Projectinstructies

European Social Survey 6
INTERVIEWERTRAINING

Structuur briefing
• DEEL 1: ESS Achtergrond
– Sectie 1: Inleiding
– Sectie 2: Organisatie
– Sectie 3: Doel, Methodologie, Inhoud

• Deel 2: Veldwerk
– Sectie 1: Inleiding
– Sectie 2: Contactprocedure
– Sectie 3: Overtuigingsstrategieën
– Sectie 4: Interview/Vragenlijst
– Sectie 5: Audio-opnames uit ronde 5
– Sectie 6: Praktische afspraken

Deel 1: ESS Achtergrond

• Sectie 1: Inleiding
• Sectie 2: Organisatie
• Sectie 3: Doel, Methodologie, Inhoud

Sectie 1: Inleiding
Wat is ESS?
•

Pan-Europees onderzoek naar veranderende sociale
waarden/houdingen/overtuigingen bij de bevolking in verschillende
Europese landen. ° 2001

•

+- 30 participerende landen

•

2 jaarlijks: 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012

•

Gefinancierd door Europese Commissie, ESF en nationale
wetenschappelijk fondsen (HERCULES, FNRS)

•

Hoogste wetenschappelijke standaard (2005 Descartes prijs)

Sectie 1: Inleiding
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Sectie 2: Organisatie
Wie zijn wij?
• BE Nationale coördinatie team
–
–
–
–
–

Prof. dr. Geert Loosveldt (KU Leuven)
Dries Tirry (KU Leuven)
Prof. dr. Marc Jacquemain (ULg)
Patrick Italiano (ULg)
Sébastien Fontaine (ULg)

• Survey-organisatie
– TNS Dimarso

Sectie 3:
Doel, Methode, Inhoud

a. Doel
• Doel van het ESS:
“The European Social Survey (the ESS) is an
academically-driven social survey designed to chart
and explain the interaction between Europe's changing
institutions and the attitudes, beliefs and behaviour
patterns of its diverse populations.”

• Gebruikers:
Europese Commissie, nationale overheden,
beleidsanalysten, denktanks, politici, journalisten,
onderzoekers...
Æ 49.000 geregistreerde gebruikers (Juni 2012)

a. Doel
1. Informatieverzameling over overtuigingen en gedragspatronen
van mensen over verschillende onderwerpen – crosscultureel survey
2. Observeren van verandering mogelijk over verschillende
rondes heen – cross-sectioneel survey
3. Trends opvolgen van belangrijke gebeurtenissen
4. Beleidsrelevantie (immigratie, gezondheid, welzijn)

Î VOLGEN VAN DE HOOGSTE METHODOLOGISCHE
STANDAARDEN NOODZAKELIJK!

b. Methodologie (1)
•

Kwaliteit van data en datadocumentatie
1. Duidelijke ESS regels (representatieve steekproef, min. 4
contactpogingen via huisbezoek, response rate (70%),
afgebakende veldwerkperiode, identieke vragenlijst...) Æ
vergelijkbaarheid garanderen

¾

Doelgroep: Alle natuurlijke personen van 15 jaar of ouder die in België
wonen

¾

Steekproef: Strikte en kwalitatief hoogstaande methodologie:
representatieve steekproef van 3267 personen getrokken uit het
Rijksregister

b. Methodologie (2)
•

Kwaliteit van data en datadocumentatie (vervolg)
2. Identieke methodologie voor de dataverzameling
3. Data cleaning en documentatie om correct gebruik van
data mogelijk te maken

•

Analyse en interpretatie
1. Vele onderwerpen (waarden, immigratie, gezin, welzijn…)
2. Vergelijking op Europees niveau
3. Goede basis voor beleidsrelevante aanbevelingen

b. Methodologie (3)
BELANGRIJKE ELEMENTEN

• Bevraging van een representatief staal van de Belgische
bevolking van 15+ jaar uit het Rijksregister
• Face-to-face bevraging via CAPI
• Gesprek van ± 60 minuten
• N = 1.800 interviews
• Periode september 2012 – december 2012
• Studienummer: I178

c. Inhoud van de vragenlijst
– Vaste modules:
• Media, sociaal vertrouwen, politiek, subjectief welzijn, religie,
identiteit, sociaal-demografisch profiel, financiële en huishoudelijke
omstandigheden, waarden, gezondheid

– Roterende modules:
• Ronde 1: Burgerschap; Participatie en democratie; Immigratie
• Ronde 2: Gezin, werk en welzijn; Mening over gezondheid en zorg, economische moraal
in Europa
• Ronde 3: Timing en organisatie van de levensloop in Europa, Persoonlijk en sociaal
welzijn in Europa
• Ronde 4: Ervaringen met en uitdrukkingen van leeftijdsdiscriminatie; Opvattingen omtrent
welvaart in een veranderend Europa
• Ronde 5: Attitudes over familie, werk en welzijn; Vertrouwen in de politie en rechtbanken

• Ronde 6: Persoonlijk en sociaal welzijn in Europa; Interpretatie
en evaluatie van democratie in Europa

Voorbeeldvragen ESS5: Televisie, Tevredenheid
economie en Werk van politie
•

Televisie
“Hoeveel tijd besteedt u op een gewone weekdag in totaal aan televisie
kijken?”
(0 = geen tijd aan besteed; 1 = minder dan half uur… 7 = meer dan drie
uur)

•

Tevredenheid over Economie
“Hoe tevreden bent u over het algemeen met de huidige toestand van
de economie in [land]?”
(0 = uiterst ontevreden; 10 = uiterst tevreden)

•

Werk van politie
“Rekening houdend met alle dingen die de politie verondersteld wordt
te doen, zou u dan zeggen dat ze haar werk goed of slecht doet?”
(1 = zeer goed; 2 = goed; 3 = niet goed, niet slecht; 4 = slecht; 5 = zeer
slecht)
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Deel 2: Veldwerk
• Sectie 1: Inleiding
• Sectie 2: Contactprocedure
• Sectie 3: Overtuigingsstrategieën
• Sectie 4: Interview/Vragenlijst
• Sectie 5: Audio-opnames uit ronde 5
• Sectie 6: Praktische afspraken

Sectie 1:
Inleiding
Grafieken met resultaten van de vorige rondes
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Sectie 2:
Contactprocedure

Afspraken procedure

•

INTRODUCTIEBRIEF EN FOLDER MET INFORMATIE OVER ESS
MOETEN 2 DAGEN VOOR CONTACT BIJ RESPONDENT AANKOMEN
(verstuurd door TNS Dimarso)

•

EERSTE CONTACT MOET FACE-TO-FACE ZIJN

•

MINIMUM 5 BEZOEKEN OP VERSCHILLENDE TIJDSTIPPEN
VERSPREID OVER VELDWERKPERIODE, WAARVAN MINSTENS 1
BEZOEK ‘S AVONDS OP EEN WERKDAG (NA 18U) EN 1 IN HET
WEEKEND (LIEFST VOOR 18U)

•

STREEFDOEL = 70% RESPONS

Afspraken procedure (2)
•

VOOR ELKE RESPONDENT MOET EEN PAPIEREN
CONTACTFORMULIER INGEVULD WOREN.

•

ALLE VRAGEN STEEDS INVULLEN BIJ ELK CONTACT! (BEHALVE
N1-N5 SLECHTS EENMALIG, ZIE LATER)

•

OOK WONING BEZOEKEN VAN RESPONDENTEN DIE ZELF REEDS
VÓÓR HET 1e CONTACT WEIGEREN (VIA TELEFOON) OM
OMGEVINGSKARAKTERISTIEKEN IN TE VULLEN (N1-N5)

•

GEEN VERVANGING VAN ADRESSEN OF RESPONDENTEN
(CONTROLEER!)

Contactformulieren: Doel
•

Details registreren van alle contactpogingen en hun resultaat

•

Details registreren van de ‘contact/drempel’-uitwisseling

•

Achtergrondinformatie verzamelen over het adres en de buurt

•

Detecteren van mogelijke non-response bias

Æ Helpen met het bereiken van
betere respons (in de toekomst)

Contactformulieren: Lay-out
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vraag 1-3: datum, dag, tijdstip contact
Vraag 4: soorten contact
Vraag 5: resultaat contactpoging
– Volg vervolgens de doorverwijzing
Vraag 6: er was contact (hoeft daarom niet bedoelde respondent te zijn) maar
geen interview
Vraag 7: indien antwoord 2, 3 of 4 op vraag 6 (weigering)
– Invullen bij welke bezoek weigering plaatsvond
Vraag 8: Waarom weigering: ALLE antwoorden noteren!!!
Vraag 9+10: Eigen inschatting geven
Vraag 12: Bij ongeldig adres ingeven waarom
Vraag 13: Indien bekend en in België: nieuw adres ingeven
Indien verhuisd naar instelling: N1-N5 niet invullen
Vraag 14: Nieuw adres binnen uw gebied?
– Ja, eerst respondent op nieuw adres proberen te bereiken, dan pas N1-N5
invullen
– Nee, N1-N5 niet invullen

Contactformulieren: Lay-out
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Contactformulieren: Vragen 1 – 5
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Contactformulieren: Routing

• Volg deze routing strikt!

Contactformulieren: Overzicht routing
Resultaat
van het contact

3. Contact met iemand anders
(weet niet of respondent)
1. Volledig interview

2. Gedeeltelijk interview

6. Geen contact

4. Contact met respondent
maar geen interview
5. Contact met iemand
anders dan respondent

7. Adres is niet geldig
(onbewoond, vernield,
instelling…)

8. Andere informatie

Ga naar N1 en vul het
formulier met
omgevingskenmerken in
(EINDE)

Ga naar N1 en vul het
formulier met
omgevingskenmerken in
+
Volgende afspraak

Ga naar N1 en vul het
formulier met
omgevingskenmerken in
+
Volgende poging

Ga naar 6 = resultaat
van het contact
(geen interview)
+
Volg verdere routing

Ga naar 12 =
resultaat adres ongeldig
(EINDE)

Contactformulieren: Resultaat van het
contact maar geen interview

Contactformulieren: Taalbarrière

Contactformulieren: Redenen voor weigering

1

Contactformulieren: Kenmerken
respondent

Contactformulieren: Komt niet in aanmerking

Contactformulieren: Nieuw adres

Contactformulieren:
Formulier omgevingskenmerken (1)
•

1 FORMULIER INVULLEN VOOR ELK GELDIG ADRES (wordt
gecontroleerd!)

•

ÓÓK VOOR NON-CONTACTS, WEIGERAARS EN ALLE ANDERE
NON-RESPONSTYPES

•

INVULLEN NA DE EERSTE CONTACTPROCEDURE

•

INDIEN MOGELIJK, BIJ DAGLICHT

•

DIRECTE OMGEVING = TOT ONGEVEER 15 METER LINKS EN
RECHTS VAN HET HUIS

•

LET OP SOORT HUIS EN VUL DE SCHALEN CORRECT IN!

Contactformulieren:
Formulier omgevingskenmerken (2)

Contactformulieren:
Formulier omgevingskenmerken (3)

Contactformulieren:
Formulier omgevingskenmerken (4)

In wat voor een soort huis woont de respondent? (N1)
Fotovoorbeelden 1. Boerderij (Duffel)

Eén wooneenheid: 2 Vrijstaand huis (Duffel)

Eén wooneenheid : 3 Half vrijstaand huis
(Brussels – Sint Pieters Woluwe)

Eén wooneenheid : 4 Rijtjeshuis (Leuven)

Eén wooneenheid : 5 De enige wooneenheid in een gebouw
met een ander doel (commercieel eigendom) (Antwerpen)

Multi-unit : 6 Multi-unit house, flat (Antwerpen)

Multi-unit : 7 Kamerbewoning, studentenkamer of
studentenappartement (Leuven)

Multi-unit : 8 Seniorenwoning (Leuven)

Andere: 9 Woonwagen of boot (Antwerpen-Haven)

Is er een parlofoon of gesloten deur/poort vooraleer u
de deur van de respondent bereikt? (N2)
• Ja - parlofoon

Is er een parlofoon of gesloten deur/poort vooraleer u
de deur van de respondent bereikt? (N2)
• Ja – gesloten poort/deur

Is er een parlofoon of gesloten deur/poort vooraleer u
de deur van de respondent bereikt? (N2)
• Ja – parlofoon EN gesloten poort/deur

Wat is uw beoordeling van de staat waarin dit
gebouw/ huis verkeert? (N3)
• Slechte staat

Wat is uw beoordeling van de staat waarin dit
gebouw/ huis verkeert? (N3)
• Zeer slechte staat

Hoeveel rotzooi en afval / vandalisme en graffiti is er
in de directe omgeving? (N4-N5)
• Niet erg veel rotzooi en afval (N4)
• Helemaal geen vandalisme en graffiti (N5)

Hoeveel rotzooi en afval / vandalisme en graffiti
is er in de directe omgeving? (N4-N5)
• Niet erg veel rotzooi en afval (N4)
• Niet erg veel vandalisme en graffiti (N5)

Hoeveel rotzooi en afval is er in de directe omgeving?
(N4)
• Redelijk veel rotzooi en afval (N4)

Hoeveel vandalisme en graffiti is er in de directe
omgeving? (N5)
• Zeer veel vandalisme en graffiti (N5)

Checklist voor het invullen van een Contactformulier
Æ invullen na elk bezoek!
•

Zorg dat alle achtergrondinformatie van de steekproefeenheid ingevuld is
¾ Respondentennummer en naam
¾ Telefoonnummer en relevante informatie
¾ Juiste aantal contactpogingen per interviewernummer

•

Geldig adres? Zo niet, vraag 12 accuraat invullen

•

Juiste opvolging contactpogingen:
¾ Datum, dag, tijd juist invullen
¾ Resultaat van het contact invullen
¾ Vraag 6 invullen indien contact maar geen interview

•

Informatie over weigeringen:
¾
¾
¾
¾

Juiste contactpoging invullen
Juiste reden voor weigering
Goede inschatting mogelijke medewerking
Leeftijd en geslacht invullen van gecontacteerde persoon voor elke poging

•

5 vragen ivm buurtkenmerken invullen

•

Voor het inleveren alles nog eens nakijken

Contactprocedure: samenvatting
•

Nauwkeurig opvolgen contactprocedure
¾ Eerste contactpoging dient persoonlijk te gebeuren.
¾ In contact komen met respondent zelf. Weigeringen door anderen in
naam van de respondent worden niet aanvaard.
¾ Indien niet onmiddellijk een interview kan worden afgenomen, afspraak
proberen te maken.
¾ Het interview wordt face-to-face afgenomen met laptop !!
¾ Bij verhuis, achterhaal nieuw adres
o

Indien in de buurt: interviewen

o

Indien niet in de buurt: onmiddellijk doorgeven aan TNS Dimarso

Contactprocedure: samenvatting (2)
•

Minstens 5 contactpogingen (meer kan altijd)
¾ Indien de respondent afwezig is omwille van vakantieperiode, nadien
contact opnemen.
¾ Bij afwezigheid respondent 4-maal terug contact opnemen
o

Minstens 1 contactpoging tijdens de week na 18.00u

o

Minstens 1 contactpoging tijdens het weekend

o

Respondent benaderen op verschillende tijdstippen en dagen

o

Contactpogingen voldoende spreiden over verschillende weken

¾ De interviewer beschikt over contactkaartjes die hij/ zij kan achterlaten
indien de respondent niet thuis is.

Contactprocedure: samenvatting (3)
•

Wanneer worden adressen beschouwd als “finaal niet geslaagd”?
¾ Overlijden respondent
¾ Onjuist adres
¾ Taalbarrière (begrijpen en lezen)
¾ Ziek, gehandicapt, dement, ... (langdurig)
¾ Na een weigering door de respondent
¾ Onmogelijk interview afnemen na 5 correct uitgevoerde contactpogingen

Contactformulier: samenvatting (4)
•

Contactblad steeds volledig en nauwkeurig invullen

•

De contacten dienen onmiddellijk ingegeven te worden en doorgestuurd te
worden naar TNS Dimarso !

•

De omgevingskenmerken (gekoppeld aan contactblad) en het
interviewerrapport (gekoppeld aan hoofdvragenlijst) worden ingevuld zowel
op papier als ingegeven online!

•

Online contactblad

•

Geen vervangadressen
¾

Alle toegewezen adressen tijdig benutten

¾

Contact opnemen met alle respondenten

¾

Maximale inspanningen leveren om minimale non-respons te bekomen

Sectie 3:
Overtuigingsstrategieën

Introductie (1)
Tips voor de introductie van het interview:
•

Organisaties die meewerken aan het onderzoek: KU Leuven,
Europese Commissie, European Science Foundation

•

Verschillende doeleinden/publiek van het onderzoek: overheid,
universiteit, politici…

•

Waarom? Bekend maken mening van de burger

•

Verschillende thema’s: er iets wat voor iedereen

•

Duur: +-1 uur

•

Geen I.Q. test

Introductie (2)
De meest gestelde vragen tijdens het eerste contact:
•

Wie ben jij?

•

Waarom ik?

•

Wat is het doel van dit onderzoek?

•

Wat zijn de onderwerpen?

•

Wat zijn de vragen?

•

Hoe lang duurt het interview?

•

Wie betaalt dit onderzoek?

•

Wie gebruikt de informatie?

•

Zullen anderen mijn antwoorden kunnen inkijken?

•

Hoe garandeert u dat dit niet kan gebeuren?

•

Kan ik de resultaten van het onderzoek inkijken?

Introductie (3)
Welke zijn mogelijke redenen om te weigeren?:
•

“Dat neemt teveel tijd in beslag”

•

“Dat is vertrouwelijk/persoonlijk/gevoelig”

•

“Ik weet niet wat het doel van het onderzoek is”

•

“Ik wil geen informatie geven aan de overheid”

•

“Waarom ik, en niet iemand anders?”

•

“Dat is toch niet verplicht?”

•

“Dat interesseert mij niet”

Introductie (4)
•

Wees voorbereid op dergelijke vragen

•

Wees altijd vriendelijk tegen de respondenten, of u kan antwoorden
of niet Æ Je maakt maar één keer een eerste indruk!

•

Benadruk het belang van het onderzoek

•

Kies een goed moment uit voor het interview en voorzie voldoende
tijd

•

Benadruk dat de gegeven antwoorden strikt vertrouwelijk en
anoniem worden verwerkt

•

Als u denkt dat de respondent zal weigeren, vraag om later contact
te nemen op een moment dat het de respondent goed uitkomt. Dat
is beter dan geconfronteerd te worden met een duidelijke weigering.

Introductie (5)
•

POSITIEVE INGESTELDHEID: Interviewers die geloven in hun
kunnen om respondenten te overtuigen en er vertrouwen in hebben dat
de meesten willen participeren, zullen hogere responscijfers verkrijgen

•

Verschillende mensen hechten verschillend belang aan kenmerken
van het onderzoek Æ’TAILORING’: proberen in te schatten aan welke
onderzoekskenmerken de respondent het meeste belang hecht en
hierop inspelen door deze te benadrukken. Eveneens inspelen op
negatieve factoren.

•

Belangrijk om interactie gaande te houden Æ ‘MAINTAINING
INTERACTION’: hoe langer het gesprek duurt, hoe moeilijker voor de
respondent om de interviewer weg te sturen

Overtuigingsstrategieën
7 vuistregels om te overtuigen:
¾ Wederkerigheid:
• Als u professioneel vriendelijk bent, zal de respondent dit ook zijn

¾ Autoriteit:
• Mensen nemen minder gemakkelijk een negatieve houding aan tegenover
autoriteit, bv. Overheid, universiteit

¾ Consistentie/samenhang:
• Men stelt eerst een gemakkelijk te beantwoorden vraag, om daarna een grote
belangrijke vraag (naar medewerking) te stellen.

¾ Unieke kans:
• Wijzen op het feit dat dit een unieke kans is om zijn/haar stem te laten horen
en deze kansen zijn schaars

¾ Sociale validatie:
• Zeggen dat de meeste mensen meedoen en iedereen het leuk vindt.

¾ Sympathie: Gebruik charme
¾ Macht van het getal: Overtref de respondent met goede argumenten

Types respondenten
•

Weigerachtige en interesseloze respondenten: Niet bevestigen,
vertrouwelijkheid onderzoek, belang van hun mening, stel eenvoudige
voorbeeld vragen

•

Drukbezette respondenten: Niet hard aandringen, niet liegen over duur, zeg
dat u hem er zo snel mogelijk zal doorloodsen, maak onderscheid met ‘valse’
geen tijd

•

Respondenten met bijkomende vragen: Wees voorbereid, neem de tijd om
te antwoorden

•

De “onwetende” respondent: Stel gerust, het gaat om opinievragen

•

De ‘verkapte verkoop’: Sociaal-wetenschappelijk onderzoek, verwijzen naar
opdrachtgevers: KUL, ULg, EC…

•

‘Slechte ervaring’: Vraag wat er mis is gelopen, verwijs naar verschil
wetenschappelijk en marketing onderzoek

•

Respondenten in specifieke situaties: Iedereen zijn mening is belangrijk,
leg het principe van anonimiteit uit

Sectie 4:
Interview

Interview
1. Materiaal
2. Algemene Richtlijnen
3. Vragenlijst
• Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen
• Instructies interviewer
• Aanvullende vragenlijsten

1. Materiaal: mee te nemen
•

Laptop

•

Toonkaarten

•

Een kopie van introductiebrief en een folder:
- ter herkenning van de eerder ontvangen brief
- laat deze achter na het interview voor het geval men nog vragen heeft nadien

•

Onderzoekerkaart (legitimatie)

•

Agenda

•

Contactformulier

•

Brochures ‘Veranderende waarden in een veranderend Europa’
- als extra hulpmiddel om de respondent te overtuigen
- voor de geïnteresseerden die meegewerkt hebben

2. Algemene Richtlijnen (1)
•

Houding: kijk de respondent aan, wees vriendelijk, opgewekt en
geïnteresseerd

•

Duur: 50 min < interview < 70 min

•

Snelheid: de vraag niet te snel, duidelijk en met de juiste intonatie
voorlezen

•

Eventuele onderbreking interview: mogelijkheid tot verderzetting
op later moment Æ noteer dit op het contactformulier

Algemene Richtlijnen (2)
• ‘Standaard interviewmethode’:
¾ De vragen precies, volledig en in de juiste volgorde stellen
¾ Wees objectief
¾ Telkens alle antwoordcategorieën voorlezen (behalve ‘weet niet’!)
¾ Geen voorbeeldantwoorden geven
¾ Soms worden eerder gestelde vragen herhaald (aanvullende
vragenlijst)
¾ Elke vraag moet beantwoord worden
¾ Vragen of terminologie niet uitleggen! De respondent moet
antwoorden op hoe hij/zij de vraag interpreteert

Algemene Richtlijnen (3)
•

Antwoordcategorieën ‘weet niet’, ‘weigering’ of ‘andere’ mogen
nooit voorgelezen worden!

•

Bij ‘weigering’ of ‘weet niet’ Æ probeer toch minstens één keer door
te vragen.

•

‘Andere:…’ Æ antwoord uitvoerig beschrijven
Indien optie ‘andere’ niet voorzien is, en respondent haalt dit toch
aan, noteer dit uitgebreid (na minstens één keer de vraag te
herhalen)

•

Voetnoten worden niet voorgelezen en dienen enkel ter
verduidelijking indien nodig

Algemene Richtlijnen (4)
Instructies voor de interviewer
•

ANTWOORDKAARTEN: worden telkens gebruikt indien
aangegeven in de vraag als TOON KAART Æ deze worden nooit
voorgelezen maar enkel getoond aan de respondent!

•

Nota’s voor de interviewer dienen ter verduidelijking voor de
interviewer en worden niet luidop gelezen

•

Inleidingen op een nieuw deel worden wel telkens voorgelezen

•

Aan het begin van de vragenlijst de huidige tijd invullen.
Vervolgens na elke module de eindtijd invullen

Materiaal: Vragenlijst
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A: Mediagebruik, Sociaal vertrouwen
B: Stemgedrag, interesse in politiek
C: Subjectief welzijn, sociale uitsluiting, religie
D: Persoonlijk en sociaal welzijn
E: Democratie
F: Sociaal-demografisch profiel
H: Menselijke waardenschaal
I: Aanvullende vragenlijst
J: Vragen voor interviewer

3. Vragenlijst:
verduidelijking van enkele vragen (A-B)
• A1-A2: dit gaat over het actief TV-kijken (en dus niet als
achtergrond) op een weekdag (maandag-vrijdag).
TV-kijken via internet ook meetellen wanneer de
respondent dit expliciet aanhaalt
• B9: Ongeldig of blanco stemmen geldt als NEE (code2)
• B13: Alle organisaties of verenigingen die proberen
dingen in België te verbeteren of te helpen voorkomen
dat dingen verkeerd gaan maar geen politieke partijen
of actiegroepen (reeds vraag B12)

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (D)
• D5-D15: kunnen gevoelige vragen zijn. Verzeker de
respondent van de anonimiteit van de antwoorden.

• D39: aanvaard elke lichamelijke activiteit door de
respondent die onafgebroken voor 20 minuten of langer
plaatsvond – ook bv huishoudelijke taken zoals
huishouden doen en tuinieren (INTERVIEWERNOTA)

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (E)
• Introducties: verduidelijken naar wat de
daaropvolgende vragen verwijzen. Uiterst belangrijk dat
deze introducties worden voorgelezen
• ‘de regering’: vragen E1-E16 = democratie in het
algemeen. Respondenten moeten denken aan de
regering in algemene termen en niet aan de regering
in België <> E17-E30 = democratie in België.
Respondenten moeten denken aan de huidige
regering in België vandaag de dag
• ‘Geen juiste of foute antwoorden’

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (E)
• E1-E16: democratie in het algemeen
• E16: andere Europese regeringen
• E17-E30: democratie in België vandaag de dag
• Introductie bij E31: KAART 39 reeds tonen bij
voorlezen introductie
• E31/E36/E41: doorvragen ‘KIES EEN ANTWOORD OP
DEZE KAART DAT HET BEST PAST BIJ UW MENING’
wanneer respondent zegt dat dit afhangt van de
omstandigheden.

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (F)
• F1 (huishoudtabel)
– Totaal aantal leden van het huishouden, inclusief de respondent
en eventuele kinderen.
– Begin met de respondent zelf en dan van oud naar jong!

• F4
– Deze vraag houdt verband met de leden van het huishouden
opgenomen in de huishoudtabel en hun relatie tot de respondent
– De richting van deze relatie is van cruciaal belang. Let er op dat
de respondent antwoordt in de zin van “deze persoon is mijn…”

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (F)
F6 en F11
•

F6: gaat over de wettelijke
status van de relatie met de
persoon waarmee de
respondent momenteel
samenwoont!

•

F11: gaat over de wettelijke
burgerlijke staat van de
respondent! (kan over een
vorige relatie gaan)

Wettelijk getrouwd

Wettelijk getrouwd

Woon samen met mijn partner –
niet wettelijk erkend
(feitelijk samenwonen)

Gescheiden van tafel en bed

Woon samen met mijn partner –
wettelijk erkend
(wettelijk samenwonen)

Weduwe of weduwnaar

Gescheiden van tafel en bed

(Weet niet)

Gescheiden

Geen van bovenstaanden (NOOIT
getrouwd)

Gescheiden
(Weet niet)

Æ Prioriteitscode!

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (F)
F15, F44, F52, F56: Vraag naar hoogste
opleidingsniveau dat men succesvol beëindigd heeft =
– een formeel certificaat is uitgereikt na een toetsing die aangeeft dat men voor de
cursus geslaagd is;
– een cursus of onderwijsperiode is volledig gevolgd maar er is nooit een certificaat
uitgereikt;
– een cursus of onderwijsperiode is volledig bijgewoond en er is een certificaat van
deelname uitgereikt (en geen andere certificaten)

25 ISCED categorieën; 18 daarvan worden gebruikt voor het
Vlaamse onderwijssysteem
Æ gedetailleerd overzicht van het onderwijssysteem
Æ crossnationale vergelijkbaarheid

Opleidingsniveaus (1)
Niet voltooid lager onderwijs

1

Getuigschrift Basisonderwijs

2

Diploma van het lager beroepsonderwijs; Diploma van het lager technisch onderwijs

3

Getuigschrift van de eerste graad secundair onderwijs; Diploma van het lager algemeen secundair onderwijs

4

Studiegetuigschrift van het (hoger) secundair beroepsonderwijs (BSO) na 6e jaar

5

Studiegetuigschrift van het 7e jaar TSO, KSO of BSO; 4de graad BSO;
Diploma 'Ondernemersopleiding'

6

Diploma van het 7e jaar secundair beroepsonderwijs (BSO)

7

Diploma van het (hoger) secundair technisch of kunst onderwijs (TSO of KSO)

8

Diploma van het (hoger) algemeen secundair onderwijs (ASO)

9

Secundair onderwijs voorbereidend jaar op het hoger onderwijs

10

Certificaat van schakelprogramma of voorbereidingsprogramma

11

Diploma hogescholenonderwijs van 1 cyclus: graduaat of professionele bachelor;
Voortgezette opleiding volgend op hogescholenonderwijs van 1 cyclus: postgraduaat of bachelor-na-bachelor

12

Universitair diploma van kandidaat of academische bachelor

13

Diploma hogescholenonderwijs van 2 cycli: licentiaat of master; Diploma van industrieel ingenieur

14

Voortgezette opleiding volgend op hogescholenonderwijs van 2 cycli: postgraduaat of master-na-master

15

Universitair diploma van licentiaat of master; Diploma van doctor, ingenieur (universitair), apotheker, arts

16

Master-na-master (universiteit); Postgraduaat; Gediplomeerde in de aanvullende studies;
Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies; Geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 2

17

Doctoraat; post-doctoraat

18

Opleidingsniveaus (2)
•

Een diploma behaald in Europese en internationale scholen,
huisonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie is equivalent
aan de diploma’s van het gewoon onderwijs.

•

Gelieve zowel diploma’s of getuigschriften behaald in het
buitengewoon secundair onderwijs als andere minder
voorkomende onderwijskwalificaties te plaatsen bij (Andere) en
deze zo uitgebreid mogelijk te noteren. De codering hiervan
gebeurt nadien.

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (F)
F16: aantal jaren voltijds of deeltijds onderwijs
•

‘Hoeveel jaar voltijds of deeltijds onderwijs’ verwijst naar alle afgeronde jaren
onderwijs, inclusief schoolplichtig onderwijs (kleuterklas dus niet!) en onderwijs na de
schoolplicht. Ook bisjaren worden meegeteld!

•

Deze jaren moeten elkaar niet direct opvolgen, maar het gerapporteerde totaal moet
wel alleen de jaren onderwijs omvatten, niet de intervallen daartussen

•

Stages die tijdens en als deel van de studies doorlopen wordt tellen mee. Verplichte
stages na een studie tellen niet mee.

•

Deeltijds onderwijs moet gerapporteerd worden in equivalenten van jaren voltijds
onderwijs. Bv. 2 jaren halftijds onderwijs (50%) is equivalent van 1 jaar voltijds
onderwijs.

•

Afronden naar dichtstbijzijnde volledige jaar
–

Bv. 15 jaar en 8 maanden Æ 16 jaar

–

Bv. 12 jaar en 4 maanden Æ 12 jaar

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (F)

F17a-F17c: Activiteit(en) voorbije 7 dagen
•

Vraag F17a is een multi-gecodeerde vraag: alle omschrijvingen die
van toepassing zijn, moeten aangeduid worden
– De interviewers moeten erop toekijken dat de respondenten werkelijk
alle relevante omschrijvingen aanduiden door te vragen “welke zijn nog
van toepassing?” Æ DOORVRAGEN!

•

Op vraag F17c moet slechts één enkel antwoord worden gegeven
– Hier gaat het erom welke omschrijving het best de situatie van de
afgelopen 7 dagen beschrijft; welke de hoofdactiviteit was.

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (F)
F17a (meerdere) en F17c (1!) (+ F45a en F45c: partner)
•

01: Betaald werk verricht (of tijdelijk afwezig) (werknemer,
zelfstandige, werkzaam voor familiebedrijf)
– = alle types van betaald werk, voor een werkgever of als zelfstandige. Het omvat
ook ‘aan en af’ werk (casual), deeltijds werk en interim werk
– ‘tijdelijk afwezig’ = mensen die afwezig waren van het werk tijdens de laatste
week vanwege ziekte, ongeval, vakantie, sociaal verlof, zwangerschapsverlof.
Ook = mensen die tijdelijk ontslagen werden/op non-actief werden gezet,
staakten, of buitengesloten werden.
– mensen met een arbeidscontract dat regelmatig maar onderbroken werk
inhoudt (onderwijspersoneel, professionele sportlieden, die enkel een loon
ontvangen tijdens het schooljaar of in het sportseizoen, en die daarom misschien
niet gewerkt hebben tijdens de laatste week)
– NIET vrijwilligerswerk, werk waarbij alleen onkosten worden vergoed, werk
betaald in natura (bvb. onderdak/voeding) waarbij er geen financiële transactie
plaatsvindt

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (F)
•

02: Onderwijs gevolgd (niet door werkgever betaald), ook indien op
vakantie
– alle studenten, zelfs indien ze vakantiewerk deden tijdens de laatste week!
– als de student op vakantie is, en enkel student zal blijven indien hij/zij slaagt in een
examen, veronderstel dan dat hij/zij in dat examen zal slagen, en beschouw de
respondent als in voltijds onderwijs

•

03: Werkloos en actief op zoek naar werk
– mensen die werk zoeken via de arbeidsbemiddelingsbureaus van de overheid,
privé-arbeidsbemiddelingsbureaus, jobadvertenties, mensen die zelf advertenties
plaatsen, of mensen die gewoon actief rondkijken

•

04: Werkloos, wil werk maar niet actief op zoek naar werk
– alle werklozen die nu niet actief op zoek zijn naar werk
– mensen die het zoeken naar werk hebben opgegeven, of mensen die ziek zijn en
tijdelijk niet naar werk kunnen zoeken. In dit laatste geval moeten de respondenten
zelf uitmaken of een ziekte tijdelijk is of niet (minder of meer dan 6 maanden)

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (F)
•

05: Chronisch ziek of gehandicapt
– mensen die niet werken en geen werk zoeken vanwege een permanente (of niet in
te schatten) ziekte of handicap (als er twijfel is, beschouw ze dan als permanent
als ze zes maanden of meer ononderbroken heeft geduurd)
– mensen die nooit gewerkt hebben vanwege een handicap

•

06: Gepensioneerd
– Onder deze omschrijving vallen mensen die met pensioen zijn gegaan op plus
minus de normale pensioenleeftijd, of die vroeger op pensioen zijn gegaan maar
geen werk meer zoeken van eender welke soort

•

08: Actief in het huishouden, voor kinderen of andere personen
zorgen
– Onder deze omschrijving valt iedereen die actief is in onbetaalde huishoudelijke of
verzorgende taken

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (F)
F17c: maken van één keuze: hoofdactiviteit!!!
•

Gepensioneerden in slechte gezondheid of die gehandicapt zijn (geworden), die
eveneens geen werk zouden zoeken als ze gezond waren, vallen onder gepensioneerd
en niet onder chronisch ziek of gehandicapt

•

Personen die stoppen met werken wanneer ze trouwen om het huishouden te doen of
kinderen op te voeden en die niet meer gewerkt hebben voor lange tijd, moeten
gerekend worden als ‘actief in het huishouden’ eerder dan ‘gepensioneerd’, tenzij ze
de pensioensleeftijd bereikt hebben.

•

In het algemeen is ‘pensioen’ niet gemakkelijk te definiëren. Met uitzondering van het
voorgaande punt, moet de keuze van de respondent op basis van de kaart in het
algemeen aanvaard worden

•

Actief in het huishouden: enkel diegenen die min of meer volledig bezig is met
onbetaalde huishoudelijke of verzorgende taken

•

Onder ‘Andere’ valt iedereen die niet in één van de 8 andere categorieën op de kaart
valt, maar mensen in eender welk soort betaald werk (ook ‘aan en af’ zelfstandige jobs)
moeten hier niet ondergebracht worden!

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (F)
F21 - F34a: vragen over de job van de respondent
•

Deze vragen gaan over de huidige (belangrijkste) job van de respondent, of de
laatste als hij/zij nu zonder werk zit. Pas de tijden van de vragen aan waar nodig.

•

Indien enkel studentenjobs gehad, vragen over laatste studentenjob!

•

Als de respondent meer dan één job heeft, dan moet hij/zij vragen beantwoorden
over de job die hem de meeste uren per week kost. Als de respondent twee jobs
heeft die exact hetzelfde aantal uren opslorpen, dan moet hij/zij vragen
beantwoorden over de best betaalde job van de twee. (dit geldt eveneens voor de
vragen over belangrijkste job van de partner)

•

Sommige zelfstandigen hebben een eigen zaak, sommigen zullen enkel bezig zijn
met ‘aan en af’ werk (casual) of onderbroken (intermittent) werk. Een persoon in
een éénmanszaak is niet noodzakelijk zelfstandig: hij of zij kan een werknemer zijn
van de zaak en een salaris uitbetaald krijgen

•

! F24: “de ‘plek’ waar u werkt” Æ refereert naar het aantal werkenden op de locatie
van het bedrijf/organisatie, niet enkel de afdeling

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (F)
F31 - F34a (+ F47 - F49: partner): omschrijven van de
job en sector
•

We willen details verzamelen over de arbeid van alle respondenten;
behalve voor die respondenten die nooit een job hebben gehad

•

Ondervraag iedereen over hun huidige of laatste job

•

OPEN VRAGEN: ga zorgvuldig alle relevante details na Æ belangrijk
voor codering nadien van de job en sector

•

Als er details ontbreken, zullen we misschien de job en de sector niet
kunnen coderen. Bv. er bestaan vele verschillende soorten ingenieurs, en
elke soort heeft een eigen code. Je moet daarom de volledige jobtitel
nagaan en ook het juiste soort ingenieurswerk.

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (F)
• F31: industrievraag
– Deze vraag wordt eerst gesteld omdat het ‘soort’ bedrijf of nijverheid cruciaal is om
de job in detail te kunnen coderen.
– De naam van het bedrijf of het product zelf is niet voldoende! Probeer een zo
duidelijk mogelijk antwoord te bekomen.

• F32: type organisatie
– Proberen om de sector te identificeren
– Is het eigendom en kapitaal van de publieke of private sector?
Wanneer er ingewikkelde interrelaties zijn tussen publieke en private sector, leg de
focus dan op de respondent zijn eigen beroepssituatie

• F33-F34a: beroep
– Een jobtitel is vaak niet gedetailleerd genoeg. Gebruik F34 voor een zo uitgebreid
mogelijke jobomschrijving!
– F34a: opleiding/kwalificaties die vereist zijn voor deze job! (dus niet noodzakelijk
hoogst behaalde diploma)

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (F)
F41: Huishoudinkomen
•

Je moet het totale netto-inkomen van het huishouden uit alle bronnen vragen
– Netto: We willen cijfers na aftrek van inkomensbelasting, sociale zekerheid,
pensioenbijdragen, etc.
– Uit alle bronnen: Lonen, uitkeringen, rente, huurgelden, etc.

•

De vraag heeft betrekking op het huidige inkomensniveau. Als dat niet past,
dan de dichtstbijzijnde belastingperiode of andere periode waarvoor de
respondent kan antwoorden

•

De respondent kan op een kaart kiezen tussen wekelijks, maandelijks of
jaarlijks inkomen, naargelang wat het makkelijkst is. De respondent geeft dan
de letter die correspondeert met het juiste inkomensniveau.

•

Dit systeem moet de respondent geruststellen wat betreft de vertrouwelijkheid
van de informatie die hij/zij geeft

Aanvullende vragenlijst
• Wordt ook face-to-face afgenomen
• 4 versies: deze worden door de computer random
verdeeld
• Lees de introductie aan het begin van deze vragenlijst
luidop voor

Vragenlijst voor de interviewer
• Hoe is het interview verlopen?
• Hoe reageerde de respondent op de ervaring?
• Vragen moeten onmiddellijk ingevuld worden na
beëindigen van het interview
• U doet dit ter plekke bij respondent
• Zeg dat u nog even wat administratieve zaken aan het
noteren bent voor het onderzoek

Zijn er nog vragen?

Sectie 5:
Audio-opnames uit ronde 5

Oefeningen audio-opnames
Fragment 1: sectie B
Æ 2 jaar ervaring als interviewer
Fragment 2: sectie C
Æ Meer dan 10 jaar ervaring als interviewer
Fragment 3: sectie F
Æ Meer dan 10 jaar ervaring als interviewer

Sectie 6:
Praktische afspraken

Contactprocedure
• Een adres is pas afgewerkt als er aan de
contactprocedure is voldaan
¾

1ste contact is een FTF contact

¾

Minstens 5 FTF contactpogingen of een finaal resultaat bij een eerdere
contactpoging

¾

1 FTF contact na 18u

¾

1 FTF contact in het weekend

¾

Minstens 14 dagen tussen 1ste FTF contact en laatste FTF contact

¾

Max 10 FTF contactporgingen

Contactblad invullen
• Eerst op papier
¾

Datum en uur noteren

¾

Resultaat van het contact

¾

Bij het 1ste contact de omgevingskenmerken noteren

• Dan op de pc
¾

Minstens 2-maal per week contacten ingeven op pc en doorsturen

¾

Contacten in te geven via cluster
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• Terugsturen contactbladen
¾

De ingevulde contactbladen moeten per cluster worden teruggestuurd
naar NID

Deadlines
• Uitvoering van het veldwerk
¾ 3 eerste afgewerkte interviews samen met bijhorende

Praktische
afspraken - Timing
contactformulieren bezorgen aan TNS Dimarso binnen de 10 dagen na
de start van het veldwerk!
¾ Audio-opname van één van de eerste 3 afgewerkte interviews!
Indien niet mogelijk, van één van de eerste 18 afgewerkte adressen
¾ Controle KULeuven en ULG van deze 3 eerste interviews. Binnen de
week feedback aan interviewer Æ geen interviews afnemen
¾ Pas na positieve feedback kan de interviewer verder werken
¾ Afwerken van volledig pakket (18 adressen) binnen de 3 weken na
ontvangst van je feedback

Uitvoering van het veldwerk
¾ Deadlines afwerken overige interviews
¾ Stuur afgewerkte interviews en contactformulieren meteen door
¾ Communiceer tijdig met TNS Dimarso
¾ Bij volledig afgewerkt pakket en een positieve evaluatie, kan een
tweede pakket van adressen toegewezen worden (mits ter
beschikking in de betreffende regio)
¾ Elke interviewer ontvangt bij zijn af te werken adressen en document
met vermelding van alle exacte timings die voor hem/haar van
toepassing zijn.

Het respecteren van de data zorgt voor een tijdige
afronding van het onderzoek !

Timings
Briefing

Start

Brieven
verstuurd

Timing
1ste 3

Feedback

Timing
totaal

Zat 1/9

Ma 10/9

Vr 7/9

Do 20/9

Do 27/9

Do 18/10

Ma 3/9

Ma 10/9

Vr 7/9

Do 20/9

Do 27/9

Do 18/10

Di 4/9

Ma 10/9

Vr 7/9

Do 20/9

Do 27/9

Do 18/10

Do 6/9

Ma 10/9

Vr 7/9

Do 20/9

Do 27/9

Do 18/10

Vr 7/9

Ma 10/9

Vr 7/9

Do 20/9

Do 27/9

Do 18/10

Controle veldwerk
• Audio-opname van één van de eerste 3 (of 18) interviews
¾ Beluisteren audio-opname door KUL en ULG

• Controle van de contactprocedure
¾ Juiste persoon ondervraagd
¾ Contactprocedure gevolgd
¾ Aantal en types weigeringen

• Inhoudelijke controles van interviews
¾ Duurtijd van de vragenlijst
¾ Non-respons, gebruik van andere, consistentie

• Tegelijkertijd: controle door TNS Dimarso:
¾ Telefonische controles van interviews, weigeringen en non-contacten

Audio-opname praktisch
• Hoe opnemen?
¾

Microfoon in de pc steken alvorens de pc op te starten

¾

NIPO Capi Client opstarten

¾

Enquête openen

¾

Krijgt de vraag: ‘Wenst u dit interview op te nemen’ Æ ja
antwoorden

¾

Opname stopt automatisch als enquête wordt afgesloten

• Hoe doorsturen?
¾

Doorsturen gebeurt automatisch bij het doorsturen van de
enquête

¾

Kan langer duren dan een gemiddelde contactname

Privacy regelgeving
y

De veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de informatiegegevens
bewaren en de gedragscode van 21 mei 2008 respecteren.

y

De regels betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
in acht nemen.

y

Iedere dwang op respondenten, teneinde hun medewerking aan het
onderzoek te verkrijgen, vermijden.

y

De anonimiteit garanderen.

y

De verkregen persoonsgegevens voor geen enkel ander doel
gebruiken dan voor bovenvermelde studie en ze onmiddellijk vernietigen
nadat een adres volledig is afgewerkt.

y

Enkel zachte weigeringen mogen opnieuw gecontacteerd worden, harde
weigeringen niet.
Ö Interviewer dient document te ondertekenen !

Informatie interviewers
y Badge interviewer
y Begeleidende brieven/folders/brochures
y Routebladen op papier
y Adressen
y Contract
y Informatiefolder
y Ondertekening privacy document

Meer informatie?
•

Over de European Social Survey (ESS) in het algemeen
(Engelstalig):
¾ Website: www.europeansocialsurvey.org

•

Over (de resultaten van) vroegere ESS (Engelstalig):
¾ Website: http://essdata.nsd.uib.no/

•

Over Katholieke Universiteit Leuven, Departement Sociologie,
Afdeling Survey Methodologie:
¾ Website: http://soc.kuleuven.be/ceso/

Vragen?
• Gelieve nog 5 à 10 minuten de tijd te nemen voor het
invullen van een evaluatieformulier.
• Contact NID:
Lieze Poelmans (0800/955.57)

EINDE

Hartelijk bedankt voor uw aandacht en
veel succes!

Projectinstructies
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Structuur briefing
• DEEL 1: ESS Achtergrond
– Sectie 1: Inleiding
– Sectie 2: Organisatie
– Sectie 3: Doel, Methodologie, Inhoud

• Deel 2: Veldwerk
– Sectie 1: Inleiding
– Sectie 2: Contactprocedure
– Sectie 3: Overtuigingsstrategieën
– Sectie 4: Interview/Vragenlijst
– Sectie 5: Audio-opnames uit ronde 5
– Sectie 6: Praktische afspraken

Deel 1: ESS Achtergrond

• Sectie 1: Inleiding
• Sectie 2: Organisatie
• Sectie 3: Doel, Methodologie, Inhoud

Sectie 1: Inleiding
Wat is ESS?
•

Pan-Europees onderzoek naar veranderende sociale
waarden/houdingen/overtuigingen bij de bevolking in verschillende
Europese landen. ° 2001

•

+- 30 participerende landen

•

2 jaarlijks: 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012

•

Gefinancierd door Europese Commissie, ESF en nationale
wetenschappelijk fondsen (HERCULES, FNRS)

•

Hoogste wetenschappelijke standaard (2005 Descartes prijs)

Sectie 1: Inleiding

Sectie 2: Organisatie
Wie is waar?
Gespecialiseerde
Adviesgroepen:
Vraag
Ontwikkeling

Methoden

Steekproef

Vertaling

Wetenschappelijk
Advies
Comité

Core Scientific
Team (Londen)

Funders’ Forum

Nationaal
Coördinatoren en
Survey
Organisaties

Landen

Sectie 2: Organisatie
Wie zijn wij?
• BE Nationale coördinatie team
–
–
–
–
–

Prof. dr. Geert Loosveldt (KU Leuven)
Dries Tirry (KU Leuven)
Prof. dr. Marc Jacquemain (ULg)
Patrick Italiano (ULg)
Sébastien Fontaine (ULg)

• Survey-organisatie
– TNS Dimarso

Sectie 3:
Doel, Methode, Inhoud

a. Doel
• Doel van het ESS:
“The European Social Survey (the ESS) is an
academically-driven social survey designed to chart
and explain the interaction between Europe's changing
institutions and the attitudes, beliefs and behaviour
patterns of its diverse populations.”

• Gebruikers:
Europese Commissie, nationale overheden,
beleidsanalysten, denktanks, politici, journalisten,
onderzoekers...
Æ 49.000 geregistreerde gebruikers (Juni 2012)

a. Doel
1. Informatieverzameling over overtuigingen en gedragspatronen
van mensen over verschillende onderwerpen – crosscultureel survey
2. Observeren van verandering mogelijk over verschillende
rondes heen – cross-sectioneel survey
3. Trends opvolgen van belangrijke gebeurtenissen
4. Beleidsrelevantie (immigratie, gezondheid, welzijn)

Î VOLGEN VAN DE HOOGSTE METHODOLOGISCHE
STANDAARDEN NOODZAKELIJK!

b. Methodologie (1)
•

Kwaliteit van data en datadocumentatie
1. Duidelijke ESS regels (representatieve steekproef, min. 4
contactpogingen via huisbezoek, response rate (70%),
afgebakende veldwerkperiode, identieke vragenlijst...) Æ
vergelijkbaarheid garanderen

¾

Doelgroep: Alle natuurlijke personen van 15 jaar of ouder die in België
wonen

¾

Steekproef: Strikte en kwalitatief hoogstaande methodologie:
representatieve steekproef van 3267 personen getrokken uit het
Rijksregister

b. Methodologie (2)
•

Kwaliteit van data en datadocumentatie (vervolg)
2. Identieke methodologie voor de dataverzameling
3. Data cleaning en documentatie om correct gebruik van
data mogelijk te maken

•

Analyse en interpretatie
1. Vele onderwerpen (waarden, immigratie, gezin, welzijn…)
2. Vergelijking op Europees niveau
3. Goede basis voor beleidsrelevante aanbevelingen

b. Methodologie (3)
BELANGRIJKE ELEMENTEN

• Bevraging van een representatief staal van de Belgische
bevolking van 15+ jaar uit het Rijksregister
• Face-to-face bevraging via CAPI
• Gesprek van ± 60 minuten
• N = 1.800 interviews
• Periode september 2012 – december 2012
• Studienummer: I178

c. Inhoud van de vragenlijst
– Vaste modules:
• Media, sociaal vertrouwen, politiek, subjectief welzijn, religie,
identiteit, sociaal-demografisch profiel, financiële en huishoudelijke
omstandigheden, waarden, gezondheid

– Roterende modules:
• Ronde 1: Burgerschap; Participatie en democratie; Immigratie
• Ronde 2: Gezin, werk en welzijn; Mening over gezondheid en zorg, economische moraal
in Europa
• Ronde 3: Timing en organisatie van de levensloop in Europa, Persoonlijk en sociaal
welzijn in Europa
• Ronde 4: Ervaringen met en uitdrukkingen van leeftijdsdiscriminatie; Opvattingen omtrent
welvaart in een veranderend Europa
• Ronde 5: Attitudes over familie, werk en welzijn; Vertrouwen in de politie en rechtbanken

• Ronde 6: Persoonlijk en sociaal welzijn in Europa; Interpretatie
en evaluatie van democratie in Europa

Voorbeeldvragen ESS5: Televisie, Tevredenheid
economie en Werk van politie
•

Televisie
“Hoeveel tijd besteedt u op een gewone weekdag in totaal aan televisie
kijken?”
(0 = geen tijd aan besteed; 1 = minder dan half uur… 7 = meer dan drie
uur)

•

Tevredenheid over Economie
“Hoe tevreden bent u over het algemeen met de huidige toestand van
de economie in [land]?”
(0 = uiterst ontevreden; 10 = uiterst tevreden)

•

Werk van politie
“Rekening houdend met alle dingen die de politie verondersteld wordt
te doen, zou u dan zeggen dat ze haar werk goed of slecht doet?”
(1 = zeer goed; 2 = goed; 3 = niet goed, niet slecht; 4 = slecht; 5 = zeer
slecht)
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Slovakije

Estland

Portugal

Israel
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Deel 2: Veldwerk
• Sectie 1: Inleiding
• Sectie 2: Contactprocedure
• Sectie 3: Overtuigingsstrategieën
• Sectie 4: Interview/Vragenlijst
• Sectie 5: Audio-opnames uit ronde 5
• Sectie 6: Praktische afspraken

Sectie 1:
Inleiding
Grafieken met resultaten van de vorige rondes

Interviews, non-contact en weigeringen in Ronde 5
België in vergelijking met Europa
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Sectie 2:
Contactprocedure

Afspraken procedure

•

INTRODUCTIEBRIEF EN FOLDER MET INFORMATIE OVER ESS
MOETEN 2 DAGEN VOOR CONTACT BIJ RESPONDENT AANKOMEN
(verstuurd door TNS Dimarso)

•

EERSTE CONTACT MOET FACE-TO-FACE ZIJN

•

MINIMUM 5 BEZOEKEN OP VERSCHILLENDE TIJDSTIPPEN
VERSPREID OVER VELDWERKPERIODE, WAARVAN MINSTENS 1
BEZOEK ‘S AVONDS OP EEN WERKDAG (NA 18U) EN 1 IN HET
WEEKEND (LIEFST VOOR 18U)

•

STREEFDOEL = 70% RESPONS

Afspraken procedure (2)
•

VOOR ELKE RESPONDENT MOET EEN PAPIEREN
CONTACTFORMULIER INGEVULD WOREN.

•

ALLE VRAGEN STEEDS INVULLEN BIJ ELK CONTACT! (BEHALVE
N1-N5 SLECHTS EENMALIG, ZIE LATER)

•

OOK WONING BEZOEKEN VAN RESPONDENTEN DIE ZELF REEDS
VÓÓR HET 1e CONTACT WEIGEREN (VIA TELEFOON) OM
OMGEVINGSKARAKTERISTIEKEN IN TE VULLEN (N1-N5)

•

GEEN VERVANGING VAN ADRESSEN OF RESPONDENTEN
(CONTROLEER!)

Contactformulieren: Doel
•

Details registreren van alle contactpogingen en hun resultaat

•

Details registreren van de ‘contact/drempel’-uitwisseling

•

Achtergrondinformatie verzamelen over het adres en de buurt

•

Detecteren van mogelijke non-response bias

Æ Helpen met het bereiken van
betere respons (in de toekomst)

Contactformulieren: Lay-out
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vraag 1-3: datum, dag, tijdstip contact
Vraag 4: soorten contact
Vraag 5: resultaat contactpoging
– Volg vervolgens de doorverwijzing
Vraag 6: er was contact (hoeft daarom niet bedoelde respondent te zijn) maar
geen interview
Vraag 7: indien antwoord 2, 3 of 4 op vraag 6 (weigering)
– Invullen bij welke bezoek weigering plaatsvond
Vraag 8: Waarom weigering: ALLE antwoorden noteren!!!
Vraag 9+10: Eigen inschatting geven
Vraag 12: Bij ongeldig adres ingeven waarom
Vraag 13: Indien bekend en in België: nieuw adres ingeven
Indien verhuisd naar instelling: N1-N5 niet invullen
Vraag 14: Nieuw adres binnen uw gebied?
– Ja, eerst respondent op nieuw adres proberen te bereiken, dan pas N1-N5
invullen
– Nee, N1-N5 niet invullen

Contactformulieren: Lay-out

101567

Jan Peeters

9

1

5

7

0

03/148 54 74

Contactformulieren: Vragen 1 – 5

30 09

2

10 15

1

4

Contactformulieren: Routing

• Volg deze routing strikt!

Contactformulieren: Overzicht routing
Resultaat
van het contact

3. Contact met iemand anders
(weet niet of respondent)
1. Volledig interview

2. Gedeeltelijk interview

6. Geen contact

4. Contact met respondent
maar geen interview
5. Contact met iemand
anders dan respondent

7. Adres is niet geldig
(onbewoond, vernield,
instelling…)

8. Andere informatie

Ga naar N1 en vul het
formulier met
omgevingskenmerken in
(EINDE)

Ga naar N1 en vul het
formulier met
omgevingskenmerken in
+
Volgende afspraak

Ga naar N1 en vul het
formulier met
omgevingskenmerken in
+
Volgende poging

Ga naar 6 = resultaat
van het contact
(geen interview)
+
Volg verdere routing

Ga naar 12 =
resultaat adres ongeldig
(EINDE)

Contactformulieren: Resultaat van het
contact maar geen interview

Contactformulieren: Taalbarrière

Contactformulieren: Redenen voor weigering

1

Contactformulieren: Kenmerken
respondent

Contactformulieren: Komt niet in aanmerking

Contactformulieren: Nieuw adres

Contactformulieren:
Formulier omgevingskenmerken (1)
•

1 FORMULIER INVULLEN VOOR ELK GELDIG ADRES (wordt
gecontroleerd!)

•

ÓÓK VOOR NON-CONTACTS, WEIGERAARS EN ALLE ANDERE
NON-RESPONSTYPES

•

INVULLEN NA DE EERSTE CONTACTPROCEDURE

•

INDIEN MOGELIJK, BIJ DAGLICHT

•

DIRECTE OMGEVING = TOT ONGEVEER 15 METER LINKS EN
RECHTS VAN HET HUIS

•

LET OP SOORT HUIS EN VUL DE SCHALEN CORRECT IN!

Contactformulieren:
Formulier omgevingskenmerken (2)

Contactformulieren:
Formulier omgevingskenmerken (3)

Contactformulieren:
Formulier omgevingskenmerken (4)

In wat voor een soort huis woont de respondent? (N1)
Fotovoorbeelden 1. Boerderij (Duffel)

Eén wooneenheid: 2 Vrijstaand huis (Duffel)

Eén wooneenheid : 3 Half vrijstaand huis
(Brussels – Sint Pieters Woluwe)

Eén wooneenheid : 4 Rijtjeshuis (Leuven)

Eén wooneenheid : 5 De enige wooneenheid in een gebouw
met een ander doel (commercieel eigendom) (Antwerpen)

Multi-unit : 6 Multi-unit house, flat (Antwerpen)

Multi-unit : 7 Kamerbewoning, studentenkamer of
studentenappartement (Leuven)

Multi-unit : 8 Seniorenwoning (Leuven)

Andere: 9 Woonwagen of boot (Antwerpen-Haven)

Is er een parlofoon of gesloten deur/poort vooraleer u
de deur van de respondent bereikt? (N2)
• Ja - parlofoon

Is er een parlofoon of gesloten deur/poort vooraleer u
de deur van de respondent bereikt? (N2)
• Ja – gesloten poort/deur

Is er een parlofoon of gesloten deur/poort vooraleer u
de deur van de respondent bereikt? (N2)
• Ja – parlofoon EN gesloten poort/deur

Wat is uw beoordeling van de staat waarin dit
gebouw/ huis verkeert? (N3)
• Slechte staat

Wat is uw beoordeling van de staat waarin dit
gebouw/ huis verkeert? (N3)
• Zeer slechte staat

Hoeveel rotzooi en afval / vandalisme en graffiti is er
in de directe omgeving? (N4-N5)
• Niet erg veel rotzooi en afval (N4)
• Helemaal geen vandalisme en graffiti (N5)

Hoeveel rotzooi en afval / vandalisme en graffiti
is er in de directe omgeving? (N4-N5)
• Niet erg veel rotzooi en afval (N4)
• Niet erg veel vandalisme en graffiti (N5)

Hoeveel rotzooi en afval is er in de directe omgeving?
(N4)
• Redelijk veel rotzooi en afval (N4)

Hoeveel vandalisme en graffiti is er in de directe
omgeving? (N5)
• Zeer veel vandalisme en graffiti (N5)

Checklist voor het invullen van een Contactformulier
Æ invullen na elk bezoek!
•

Zorg dat alle achtergrondinformatie van de steekproefeenheid ingevuld is
¾ Respondentennummer en naam
¾ Telefoonnummer en relevante informatie
¾ Juiste aantal contactpogingen per interviewernummer

•

Geldig adres? Zo niet, vraag 12 accuraat invullen

•

Juiste opvolging contactpogingen:
¾ Datum, dag, tijd juist invullen
¾ Resultaat van het contact invullen
¾ Vraag 6 invullen indien contact maar geen interview

•

Informatie over weigeringen:
¾
¾
¾
¾

Juiste contactpoging invullen
Juiste reden voor weigering
Goede inschatting mogelijke medewerking
Leeftijd en geslacht invullen van gecontacteerde persoon voor elke poging

•

5 vragen ivm buurtkenmerken invullen

•

Voor het inleveren alles nog eens nakijken

Contactprocedure: samenvatting
•

Nauwkeurig opvolgen contactprocedure
¾ Eerste contactpoging dient persoonlijk te gebeuren.
¾ In contact komen met respondent zelf. Weigeringen door anderen in
naam van de respondent worden niet aanvaard.
¾ Indien niet onmiddellijk een interview kan worden afgenomen, afspraak
proberen te maken.
¾ Het interview wordt face-to-face afgenomen met laptop !!
¾ Bij verhuis, achterhaal nieuw adres
o

Indien in de buurt: interviewen

o

Indien niet in de buurt: onmiddellijk doorgeven aan TNS Dimarso

Contactprocedure: samenvatting (2)
•

Minstens 5 contactpogingen (meer kan altijd)
¾ Indien de respondent afwezig is omwille van vakantieperiode, nadien
contact opnemen.
¾ Bij afwezigheid respondent 4-maal terug contact opnemen
o

Minstens 1 contactpoging tijdens de week na 18.00u

o

Minstens 1 contactpoging tijdens het weekend

o

Respondent benaderen op verschillende tijdstippen en dagen

o

Contactpogingen voldoende spreiden over verschillende weken

¾ De interviewer beschikt over contactkaartjes die hij/ zij kan achterlaten
indien de respondent niet thuis is.

Contactprocedure: samenvatting (3)
•

Wanneer worden adressen beschouwd als “finaal niet geslaagd”?
¾ Overlijden respondent
¾ Onjuist adres
¾ Taalbarrière (begrijpen en lezen)
¾ Ziek, gehandicapt, dement, ... (langdurig)
¾ Na een weigering door de respondent
¾ Onmogelijk interview afnemen na 5 correct uitgevoerde contactpogingen

Contactformulier: samenvatting (4)
•

Contactblad steeds volledig en nauwkeurig invullen

•

De contacten dienen onmiddellijk ingegeven te worden en doorgestuurd te
worden naar TNS Dimarso !

•

De omgevingskenmerken (gekoppeld aan contactblad) en het
interviewerrapport (gekoppeld aan hoofdvragenlijst) worden ingevuld zowel
op papier als ingegeven online!

•

Online contactblad

•

Geen vervangadressen
¾

Alle toegewezen adressen tijdig benutten

¾

Contact opnemen met alle respondenten

¾

Maximale inspanningen leveren om minimale non-respons te bekomen

Sectie 3:
Overtuigingsstrategieën

Introductie (1)
Tips voor de introductie van het interview:
•

Organisaties die meewerken aan het onderzoek: KU Leuven,
Europese Commissie, European Science Foundation

•

Verschillende doeleinden/publiek van het onderzoek: overheid,
universiteit, politici…

•

Waarom? Bekend maken mening van de burger

•

Verschillende thema’s: er iets wat voor iedereen

•

Duur: +-1 uur

•

Geen I.Q. test

Introductie (2)
De meest gestelde vragen tijdens het eerste contact:
•

Wie ben jij?

•

Waarom ik?

•

Wat is het doel van dit onderzoek?

•

Wat zijn de onderwerpen?

•

Wat zijn de vragen?

•

Hoe lang duurt het interview?

•

Wie betaalt dit onderzoek?

•

Wie gebruikt de informatie?

•

Zullen anderen mijn antwoorden kunnen inkijken?

•

Hoe garandeert u dat dit niet kan gebeuren?

•

Kan ik de resultaten van het onderzoek inkijken?

Introductie (3)
Welke zijn mogelijke redenen om te weigeren?:
•

“Dat neemt teveel tijd in beslag”

•

“Dat is vertrouwelijk/persoonlijk/gevoelig”

•

“Ik weet niet wat het doel van het onderzoek is”

•

“Ik wil geen informatie geven aan de overheid”

•

“Waarom ik, en niet iemand anders?”

•

“Dat is toch niet verplicht?”

•

“Dat interesseert mij niet”

Introductie (4)
•

Wees voorbereid op dergelijke vragen

•

Wees altijd vriendelijk tegen de respondenten, of u kan antwoorden
of niet Æ Je maakt maar één keer een eerste indruk!

•

Benadruk het belang van het onderzoek

•

Kies een goed moment uit voor het interview en voorzie voldoende
tijd

•

Benadruk dat de gegeven antwoorden strikt vertrouwelijk en
anoniem worden verwerkt

•

Als u denkt dat de respondent zal weigeren, vraag om later contact
te nemen op een moment dat het de respondent goed uitkomt. Dat
is beter dan geconfronteerd te worden met een duidelijke weigering.

Introductie (5)
•

POSITIEVE INGESTELDHEID: Interviewers die geloven in hun
kunnen om respondenten te overtuigen en er vertrouwen in hebben dat
de meesten willen participeren, zullen hogere responscijfers verkrijgen

•

Verschillende mensen hechten verschillend belang aan kenmerken
van het onderzoek Æ’TAILORING’: proberen in te schatten aan welke
onderzoekskenmerken de respondent het meeste belang hecht en
hierop inspelen door deze te benadrukken. Eveneens inspelen op
negatieve factoren.

•

Belangrijk om interactie gaande te houden Æ ‘MAINTAINING
INTERACTION’: hoe langer het gesprek duurt, hoe moeilijker voor de
respondent om de interviewer weg te sturen

Overtuigingsstrategieën
7 vuistregels om te overtuigen:
¾ Wederkerigheid:
• Als u professioneel vriendelijk bent, zal de respondent dit ook zijn

¾ Autoriteit:
• Mensen nemen minder gemakkelijk een negatieve houding aan tegenover
autoriteit, bv. Overheid, universiteit

¾ Consistentie/samenhang:
• Men stelt eerst een gemakkelijk te beantwoorden vraag, om daarna een grote
belangrijke vraag (naar medewerking) te stellen.

¾ Unieke kans:
• Wijzen op het feit dat dit een unieke kans is om zijn/haar stem te laten horen
en deze kansen zijn schaars

¾ Sociale validatie:
• Zeggen dat de meeste mensen meedoen en iedereen het leuk vindt.

¾ Sympathie: Gebruik charme
¾ Macht van het getal: Overtref de respondent met goede argumenten

Types respondenten
•

Weigerachtige en interesseloze respondenten: Niet bevestigen,
vertrouwelijkheid onderzoek, belang van hun mening, stel eenvoudige
voorbeeld vragen

•

Drukbezette respondenten: Niet hard aandringen, niet liegen over duur, zeg
dat u hem er zo snel mogelijk zal doorloodsen, maak onderscheid met ‘valse’
geen tijd

•

Respondenten met bijkomende vragen: Wees voorbereid, neem de tijd om
te antwoorden

•

De “onwetende” respondent: Stel gerust, het gaat om opinievragen

•

De ‘verkapte verkoop’: Sociaal-wetenschappelijk onderzoek, verwijzen naar
opdrachtgevers: KUL, ULg, EC…

•

‘Slechte ervaring’: Vraag wat er mis is gelopen, verwijs naar verschil
wetenschappelijk en marketing onderzoek

•

Respondenten in specifieke situaties: Iedereen zijn mening is belangrijk,
leg het principe van anonimiteit uit

Sectie 4:
Interview

Interview
1. Materiaal
2. Algemene Richtlijnen
3. Vragenlijst
• Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen
• Instructies interviewer
• Aanvullende vragenlijsten

1. Materiaal: mee te nemen
•

Laptop

•

Toonkaarten

•

Een kopie van introductiebrief en een folder:
- ter herkenning van de eerder ontvangen brief
- laat deze achter na het interview voor het geval men nog vragen heeft nadien

•

Onderzoekerkaart (legitimatie)

•

Agenda

•

Contactformulier

•

Brochures ‘Veranderende waarden in een veranderend Europa’
- als extra hulpmiddel om de respondent te overtuigen
- voor de geïnteresseerden die meegewerkt hebben

2. Algemene Richtlijnen (1)
•

Houding: kijk de respondent aan, wees vriendelijk, opgewekt en
geïnteresseerd

•

Duur: 50 min < interview < 70 min

•

Snelheid: de vraag niet te snel, duidelijk en met de juiste intonatie
voorlezen

•

Eventuele onderbreking interview: mogelijkheid tot verderzetting
op later moment Æ noteer dit op het contactformulier

Algemene Richtlijnen (2)
• ‘Standaard interviewmethode’:
¾ De vragen precies, volledig en in de juiste volgorde stellen
¾ Wees objectief
¾ Telkens alle antwoordcategorieën voorlezen (behalve ‘weet niet’!)
¾ Geen voorbeeldantwoorden geven
¾ Soms worden eerder gestelde vragen herhaald (aanvullende
vragenlijst)
¾ Elke vraag moet beantwoord worden
¾ Vragen of terminologie niet uitleggen! De respondent moet
antwoorden op hoe hij/zij de vraag interpreteert

Algemene Richtlijnen (3)
•

Antwoordcategorieën ‘weet niet’, ‘weigering’ of ‘andere’ mogen
nooit voorgelezen worden!

•

Bij ‘weigering’ of ‘weet niet’ Æ probeer toch minstens één keer door
te vragen.

•

‘Andere:…’ Æ antwoord uitvoerig beschrijven
Indien optie ‘andere’ niet voorzien is, en respondent haalt dit toch
aan, noteer dit uitgebreid (na minstens één keer de vraag te
herhalen)

•

Voetnoten worden niet voorgelezen en dienen enkel ter
verduidelijking indien nodig

Algemene Richtlijnen (4)
Instructies voor de interviewer
•

ANTWOORDKAARTEN: worden telkens gebruikt indien
aangegeven in de vraag als TOON KAART Æ deze worden nooit
voorgelezen maar enkel getoond aan de respondent!

•

Nota’s voor de interviewer dienen ter verduidelijking voor de
interviewer en worden niet luidop gelezen

•

Inleidingen op een nieuw deel worden wel telkens voorgelezen

•

Aan het begin van de vragenlijst de huidige tijd invullen.
Vervolgens na elke module de eindtijd invullen

Materiaal: Vragenlijst
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A: Mediagebruik, Sociaal vertrouwen
B: Stemgedrag, interesse in politiek
C: Subjectief welzijn, sociale uitsluiting, religie
D: Persoonlijk en sociaal welzijn
E: Democratie
F: Sociaal-demografisch profiel
H: Menselijke waardenschaal
I: Aanvullende vragenlijst
J: Vragen voor interviewer

3. Vragenlijst:
verduidelijking van enkele vragen (A-B)
• A1-A2: dit gaat over het actief TV-kijken (en dus niet als
achtergrond) op een weekdag (maandag-vrijdag).
TV-kijken via internet ook meetellen wanneer de
respondent dit expliciet aanhaalt
• B9: Ongeldig of blanco stemmen geldt als NEE (code2)
• B13: Alle organisaties of verenigingen die proberen
dingen in België te verbeteren of te helpen voorkomen
dat dingen verkeerd gaan maar geen politieke partijen
of actiegroepen (reeds vraag B12)

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (D)
• D5-D15: kunnen gevoelige vragen zijn. Verzeker de
respondent van de anonimiteit van de antwoorden.

• D39: aanvaard elke lichamelijke activiteit door de
respondent die onafgebroken voor 20 minuten of langer
plaatsvond – ook bv huishoudelijke taken zoals
huishouden doen en tuinieren (INTERVIEWERNOTA)

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (E)
• Introducties: verduidelijken naar wat de
daaropvolgende vragen verwijzen. Uiterst belangrijk dat
deze introducties worden voorgelezen
• ‘de regering’: vragen E1-E16 = democratie in het
algemeen. Respondenten moeten denken aan de
regering in algemene termen en niet aan de regering
in België <> E17-E30 = democratie in België.
Respondenten moeten denken aan de huidige
regering in België vandaag de dag
• ‘Geen juiste of foute antwoorden’

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (E)
• E1-E16: democratie in het algemeen
• E16: andere Europese regeringen
• E17-E30: democratie in België vandaag de dag
• Introductie bij E31: KAART 39 reeds tonen bij
voorlezen introductie
• E31/E36/E41: doorvragen ‘KIES EEN ANTWOORD OP
DEZE KAART DAT HET BEST PAST BIJ UW MENING’
wanneer respondent zegt dat dit afhangt van de
omstandigheden.

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (F)
• F1 (huishoudtabel)
– Totaal aantal leden van het huishouden, inclusief de respondent
en eventuele kinderen.
– Begin met de respondent zelf en dan van oud naar jong!

• F4
– Deze vraag houdt verband met de leden van het huishouden
opgenomen in de huishoudtabel en hun relatie tot de respondent
– De richting van deze relatie is van cruciaal belang. Let er op dat
de respondent antwoordt in de zin van “deze persoon is mijn…”

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (F)
F6 en F11
•

F6: gaat over de wettelijke
status van de relatie met de
persoon waarmee de
respondent momenteel
samenwoont!

•

F11: gaat over de wettelijke
burgerlijke staat van de
respondent! (kan over een
vorige relatie gaan)

Wettelijk getrouwd

Wettelijk getrouwd

Woon samen met mijn partner –
niet wettelijk erkend
(feitelijk samenwonen)

Gescheiden van tafel en bed

Woon samen met mijn partner –
wettelijk erkend
(wettelijk samenwonen)

Weduwe of weduwnaar

Gescheiden van tafel en bed

(Weet niet)

Gescheiden

Geen van bovenstaanden (NOOIT
getrouwd)

Gescheiden
(Weet niet)

Æ Prioriteitscode!

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (F)
F15, F44, F52, F56: Vraag naar hoogste
opleidingsniveau dat men succesvol beëindigd heeft =
– een formeel certificaat is uitgereikt na een toetsing die aangeeft dat men voor de
cursus geslaagd is;
– een cursus of onderwijsperiode is volledig gevolgd maar er is nooit een certificaat
uitgereikt;
– een cursus of onderwijsperiode is volledig bijgewoond en er is een certificaat van
deelname uitgereikt (en geen andere certificaten)

25 ISCED categorieën; 18 daarvan worden gebruikt voor het
Vlaamse onderwijssysteem
Æ gedetailleerd overzicht van het onderwijssysteem
Æ crossnationale vergelijkbaarheid

Opleidingsniveaus (1)
Niet voltooid lager onderwijs

1

Getuigschrift Basisonderwijs

2

Diploma van het lager beroepsonderwijs; Diploma van het lager technisch onderwijs

3

Getuigschrift van de eerste graad secundair onderwijs; Diploma van het lager algemeen secundair onderwijs

4

Studiegetuigschrift van het (hoger) secundair beroepsonderwijs (BSO) na 6e jaar

5

Studiegetuigschrift van het 7e jaar TSO, KSO of BSO; 4de graad BSO;
Diploma 'Ondernemersopleiding'

6

Diploma van het 7e jaar secundair beroepsonderwijs (BSO)

7

Diploma van het (hoger) secundair technisch of kunst onderwijs (TSO of KSO)

8

Diploma van het (hoger) algemeen secundair onderwijs (ASO)

9

Secundair onderwijs voorbereidend jaar op het hoger onderwijs

10

Certificaat van schakelprogramma of voorbereidingsprogramma

11

Diploma hogescholenonderwijs van 1 cyclus: graduaat of professionele bachelor;
Voortgezette opleiding volgend op hogescholenonderwijs van 1 cyclus: postgraduaat of bachelor-na-bachelor

12

Universitair diploma van kandidaat of academische bachelor

13

Diploma hogescholenonderwijs van 2 cycli: licentiaat of master; Diploma van industrieel ingenieur

14

Voortgezette opleiding volgend op hogescholenonderwijs van 2 cycli: postgraduaat of master-na-master

15

Universitair diploma van licentiaat of master; Diploma van doctor, ingenieur (universitair), apotheker, arts

16

Master-na-master (universiteit); Postgraduaat; Gediplomeerde in de aanvullende studies;
Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies; Geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 2

17

Doctoraat; post-doctoraat

18

Opleidingsniveaus (2)
•

Een diploma behaald in Europese en internationale scholen,
huisonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie is equivalent
aan de diploma’s van het gewoon onderwijs.

•

Gelieve zowel diploma’s of getuigschriften behaald in het
buitengewoon secundair onderwijs als andere minder
voorkomende onderwijskwalificaties te plaatsen bij (Andere) en
deze zo uitgebreid mogelijk te noteren. De codering hiervan
gebeurt nadien.

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (F)
F16: aantal jaren voltijds of deeltijds onderwijs
•

‘Hoeveel jaar voltijds of deeltijds onderwijs’ verwijst naar alle afgeronde jaren
onderwijs, inclusief schoolplichtig onderwijs (kleuterklas dus niet!) en onderwijs na de
schoolplicht. Ook bisjaren worden meegeteld!

•

Deze jaren moeten elkaar niet direct opvolgen, maar het gerapporteerde totaal moet
wel alleen de jaren onderwijs omvatten, niet de intervallen daartussen

•

Stages die tijdens en als deel van de studies doorlopen wordt tellen mee. Verplichte
stages na een studie tellen niet mee.

•

Deeltijds onderwijs moet gerapporteerd worden in equivalenten van jaren voltijds
onderwijs. Bv. 2 jaren halftijds onderwijs (50%) is equivalent van 1 jaar voltijds
onderwijs.

•

Afronden naar dichtstbijzijnde volledige jaar
–

Bv. 15 jaar en 8 maanden Æ 16 jaar

–

Bv. 12 jaar en 4 maanden Æ 12 jaar

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (F)

F17a-F17c: Activiteit(en) voorbije 7 dagen
•

Vraag F17a is een multi-gecodeerde vraag: alle omschrijvingen die
van toepassing zijn, moeten aangeduid worden
– De interviewers moeten erop toekijken dat de respondenten werkelijk
alle relevante omschrijvingen aanduiden door te vragen “welke zijn nog
van toepassing?” Æ DOORVRAGEN!

•

Op vraag F17c moet slechts één enkel antwoord worden gegeven
– Hier gaat het erom welke omschrijving het best de situatie van de
afgelopen 7 dagen beschrijft; welke de hoofdactiviteit was.

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (F)
F17a (meerdere) en F17c (1!) (+ F45a en F45c: partner)
•

01: Betaald werk verricht (of tijdelijk afwezig) (werknemer,
zelfstandige, werkzaam voor familiebedrijf)
– = alle types van betaald werk, voor een werkgever of als zelfstandige. Het omvat
ook ‘aan en af’ werk (casual), deeltijds werk en interim werk
– ‘tijdelijk afwezig’ = mensen die afwezig waren van het werk tijdens de laatste
week vanwege ziekte, ongeval, vakantie, sociaal verlof, zwangerschapsverlof.
Ook = mensen die tijdelijk ontslagen werden/op non-actief werden gezet,
staakten, of buitengesloten werden.
– mensen met een arbeidscontract dat regelmatig maar onderbroken werk
inhoudt (onderwijspersoneel, professionele sportlieden, die enkel een loon
ontvangen tijdens het schooljaar of in het sportseizoen, en die daarom misschien
niet gewerkt hebben tijdens de laatste week)
– NIET vrijwilligerswerk, werk waarbij alleen onkosten worden vergoed, werk
betaald in natura (bvb. onderdak/voeding) waarbij er geen financiële transactie
plaatsvindt

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (F)
•

02: Onderwijs gevolgd (niet door werkgever betaald), ook indien op
vakantie
– alle studenten, zelfs indien ze vakantiewerk deden tijdens de laatste week!
– als de student op vakantie is, en enkel student zal blijven indien hij/zij slaagt in een
examen, veronderstel dan dat hij/zij in dat examen zal slagen, en beschouw de
respondent als in voltijds onderwijs

•

03: Werkloos en actief op zoek naar werk
– mensen die werk zoeken via de arbeidsbemiddelingsbureaus van de overheid,
privé-arbeidsbemiddelingsbureaus, jobadvertenties, mensen die zelf advertenties
plaatsen, of mensen die gewoon actief rondkijken

•

04: Werkloos, wil werk maar niet actief op zoek naar werk
– alle werklozen die nu niet actief op zoek zijn naar werk
– mensen die het zoeken naar werk hebben opgegeven, of mensen die ziek zijn en
tijdelijk niet naar werk kunnen zoeken. In dit laatste geval moeten de respondenten
zelf uitmaken of een ziekte tijdelijk is of niet (minder of meer dan 6 maanden)

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (F)
•

05: Chronisch ziek of gehandicapt
– mensen die niet werken en geen werk zoeken vanwege een permanente (of niet in
te schatten) ziekte of handicap (als er twijfel is, beschouw ze dan als permanent
als ze zes maanden of meer ononderbroken heeft geduurd)
– mensen die nooit gewerkt hebben vanwege een handicap

•

06: Gepensioneerd
– Onder deze omschrijving vallen mensen die met pensioen zijn gegaan op plus
minus de normale pensioenleeftijd, of die vroeger op pensioen zijn gegaan maar
geen werk meer zoeken van eender welke soort

•

08: Actief in het huishouden, voor kinderen of andere personen
zorgen
– Onder deze omschrijving valt iedereen die actief is in onbetaalde huishoudelijke of
verzorgende taken

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (F)
F17c: maken van één keuze: hoofdactiviteit!!!
•

Gepensioneerden in slechte gezondheid of die gehandicapt zijn (geworden), die
eveneens geen werk zouden zoeken als ze gezond waren, vallen onder gepensioneerd
en niet onder chronisch ziek of gehandicapt

•

Personen die stoppen met werken wanneer ze trouwen om het huishouden te doen of
kinderen op te voeden en die niet meer gewerkt hebben voor lange tijd, moeten
gerekend worden als ‘actief in het huishouden’ eerder dan ‘gepensioneerd’, tenzij ze
de pensioensleeftijd bereikt hebben.

•

In het algemeen is ‘pensioen’ niet gemakkelijk te definiëren. Met uitzondering van het
voorgaande punt, moet de keuze van de respondent op basis van de kaart in het
algemeen aanvaard worden

•

Actief in het huishouden: enkel diegenen die min of meer volledig bezig is met
onbetaalde huishoudelijke of verzorgende taken

•

Onder ‘Andere’ valt iedereen die niet in één van de 8 andere categorieën op de kaart
valt, maar mensen in eender welk soort betaald werk (ook ‘aan en af’ zelfstandige jobs)
moeten hier niet ondergebracht worden!

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (F)
F21 - F34a: vragen over de job van de respondent
•

Deze vragen gaan over de huidige (belangrijkste) job van de respondent, of de
laatste als hij/zij nu zonder werk zit. Pas de tijden van de vragen aan waar nodig.

•

Indien enkel studentenjobs gehad, vragen over laatste studentenjob!

•

Als de respondent meer dan één job heeft, dan moet hij/zij vragen beantwoorden
over de job die hem de meeste uren per week kost. Als de respondent twee jobs
heeft die exact hetzelfde aantal uren opslorpen, dan moet hij/zij vragen
beantwoorden over de best betaalde job van de twee. (dit geldt eveneens voor de
vragen over belangrijkste job van de partner)

•

Sommige zelfstandigen hebben een eigen zaak, sommigen zullen enkel bezig zijn
met ‘aan en af’ werk (casual) of onderbroken (intermittent) werk. Een persoon in
een éénmanszaak is niet noodzakelijk zelfstandig: hij of zij kan een werknemer zijn
van de zaak en een salaris uitbetaald krijgen

•

! F24: “de ‘plek’ waar u werkt” Æ refereert naar het aantal werkenden op de locatie
van het bedrijf/organisatie, niet enkel de afdeling

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (F)
F31 - F34a (+ F47 - F49: partner): omschrijven van de
job en sector
•

We willen details verzamelen over de arbeid van alle respondenten;
behalve voor die respondenten die nooit een job hebben gehad

•

Ondervraag iedereen over hun huidige of laatste job

•

OPEN VRAGEN: ga zorgvuldig alle relevante details na Æ belangrijk
voor codering nadien van de job en sector

•

Als er details ontbreken, zullen we misschien de job en de sector niet
kunnen coderen. Bv. er bestaan vele verschillende soorten ingenieurs, en
elke soort heeft een eigen code. Je moet daarom de volledige jobtitel
nagaan en ook het juiste soort ingenieurswerk.

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (F)
• F31: industrievraag
– Deze vraag wordt eerst gesteld omdat het ‘soort’ bedrijf of nijverheid cruciaal is om
de job in detail te kunnen coderen.
– De naam van het bedrijf of het product zelf is niet voldoende! Probeer een zo
duidelijk mogelijk antwoord te bekomen.

• F32: type organisatie
– Proberen om de sector te identificeren
– Is het eigendom en kapitaal van de publieke of private sector?
Wanneer er ingewikkelde interrelaties zijn tussen publieke en private sector, leg de
focus dan op de respondent zijn eigen beroepssituatie

• F33-F34a: beroep
– Een jobtitel is vaak niet gedetailleerd genoeg. Gebruik F34 voor een zo uitgebreid
mogelijke jobomschrijving!
– F34a: opleiding/kwalificaties die vereist zijn voor deze job! (dus niet noodzakelijk
hoogst behaalde diploma)

Vragenlijst: verduidelijking van enkele vragen (F)
F41: Huishoudinkomen
•

Je moet het totale netto-inkomen van het huishouden uit alle bronnen vragen
– Netto: We willen cijfers na aftrek van inkomensbelasting, sociale zekerheid,
pensioenbijdragen, etc.
– Uit alle bronnen: Lonen, uitkeringen, rente, huurgelden, etc.

•

De vraag heeft betrekking op het huidige inkomensniveau. Als dat niet past,
dan de dichtstbijzijnde belastingperiode of andere periode waarvoor de
respondent kan antwoorden

•

De respondent kan op een kaart kiezen tussen wekelijks, maandelijks of
jaarlijks inkomen, naargelang wat het makkelijkst is. De respondent geeft dan
de letter die correspondeert met het juiste inkomensniveau.

•

Dit systeem moet de respondent geruststellen wat betreft de vertrouwelijkheid
van de informatie die hij/zij geeft

Aanvullende vragenlijst
• Wordt ook face-to-face afgenomen
• 4 versies: deze worden door de computer random
verdeeld
• Lees de introductie aan het begin van deze vragenlijst
luidop voor

Vragenlijst voor de interviewer
• Hoe is het interview verlopen?
• Hoe reageerde de respondent op de ervaring?
• Vragen moeten onmiddellijk ingevuld worden na
beëindigen van het interview
• U doet dit ter plekke bij respondent
• Zeg dat u nog even wat administratieve zaken aan het
noteren bent voor het onderzoek

Zijn er nog vragen?

Sectie 5:
Audio-opnames uit ronde 5

Oefeningen audio-opnames
Fragment 1: sectie B
Æ 2 jaar ervaring als interviewer
Fragment 2: sectie C
Æ Meer dan 10 jaar ervaring als interviewer
Fragment 3: sectie F
Æ Meer dan 10 jaar ervaring als interviewer

Sectie 6:
Praktische afspraken

Waarom FTF-interview
• Langere interviews
• Gestandardiseerde vragenlijst
• Groot aantal af te nemen interviews

Gedragsregels voor de interviewer
¾ De interviewer verzekert zich ervan dat de respondent volledig vrijwillig
meewerkt aan het onderzoek
¾ De interviewerafspraken
zal eerlijk en oprecht
zijn in al zijn professionele- en
Praktische
- Timing
werkrelaties
¾ De interviewer zal het doel en het onderwerp van de dataverzameling
aangeven
¾ De interviewer zal de confidentialiteit van alle verzamelde informatie in
de professionele activiteiten respecteren. Dit houdt in dat er geen enkele
informatie van de respondenten voor andere doelen gebruikt mag
worden als voor de dataverzameling van het project waarvoor ze
verzameld werden.

¾ De interviewer zal de rechten en het welzijn van de respondenten
respecteren
¾ De interviewerafspraken
zorgt ervoor dat de respondent
op geen enkele manier
Praktische
- Timing
getroffen worden door zijn professionele activiteit
¾ De interviewer zorgt ervoor dat er data verzameld wordt volgens de
regels van hun training en volgens de instructies van het project
¾ De interviewer zal de reputatie en integriteit van de activiteit
beschermen
¾ De interviewer zal zich gedragen als een positieve ambassadeur voor
de onderneming bij het algemene publiek en zich ten allen tijde
vriendelijk en professioneel gedragen

¾ De interviewer zal altijd gepast gekleed zijn voor de werkomgeving en
om het bedrijf te vertegenwoordigen
¾ De interviewerafspraken
zal onpartijdige informatie
verzamelen en de
Praktische
- Timing
respondent niet beïnvloeden
¾ De interviewer zal toestemming vragen aan de ouders of de
verantwoordelijke volwassene wanneer men een kind (zoals
gedefinieerd volgens de wetgeving) ondervraagd of kwetsbare
volwassenen.
¾ Interviewers zullen geen informatie over projecten of data verzameld in
de naam van TNS/NID delen met individuen buiten de organisatie.

¾ Interviewers zullen het materiaal van de onderneming goed
behandelen en beschermen en zullen bedrijfsinformatie en
documenten afspraken
beveiligen
Praktische
- Timing
¾ De interviewer zal de identiteit van de klant niet onthullen aan de
respondent, tenzij anders aangegeven in de interviewers instructies en
met inachtneming van de regels voor de bescherming van data.

Contactname met de respondent
• Voorbereiding
¾

Materiaal en vragenlijst nakijken

¾

Introductiebrief nalezen en meenemen

¾

Na briefing toch vragenlijst nog eens overlopen

¾

Introductietekst voorbereiden (wie, wat, waarom op 2 minuten)

• Organisatie
¾

Plan uw route

¾

Plan de contactnames in functie van het profiel van de respondenten

¾

Vermijd overbodige kilometers

DOEL = MAXIMALE RESPONS

Aan de deur bij de respondent
¾

Fris en verzorgd voorkomen

¾

Introductie van de studie

¾

Controle juiste respondent

¾

Accepteer geen weigering van een familielid

¾

Stel geen vragen waarop je gemakkelijk “nee” kan zeggen

¾

Vermijd weigeringen aan de parlofoon

¾

Een weigerachtige reactie is geen weigering, deze persoon is nog
overtuigbaar

Contactprocedure
• Een adres is pas afgewerkt als er aan de
contactprocedure is voldaan
¾

1ste contact is een FTF contact

¾

Minstens 5 FTF contactpogingen of een finaal resultaat bij een eerdere
contactpoging

¾

1 FTF contact na 18u

¾

1 FTF contact in het weekend

¾

Minstens 14 dagen tussen 1ste FTF contact en laatste FTF contact

¾

Max 10 FTF contactporgingen

Eerste contact met de respondent
¾

Altijd face-to-face

¾

Toon altijd uw badge

¾

Houding: ga ervan uit dat de respondent zal meewerken

¾

Spreek duidelijk en niet te snel

¾

Lok geen negatieve reacties uit

¾

Stel uzelf en het onderzoek voor

¾

Verwijs naar de introductiebrief

¾

Vermijd weigeringen van andere gezinsleden

De respondent overtuigen
¾

Geef niet te snel op, maar drijf het niet te ver

¾

Haal de voordelen voor de respondent aan

¾

Stel de respondent gerust

¾

Gebruik je charmes en kom sympathiek over

¾

Zorg dat je op volgende vragen reeds een antwoord kan geven


Anonimiteit?



Hoe komt u aan mijn adres?



Duurtijd?



Voordeel van deelname?

Het vermijden van weigeringen
¾

Dat interesseert me niet

¾

Daar heb ik geen tijd voor

¾

Ik ben te oud om aan dat soort onderzoek mee te doen

¾

Ik weet daar niets over

¾

Ik heb daar al te veel aan meegedaan

¾

Hoe weet ik dat u mij niets komt verkopen

Het maken van afspraken
¾

Als de respondent op dat moment geen tijd heeft, probeer dan
een afspraak te maken

¾

Stel zelf 1 of 2 momenten voor

¾

Vraag het telefoonnummer van de respondent

¾

Respecteer gemaakte afspraken, wees op tijd!

¾

Verwittig de respondent wanneer je niet op de afspraak kunt zijn

Afnemen interview
¾

Rolverdeling interviewer vs respondent

¾

De vragenlijst niet te snel of niet te traag afnemen

¾

Geef de respondent voldoende tijd om zijn antwoord te formuleren

¾

Omgaan met moeilijkere respondenten

¾

Blijf bij de vragenlijst, laat de respondent niet eindeloos uitwijden

¾

Gebruik altijd de toonkaarten

Gestandardiseerd interview
¾

Exact voorlezen

¾

Niets toevoegen

¾

Niets weglaten

¾

Wees neutraal, laat uw eigen mening niet kennen

¾

Haal zelf geen voorbeelden aan

¾

Vraag door bij open vragen

¾

Behandel bedreigende/moeilijke vragen zoals alle andere

Contactblad invullen
• Eerst op papier
¾

Datum en uur noteren

¾

Resultaat van het contact

¾

Bij het 1ste contact de omgevingskenmerken noteren

• Dan op de pc
¾

Minstens 2-maal per week contacten ingeven op pc en doorsturen

¾

Contacten in te geven via cluster

4013 I178 routebladen

• Terugsturen contactbladen
¾

De ingevulde contactbladen moeten per cluster worden teruggestuurd
naar NID

Contactblad op CAPI
• Voorbeeld

Deadlines
• Uitvoering van het veldwerk
¾ 3 eerste afgewerkte interviews samen met bijhorende

Praktische
afspraken - Timing
contactformulieren bezorgen aan TNS Dimarso binnen de 10 dagen na
de start van het veldwerk!
¾ Audio-opname van één van de eerste 3 afgewerkte interviews!
Indien niet mogelijk, van één van de eerste 18 afgewerkte adressen
¾ Controle KULeuven en ULG van deze 3 eerste interviews. Binnen de
week feedback aan interviewer Æ geen interviews afnemen
¾ Pas na positieve feedback kan de interviewer verder werken
¾ Afwerken van volledig pakket (18 adressen) binnen de 3 weken na
ontvangst van je feedback

Uitvoering van het veldwerk
¾ Deadlines afwerken overige interviews
¾ Stuur afgewerkte interviews en contactformulieren meteen door
¾ Communiceer tijdig met TNS Dimarso
¾ Bij volledig afgewerkt pakket en een positieve evaluatie, kan een
tweede pakket van adressen toegewezen worden (mits ter
beschikking in de betreffende regio)
¾ Elke interviewer ontvangt bij zijn af te werken adressen en document
met vermelding van alle exacte timings die voor hem/haar van
toepassing zijn.

Het respecteren van de data zorgt voor een tijdige
afronding van het onderzoek !

Timings
Briefing

Start

Brieven
verstuurd

Timing
1ste 3

Feedback

Timing
totaal

Zat 1/9

Ma 10/9

Vr 7/9

Do 20/9

Do 27/9

Do 18/10

Ma 3/9

Ma 10/9

Vr 7/9

Do 20/9

Do 27/9

Do 18/10

Di 4/9

Ma 10/9

Vr 7/9

Do 20/9

Do 27/9

Do 18/10

Do 6/9

Ma 10/9

Vr 7/9

Do 20/9

Do 27/9

Do 18/10

Vr 7/9

Ma 10/9

Vr 7/9

Do 20/9

Do 27/9

Do 18/10

Controle veldwerk
• Audio-opname van één van de eerste 3 (of 18) interviews
¾ Beluisteren audio-opname door KUL en ULG

• Controle van de contactprocedure
¾ Juiste persoon ondervraagd
¾ Contactprocedure gevolgd
¾ Aantal en types weigeringen

• Inhoudelijke controles van interviews
¾ Duurtijd van de vragenlijst
¾ Non-respons, gebruik van andere, consistentie

• Tegelijkertijd: controle door TNS Dimarso:
¾ Telefonische controles van interviews, weigeringen en non-contacten

Audio-opname praktisch
• Hoe opnemen?
¾

Microfoon in de pc steken alvorens de pc op te starten

¾

NIPO Capi Client opstarten

¾

Enquête openen

¾

Krijgt de vraag: ‘Wenst u dit interview op te nemen’ Æ ja
antwoorden

¾

Opname stopt automatisch als enquête wordt afgesloten

• Hoe doorsturen?
¾

Doorsturen gebeurt automatisch bij het doorsturen van de
enquête

¾

Kan langer duren dan een gemiddelde contactname

Privacy regelgeving
y

De veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de informatiegegevens
bewaren en de gedragscode van 21 mei 2008 respecteren.

y

De regels betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
in acht nemen.

y

Iedere dwang op respondenten, teneinde hun medewerking aan het
onderzoek te verkrijgen, vermijden.

y

De anonimiteit garanderen.

y

De verkregen persoonsgegevens voor geen enkel ander doel
gebruiken dan voor bovenvermelde studie en ze onmiddellijk vernietigen
nadat een adres volledig is afgewerkt.

y

Enkel zachte weigeringen mogen opnieuw gecontacteerd worden, harde
weigeringen niet.
Ö Interviewer dient document te ondertekenen !

Informatie interviewers
y Badge interviewer
y Begeleidende brieven/folders/brochures
y Routebladen op papier
y Adressen
y Contract
y Informatiefolder
y Ondertekening privacy document

Meer informatie?
•

Over de European Social Survey (ESS) in het algemeen
(Engelstalig):
¾ Website: www.europeansocialsurvey.org

•

Over (de resultaten van) vroegere ESS (Engelstalig):
¾ Website: http://essdata.nsd.uib.no/

•

Over Katholieke Universiteit Leuven, Departement Sociologie,
Afdeling Survey Methodologie:
¾ Website: http://soc.kuleuven.be/ceso/

Vragen?
• Gelieve nog 5 à 10 minuten de tijd te nemen voor het
invullen van een evaluatieformulier.
• Contact NID:
Lieze Poelmans (0800/955.57)

EINDE

Hartelijk bedankt voor uw aandacht en
veel succes!

