en andere problemen met de constructie 

en afwerking. Enkele mogelijke problemen worden weergegeven in de onderstaande 

voorbeeldafbeeldingen. 

 

Selecteer één van de volgende categorieën. 

1. In een zeer goede staat: Het gebouw/huis is (zo goed als) nieuw en vertoont geen 

van de beschreven problemen. 

2. In een goede staat: Het gebouw/huis is niet meer nieuw maar vertoont nauwelijks 

een van de beschreven problemen. 

3. In voldoende staat: Het gebouw/huis vertoont in enige mate sommige van de 

beschreven problemen. 

4. Slechte staat: Het gebouw/huis vertoont in grote mate de beschreven problemen. 

5. Zeer slechte staat: Het gebouw/huis vertoont de beschreven problemen in die 

mate dat het gevaarlijk lijkt het te bewonen. 

 

Voorbeelden problemen met het gebouw/huis 
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De vierde en vijfde vraag gaan over rotzooi en afval (vraag N4) en vandalisme en graffiti 

(vraag N5) in de ‘onmiddellijke omgeving’ van het gebouw. Hou rekening met de ruimte 

voor het gebouw van de respondent en vijftien meter langs beide kanten van het 

gebouw. Vijftien meter is ongeveer de breedte van twee huizen van gemiddelde grootte. 

Selecteer voor elk van deze twee vragen één van de volgende codes.  

1. Zeer veel: De hoeveelheid rotzooi en afval/vandalisme en graffiti is vergelijkbaar 

met de voorbeeldafbeeldingen voor ‘Zeer veel’. 

2. Redelijk veel: De hoeveelheid rotzooi en afval/vandalisme en graffiti is duidelijk 

meer dan in de voorbeeldafbeeldingen voor ‘Niet erg veel’, maar duidelijk minder 

dan in de voorbeeldafbeeldingen voor ‘Zeer veel’. 

3. Niet erg veel: De hoeveelheid rotzooi en afval/vandalisme en graffiti is 

vergelijkbaar met de voorbeeldafbeeldingen voor ‘Niet erg veel’. 

4. Helemaal geen: Er is nauwelijks rotzooi en afval/vandalisme en graffiti. 

 

Vergelijk de situatie steeds met de voorbeeldafbeeldingen hieronder om de categorie te 

bepalen. Vergelijk niet met je eigen verwachtingen, de rest van de omgeving of andere 

buurten die je kent of bezocht hebt. Merk ook op: vuilzakken en -containers die op een 

ordelijke manier buiten zijn gezet om door een vuilniswagen te worden opgehaald tellen 

niet mee als rotzooi en afval. 

 

N4. Voorbeelden rotzooi en afval 

1. Zeer veel 3. Niet erg veel  

  

 

N5. Voorbeelden graffiti en vandalisme 

1. Zeer veel  3. Niet erg veel 

  

N4. Hoeveel rotzooi en afval is er in de directe omgeving? 

N5. Hoeveel vandalisme en graffiti is er in de directe omgeving? 
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Of meer 

 

Of minder 

 

 

5.2.3. Aandachtspunten 

 

 We hebben gemerkt dat in sommige landen de observaties niet volledig worden 

ingevuld. De Belgische ESS interviewers deden dit in de vorige rondes net 

uitzonderlijk goed. Dit willen we natuurlijk zo houden. 

 De kwaliteit van de observaties over de woonst en de buurt lijkt er wel op achteruit te 

gaan in de loop van het veldwerk. Blijf van het eerste tot het laatste adres 

nauwkeurig de observaties maken en de antwoorden volledig en accuraat noteren. 

 Er zijn soms grote verschillen in de manier waarop verschillende interviewers de 

categorieën interpreteren. Om die reden werken we met voorbeeldafbeeldingen. 

Probeer de woonst en de buurt te vergelijken met de voorbeeldafbeeldingen, en 

niet met je eigen verwachtingen, de rest van de omgeving of andere buurten die je 

kent of bezocht hebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel succes! 

 

Veel dank voor je engagement om de bovenstaande instructies te volgen en bij te dragen 

tot het succes van het Europees Sociaal Onderzoek. 
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