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Achtergrond 

 De European Social Survey (ESS)

 In Nederland genaamd Onderzoek ‘Waar staat Nederland’

 Gefinancierd door NWO / ministerie OCW

 Internationaal vergelijkend enquêteonderzoek 

 Sinds 2002 iedere twee jaar

 Nu ronde 8

 Meer dan 30 landen

 Deze ronde: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Ierland, 

Litouwen, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije,  

Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland 

 Geleid door een centraal wetenschappelijk team in Londen



Belangrijkste doelstellingen ESS:

 In kaart brengen van stabiliteit en veranderingen in de sociale structuur, 

omstandigheden en houdingen in Europa.

 Bereiken en verspreiden van een hogere standaard in internationaal vergelijkend 

onderzoek in de sociale wetenschappen.

 Construeren van kwalitatief goede indicatoren van nationale ontwikkeling, gebaseerd 

op de waarnemingen en opinies van burgers over belangrijke aspecten van hun 

samenleving.

 Verbeteren van de zichtbaarheid en bekendheid van gegevens over maatschappelijke 

veranderingen onder onderzoekers, beleidsmakers en het grotere publiek.



Hoe bereiken we deze doelen?

Methode van onderzoek op topniveau

 Organisatie door  gereputeerde onderzoekers in deelnemende landen

 Nederland: Radboud Universiteit en TNS NIPO / Veldkamp

 Bindende onderlinge afspraken over opzet en kwaliteit van onderzoek

 Vragenlijstconstructie (in alle landen identiek)

 Steekproeftrekking (representatief)

 Kwaliteit van interviewers

 Respons (hoog)

 Uitgebreide contactgegevens (contactformulier)

 Wekelijkse rapportage aan Radboud en ESS

 Beloning interviewers en respondenten



Thema’s

 Media, internetgebruik, sociaal vertrouwen

 Politiek: interesse, opvattingen, stemmen

 Sociaal en persoonlijk welzijn

 Sociale en persoonskenmerken

 Klimaatverandering en energie

 Welvaartstaat, belastingen en uitkeringen

 Testvragen & Interviewervragen



Wie gebruiken de gegevens?

 Universiteiten

 Wetenschappelijke instituten (SCP, CBS)

 Beleidsmakers (ministeries)

 Onderzoekers

 Journalisten

 Overheid



Resultaten 2014

Vertrouwen in verschillende overheidsinstanties



Resultaten 2014

Vindt u dat mensen die hier komen wonen over het algemeen banen inpikken (0) of 

over het algemeen helpen nieuwe banen te scheppen (10) ?
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MESSAGE FROM THE DIRECTORDirecteur van ESS

Hallo, mijn naam is Rory Fitzgerald van de City University in 
Londen, directeur van de European Social Survey.
Ik wil jullie allemaal veel succes toe wensen met de ESS ronde 

8.

Ik weet dat interviewen geen gemakkelijk werk is; aan de deur 
mensen er van overtuigen mee te doen aan een interview van 
een uur

en dan de vragen bij alle respondenten op dezelfde manier 
voorlezen, zodat het in alle landen op dezelfde manier 
gebeurd.
Het is een lastige klus, mensen in deze drukke tijden 

overtuigen om mee te werken.
maar we vertrouwen op jullie vaardigheden en betrokkenheid 

bij dit project.
De European Social Survey, die elke twee jaar in meer dan 20 

landen wordt uitgevoerd,

beslaat belangrijke, actuele onderwerpen zoals welzijn, 
immigratie, klimaatsverandering and energiebronnen en 
democratie.
Wereldwijd hebben zich al meer dan 80 000 mensen 

geregistreerd om gebruik te maken van de ESS data
en er zijn al meer dan 3.000 publicaties verschenen, 

gebaseerd op de data van de ESS.

De komende maanden zullen we nauw samenwerken met 
onze nationaal coördinatoren en de onderzoeksbureaus waar 
jullie voor werkenom van deze ESS ronde weer een succes te maken.Hartelijk dank voor jullie tijd en heel veel succes.



Opzet onderzoek

 Face to face onderzoek

 Landelijke steekproef, 15+

 Minimaal 1.800 interviews

 Capi vragenlijst van circa 60 minuten

 Adressen steekproef

 Zeer hoge respons dus herbenaderingen



Steekproef

 Adressen steekproef

 Afgiftebestand PostNL

 Eén interview per huishouden

 Selectie respondent: 15 jaar of ouder én 

de laatst jarige



Contactstrategie

Aankondigingsbrief
Interviewer gaat langs

Geslaagd 
(beloning contant)

Weigering Geen contact

Wel
Telefoon-
nummer

Geen
Telefoon-
nummer

Wel
Telefoon-
nummer

Geen
Telefoon-
nummer

Speciale 
kaart,

interviewer 
belt voor 
afspraak

Speciale 
kaart,

interviewer 
gaat langs

Speciale 
kaart,

interviewer 
belt voor 
afspraak

Speciale 
kaart,

interviewer 
gaat langs

Geslaagd 
(beloning contant)

Weigering Geen contact

2e

weigering
1e

weigering

Speciale kaart, eventueel zelf aanmelden

Geslaagd 
(beloning contant)

Weigering Geen contact



Introductiebrief en folder

 Brief gericht aan huishouden: zie voorbeeld

 Naam brief is niet altijd correct

 Folder bijgevoegd: zie voorbeeld

 Website http://waarstaatnederland.tns-nipo.com

 Gratis telefoonnummer



De benadering: contactformulier

 Waarom is het contactformulier zo belangrijk?

 Het monitoren van het veldwerk

 Berekenen van het responspercentage

 Om meer informatie te krijgen over de 

non-respons en weigeringen



De benadering: contactformulier

 Digitaal contactformulier via vragenlijst

 Resultaat van elke benadering invullen via 

vragenlijst:

- ook invullen bij non-respons

- ook invullen bij weigering via TNS Nipo

DUS VOOR ELK ADRES BIJ ELK BEZOEK DE 

VRAGENLIJST INVULLEN

• Alléén als adres ongeldig is responscodes via 

CAPI-systeem invullen



Contactformulier: omgevingskenmerken

• Bij eerste bezoek de omgevingsvragen invullen

• Bij voorkeur bij daglicht invullen



Omgevingskenmerken (1):



Omgevingskenmerken (2):



Omgevingskenmerken (3):



Omgevingskenmerken:  voorbeeld (3)

Kijk naar: 

Problemen met daken, ramen, muren etc.



Omgevingskenmerken:  (4 en 5)



Omgevingskenmerken (4):



Omgevingskenmerken:  voorbeeld (4)

Hoeveel rotzooi en afval is er in 

de directe omgeving?

1  Zeer veel

2  Redelijk veel

3  Niet erg veel

4  Helemaal geen 1. Zeer veel rotzooi

3. Niet erg veel rotzooi



Omgevingskenmerken:  voorbeeld (5)

3. Niet erg veel1. Zeer veel



Contactformulier: wel of geen contact

Indien contact; dan vindt de selectie plaats van de respondent



2 of meer huishoudens

 Noteer namen van huishoudens. 

 Er wordt automatisch een huishouden 

geselecteerd.

 Indien de overige gegevens onbekend of 

onjuist zijn, voer deze dan in. 

Contactformulier: huishoud selectieprocedure



Contactformulier: respondent selectieprocedure

Bij 1 persoon  Interview vindt plaats met 

deze persoon

Bij 2 of meer personen  voer selectie uit

SELECTIEWIJZE

• Bepaal welke persoon van 15 jaar en ouder  

het laatst jarig is geweest

• Interview mag alleen met deze persoon 

worden gevoerd



Contactformulier: wel of geen contact

Bij iedere contactpoging



Contactformulier: wijze van contact

Bij iedere contactpoging



Contactformulier: resultaat van het bezoek

Indien er contact is geweest



Contactformulier: resultaat contact en geen interview



Contactformulier: weigering

VUL BIJ WEIGERING IN:

 Reden voor weigering

 Inschatting medewerking toekomst

 Leeftijd weigeraar

 Geslacht weigeraar



Contactformulier: datum en tijd controle

Indien de datum en het tijdstip van de contactpoging niet klopt, pas dit dan aan



Contactformulier: opslaan en uitstellen (1)

 Indien de respondent niet beschikbaar is om interview af te nemen, gebruik dan de 

terugknop op de tablet  en kies voor opslaan en uitstellen (save and

suspend)

 Kies een tijd voor een nieuw bezoek (of wanneer u verwacht opnieuw langs te gaan)

 Status contact wordt automatisch geregistreerd als “Onderbroken – code 29”

 Bij het volgende bezoek start de vragenlijst op dezelfde pagina waar deze eerder is 

onderbroken en kunt u verder gaan via ‘Doorgaan met nieuwe contactpoging 

invoeren’

 NB! Status Onderbroken wordt gebruikt voor allerlei soorten onderbrekingen, 

inclusief afspraken in het midden van de vragenlijst en “Niemand thuis”.



Contactformulier: opslaan en uitstellen (2)

 TIP: noteer voor uzelf op de papier adressenlijst wanneer u een afspraak heeft 

gemaakt en wie de geselecteerde respondent is

Om een afspraak te maken of om het interview te onderbreken gebruikt u het pijltje terug 

onderaan op uw scherm:

U kunt dan kiezen uit

• Opslaan en beëindigen

• Opslaan en uitstellen

• Stoppen zonder opslaan

Gebruik hier opslaan en uitstellen (Save And Suspend)!!!!!!!



Contactformulier: nieuwe contactpoging

 Wanneer u de volgende contactpoging doet, kunt u verder gaan via doorgaan met 

nieuwe contactpoging invoeren. 

 Er wordt dan nog eens extra gevraagd of u met de nieuwe contactpoging door wilt 

gaan.



Contactformulier: ongeldig adres

Bij een ongeldig adres, gebruikt u responscodes via het CAPI-systeem:

363     Verwaarloosd of vernield huis/adres

468     Nog niet gebouwd/nog niet gereed voor bewoning

355     Adres is niet bewoond (leeg, tweede huis, vakantiewoning,…)

469     Adres is geen woonadres: alleen bedrijfs-/zakelijk doel

362     Adres is geen woonadres: instelling (bejaardenhuis, ziekenhuis, militaire 

eenheid, klooster,...)

301     Adres is niet traceerbaar, onvoldoende informatie over adres

356     Ongeldig adres, anders



Contactformulier: oefenen

 Oefen in tweetallen

 Vul een aantal keer het contactformulier in

 Gebruik hiervoor de testadressen

 De vragenlijst eindigt nu op bij interview 

mogelijk tijdens het veldwerk wordt direct 

doorgelinkt naar de hoofdvragenlijst



Tips bij benadering

 Wissel tijdstippen en dagen van de week zoveel mogelijk af:

 Spreid de contactpogingen over 2 weken

 Minimaal 1x in het weekend

 Minimaal 1 x in de avond, na 18.00 uur

 Minimaal 4x persoonlijk bezoek, daarna eventueel bellen



Tips bij benadering

 Probeer non-respons te voorkomen: voel je dat mensen willen weigeren, biedt aan op 

ander moment terug te komen

 Benadruk dat in het onderzoek een groot aantal verschillende onderwerpen aan bod 

komt. Voor iedereen zit er iets interessants tussen

 Er wordt geen kennis getoetst, er zijn geen goede of foute antwoorden

 Het interview duurt ongeveer een uur

 De respondent ontvangt direct na afloop van het interview een beloning 20 euro, 

maar kan er ook voor kiezen om het geld aan een goed doel te doneren 



Antwoorden op vragen

VEEL GESTELDE VRAGEN

 Wie betaalt het onderzoek? Ministeries uit verschillende Europese landen

 Voor wie is het? De data worden door universiteiten, wetenschappelijke 

instituten, beleidsmakers, onderzoekers en journalisten gebruikt. Al meer dan 

68.000 personen hebben de data gebruikt

 Wat is het belang van het onderzoek? We weten van veel zaken wat politici en 

journalisten vinden, maar wat vindt het publiek van deze zaken?

 Hoe lang duurt het interview? Wij schatten in ongeveer een uur



Samenvatting 1e benadering

 Adressen steekproef

 Werken met digitaal contactformulier op tablet

 Voor alle geldige adressen contactformulier met omgevingsvragen invullen

 Huishoudselectie

 Respondentselectie



1e herbenadering

WEIGERING BIJ 1E BENADERING:

Wel telefoonnummer: speciale kaart vanuit TNS Nipo, interviewer belt

Geen telefoonnummer: speciale kaart vanuit TNS Nipo, interviewer gaat (4x) langs

GEEN CONTACT BIJ 1E BENADERING:

Wel telefoonnummer: speciale kaart vanuit TNS Nipo, interviewer belt

Geen telefoonnummer: speciale kaart vanuit TNS Nipo, interviewer gaat (4x) langs

Beloning respondent verhoogd



2e herbenadering

2x GEEN CONTACT

(bij 1e benadering en 1e herbenadering)

 Speciale kaart, eventueel zelf aanmelden, interviewer gaat langs

1X GEEN CONTACT EN 1X WEIGERING

 (bij 1e benadering óf 1e herbenadering weigering) 

Speciale kaart, eventueel zelf aanmelden, interviewer gaat langs

Beloning respondent verhoogd

2X WEIGERING

(bij 1e benadering én bij 1e herbenadering weigering)

 Onderzoek afsluiten



MATERIAAL

MATERIAAL nodig bij benadering van de adressen

 Identificatiepasje

 Tablet

 Set toonkaarten

 Voorbeeld brief + folder

 Respondentvergoeding (briefjes van 20 euro)

 Registratieformulier vergoedingen

 Pen



Interview: algemene opmerkingen (1)

 Overhandig de set met toonkaarten

 Lees de vragen letterlijk op van het scherm

 Als een vraag begint met ‘TOON KAART xx’ controleer of 

respondent goede kaart voor zich heeft

 Respondenten krijgen niet alle vragen, dit betekent ook dat 

niet alle toonkaarten gebruikt hoeven te worden

 Respondent mag niet meekijken op scherm

 Verzeker u ervan dat respondent de volledige vraag 

gehoord en begrepen heeft



Interview: algemene opmerkingen (2)

 Alle opties/antwoordcategorieën voorlezen, als dat staat 

aangegeven

 Noteer steeds goed begin- en eindtijd van het blok

 Categorieën tussen haakjes niet voorlezen (bijv. weet niet)

 Geef het antwoord aan dat de respondent geeft

 Geen voorbeelden geven

 Maak geen aannamen of assumpties (bijv. over geloof)



Interview: algemene opmerkingen (3)

 Niet toelichten in eigen woorden, indien nodig vraag 

herhalen

 Als respondent antwoorden nog eens wil horen, alle 

antwoordcategorieën herhalen

 Als u tegengestelde antwoorden ontdekt, niet beïnvloeden 

of benadrukken

 Nooit interpreteren/aannamen maken bij schaal vragen: 

vraag om het exacte cijfer/antwoord



Interview: algemene opmerkingen (4)

 Niet te snel ‘weet niet’ 

 Niet te snel ‘weigert’ (benadruk anonimiteit)

 Niet te snel ‘anders’ (gebruik voorgecodeerde categorieën)

 Blijf altijd neutraal en beleefd

 Houdt de tijd in de gaten zonder te haasten

 Een aantal vragen worden random voorgelegd, waardoor 

niet alle respondenten dezelfde vragen krijgen. 



Interview: toelichting specifieke vragen (1)

• A2 en A3: hebben betrekking op gebruik van internet. Geef géén 

verduidelijking over wat er precies met internet wordt bedoeld. 



Interview: toelichting specifieke vragen (2)

• B13: mensen die expres stembiljet ongeldig hebben gemaakt coderen 

als ‘nee’

• B17: organisaties die proberen in Nederland dingen te verbeteren of 

om te helpen voorkomen dat dingen verkeerd gaan, maar niet politieke 

partijen of actiegroepen (zoals in B12)



Interview: toelichting specifieke vragen (3)

• B41 t/m B43 stellingen rustig voorlezen



Interview: toelichting specifieke vragen (4)

• C33-C41: Gaan over immigratie en kunnen gevoelig zijn. Benadrukken 

dat de data anoniem wordt verwerkt

• Worden random voorgelegd; niet elke respondent krijgt dan ook 

dezelfde vragen



Interview: toelichting specifieke vragen (5)

D4-D10: 

• Moeilijke vraag, geef respondent genoeg tijd om alles te lezen

• Indien nog nooit van energiebron gehoord, coderen als Ik heb nog niet eerder 

van deze energiebron gehoord.



Interview: toelichting specifieke vragen (6)

• E3: Indien respondent het niet weet, vraag om beste schatting



Interview: toelichting specifieke vragen (7)

• E21-E31: Vragen kunnen gevoelig zijn.

• E33-E35: Vragen kunnen lastig zijn, geef de respondent extra tijd 

indien nodig. 

• E36-E37: Vragen kunnen lastig zijn en geef de respondent voldoende 

tijd om de toonkaart te lezen. Daar staat veel informatie op.

• E39: Als een respondent aangeeft nooit te hebben gewerkt of niet 

meer werkt, gebruik dan de code tussen haakjes. 



Interview: toelichting specifieke vragen (8)

• F4: huishoudtabel: gaat om relatie van respondent met huishoud lid, 

niet andersom.

• F6: de legale status van de respondent en huidige partner

• F11: de wettelijke status van respondent

• F15, F44, F52 en F56: genoeg tijd geven aan respondent om kaart te 

lezen. Bekijk interviewer instructies goed. Die mogen als het nodig is 

gebruikt worden om respondent meer duidelijkheid te geven over 

succesvolle afronding. Wanneer respondenten in buitenland hun 

opleiding hebben behaald dan moeten zij proberen het Nederlandse 

equivalent te benoemen. Alleen wanneer dit echt onmogelijk is, mag er 

anders gecodeerd worden.



Interview: toelichting specifieke vragen (9)

• F16: helpen met uitrekenen mag

• F17a en F17c: goed kijken naar het verschil. Studeren is onderwijs 

volgen.

• F21: goed kijken naar interviewer instructies over huidige/laatste 

baan/meerdere banen tegelijk

• F29 en F30: goed kijken naar verschil en vraag herhalen als 

respondent antwoord wil veranderen

• F41: kan gevoelig liggen. Mocht dit het geval zijn, dan benadrukken 

dat data vertrouwelijk worden behandeld. Benadrukken dat interviewer 

alleen cijfers ziet, geen inkomen. Respondent kan zelf keuze maken of 

men dit per week, maand of jaar wil aangeven 



Interview: specifieke vragen (10)

• Open vragen bij beroep (bijv F33, F34, F54): belangrijk om hier 

specifiek te zijn. Schilder kan bijvoorbeeld iemand zijn die huizen 

schildert of schilderijen. Vraag goed door: noteer niet alleen 

‘gezondheidszorg’, maar de specifieke tak en beroep. 

• F61: Herkomstgroepen, duidelijk uitleggen eerste en tweede groepen 

coderen

• H vragen: Leest u de beschrijvingen s.v.p. rustig voor. Respondent 

NIET zelf laten lezen

• I2-I10: Vragen zijn hetzelfde als eerder gestelde vragen uit blok C. 

Respondent hoeft zich de antwoorden niet te herinneren, maar dient 

deze te beantwoorden alsof het nieuwe vragen zijn. Zorg voor de juiste 

toonkaart 

• Worden random voorgelegd; niet elke respondent krijgt dan ook 

dezelfde vragen



Na interview: vragen voor interviewer

Na afloop interview aantal vragen voor de interviewer:

 Over het verloop van interview

 Eventuele aanwezigheid familieleden

 Aanvullende opmerkingen

 Vul direct in bij de respondent thuis of direct als u weer 

buiten staat



Na interview: afronding

 Respondent bedanken

 Beloning overhandigen en laten tekenen voor ontvangst

 Respondent tekent alleen voor de administratie van TNS 

NIPO, zodat wij weten dat het geld is ontvangen.

 Dit wordt niet opgegeven bij de belastingdienst

 In plaats van 20 euro cash, kan er ook gekozen worden 

voor een donatie aan het goede doel



Oefening 1: benadering

Ik ben niet geïnteresseerd in 

dit soort onderwerpen, zoals 

politiek.

 Verleg het argument: We willen niet alleen de mening horen van 

mensen die een grote interesse hebben voor sociale onderwerpen. 

We willen juist de mening horen van iedereen. 

 Noem een ander onderwerp uit de vragenlijst, waar iemand wellicht 

wel geïnteresseerd in is. 

 Noem het belang van ESS.

 Geef aan dat het een unieke kans is om zijn/haar mening te geven.

 Geef aan dat de meeste respondenten het leuk vinden om deel te 

nemen.



Oefening 2: benadering

Kan je mijn zus niet vragen?

Zij is slimmer. 

 De respondenten worden random geselecteerd, omdat we niet 

iedereen kunnen interviewen.

 Iedereen heeft een gelijke kans om deel te nemen aan het 

onderzoek. Alleen wanneer iedereen die geselecteerd is ook 

deelneemt, kunnen we een representatief beeld krijgen van heel 

Nederland.

 Als we u vervangen door iemand anders kan het de resultaten 

negatief beïnvloeden. 



Tot slot

 Veldwerkbegeleiding door Sandra Dijkman en Boy Willems

 Bij vragen altijd bellen of mailen!

 Materiaal op tijd aanvragen

 Controle werkzaamheden



En….

Veel succes!
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Veldkamp/NIPO -  Grote Bickersstraat 74/76 - 1013 KS - Amsterdam  - telefoon: 020 – 5225999/444 

projectnummer: V6444                  najaar 2016 

 

Onderzoek ‘Waar staat Nederland?’ 

 

 

1. INLEIDING 

 

Hartelijk dank voor uw bereidheid mee te werken aan het onderzoek ‘Waar staat Nederland?’. Dit is 

een onderzoek waarin de sociale situatie en opvattingen van Nederlanders in heel Nederland wordt 

vastgelegd. 

 

In deze instructie worden achtereenvolgens behandeld: 

2. doel en achtergronden van het onderzoek ‘Waar staat Nederland?’ 

3. adressensteekproef 

4. de benadering van de respondenten 

5. de mondelinge en schriftelijke vragenlijsten 

6. overzicht materiaal 

7. tot slot 

 

Voor het welslagen van het onderzoek is het van groot belang dat u deze instructie goed bestudeert 

en dat u zich houdt aan de door ons verstrekte richtlijnen. Mocht u tijdens het veldwerk op problemen 

stuiten of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Boy Willems of Sandra Dijkman, de 

veldwerkbegeleiders bij TNS NIPO. 

 

2. DOEL EN ACHTERGRONDEN VAN HET ONDERZOEK ‘Waar staat Nederland?’ 

 

Dit onderzoek naar de mening en leefsituatie van de inwoners van Nederland wordt sinds 2002 iedere 

twee jaar uitgevoerd. Het onderzoek vindt plaats door ongeveer 1.800 willekeurige burgers te 

ondervragen. Samen geven deze burgers een goed beeld van wat de hele bevolking vindt. Iedereen 

heeft wel een mening over zaken als milieu, sociale zekerheid, gezondheidszorg, veiligheid, werk, 

migranten, gezin enz. Dit onderzoek brengt nauwkeurig in kaart hoe we met zijn allen over deze zaken 

denken Omdat het onderzoek iedere twee jaar opnieuw plaats vindt, is het goed mogelijk om 

veranderingen in opvattingen in kaart te brengen. De resultaten voor Nederland worden ook 

vergeleken met gelijksoortig onderzoek uit andere landen. De gegevens worden gebruikt door 

universiteiten, wetenschappelijke instituten, beleidsmakers, onderzoekers en journalisten. Die kennis 

is van groot belang en kan leiden tot meer inzicht in de leefsituatie van Nederlanders. 
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3. DE ADRESSENSTEEKPROEF 

 

Het is erg belangrijk dat de mensen die meedoen aan het onderzoek een goede afspiegeling vormen 

van de onderzoekspopulatie. Alleen dan kunnen de resultaten gelden als representatief voor die 

onderzoekspopulatie en kunnen de onderzoekers wetenschappelijk verantwoorde uitspraken doen 

over de resultaten. Uitgangspunt is dat iedereen die aan de steekproefdefinitie voldoet een gelijke 

kans moet hebben om aan het onderzoek deel te nemen. Of iemand nu jong of oud, vaak thuis of 

vaak afwezig, aardig of niet aardig, hoog of laag opgeleid is, dat mag niet uitmaken voor de kans om 

in het onderzoek terecht te komen. Wij hebben daarom een steekproefprocedure en 

benaderingsmethode ontwikkeld die zo veel mogelijk aan deze eis tegemoet komt. 

 

3.1 Onderzoekspopulatie: de steekproefdefinitie 

 

Ondervraagd worden inwoners van Nederlanders van 15 jaar en ouder. Met andere woorden: het gaat 

om een aselecte personensteekproef waarbij we een adressteekproef gebruiken om dit te bereiken.  

 

3.2 Het samenstellen van de steekproef en de keuze van de respondent 

 

Wij hebben een volkomen willekeurige, landelijke steekproef laten trekken van adressen, waar 

huishoudens woonachtig zijn. Er zijn geen adressen op voorhand uitgesloten (behalve die van 

bedrijven en instellingen) en ook na de trekking zijn er geen adressen verwijderd. Op deze manier 

heeft elk adres in Nederland een gelijke kans om in de onderzoekspopulatie terecht te komen. Bij een 

deel van de adressen is ook een naam aangeleverd. Dit hoeft niet altijd de naam te zijn van degene 

die u dient te interviewen. Mensen kunnen bijvoorbeeld verhuisd zijn en er kunnen meerdere 

personen op een adres woonachtig zijn 

 

Ter plekke moet daarom worden vastgesteld: 

• hoeveel huishoudens er op het adres gevestigd zijn; 

• of er binnen het huishouden iemand is die aan de steekproefdefinitie voldoet, dat wil zeggen 

iemand die 15 jaar of ouder is; 

• wie we moeten ondervragen als er meerdere personen wonen die aan de steekproefdefinitie 

voldoen. 

 

In de meeste gevallen woont er in Nederland op één adres ook één huishouden. Vooral in het 

buitenland, maar soms ook in Nederland, komt het voor dat er op één adres meer huishoudens 

wonen. Als u voor de eerste keer iemand thuis treft op een adres, controleert u daarom altijd of er 

misschien meer dan één zelfstandig huishouden woont. De definitie van een zelfstandig huishouden 

is als volgt:  

 

Eén of meer personen die op hetzelfde adres wonen (en dat adres als ‘hoofdadres’ hebben) en die 

gebruik maken van gemeenschappelijke voorzieningen, bijvoorbeeld keuken. 

 

Bij dit onderzoek worden bijvoorbeeld studentenhuizen en andere jongerenhuisvesting/woongroepen 

maar ook kloosters en vormen van beschermd wonen die in een huis wonen met één keuken, 

badkamer etc., beschouwd als één zelfstandig meerpersoonshuishouden.  

 

Als er meer dan één zelfstandig huishouden woont, volgt u de huishoudselectie‐procedure via het 

digitale contactformulier. Het gaat dan om meerdere huishoudens die op exact hetzelfde adres wonen, dus 

zowel huisnummer als huisnummertoevoeging is gelijk, én die een aparte keuken en aparte badkamer 

hebben. Dit komt in Nederland heel weinig voor. 
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U controleert of de naam- en adresgegevens in het digitale contactformulier juist zijn. Zijn deze 

gegevens onjuist, noteer dan de correcte gegevens. Vervolgens selecteert u de respondent. Als er 

meerdere personen wonen die aan de steekproefdefinitie voldoen, dan moet de selectie van de 

respondent willekeurig zijn. In dit onderzoek gaan we uit van de ‘verjaardagsregel’. Dat betekent 

simpelweg dat degene van 15 jaar of ouder die het laatst jarig was, gerekend vanaf de dag dat u 

iemand op het adres te spreken krijgt, in aanmerking komt voor het gesprek. Als deze persoon niet 

aanwezig is, komt u op een andere dag/tijdstip terug. Via het digitale contactformulier in de vragenlijst 

wordt dit duidelijk. U kunt natuurlijk vragen wanneer hij/zij vaak aanwezig is. 

 

Alleen de geselecteerde persoon mag meedoen aan het onderzoek. Als deze niet kan of wil, dan mag 

u NIET uitwijken naar een andere persoon op dit adres. We hanteren deze regel om een goede 

afspiegeling van de totale onderzoekspopulatie te waarborgen. 

 

 

4. DE BENADERING VAN DE RESPONDENTEN 

 

4.1 Interviewperiode 

 

Het veldwerk wordt in drie verschillende fasen ingedeeld. In de eerste fase krijgt u VIER weken de tijd 

om alle aan u toebedeelde adressen te benaderen en de contacten af te wikkelen. Wanneer we de 

adressen naar u versturen, wordt ook een brief en folder naar uw respondenten verzonden. Wacht u 

dus niet te lang met het benaderen van de adressen, dan verliest de brief zijn effect. Indien na enige 

tijd zou blijken dat u in staat bent meer adressen te ontvangen, neem dan contact met ons op. 

 

4.2 Introductiebrief en folder voorafgaand aan de komst van de interviewer 

 

Alle geselecteerde adressen worden in de eerste fase door middel van een introductiebrief en folder 

op de hoogte gesteld van het onderzoek en van de komst van een enquêteur/trice. De mailing is 

geadresseerd aan ‘de bewoners van…..’ of op naam van de hoofdbewoner. Bij uw materiaal krijgt u 

een kopie van de brief en de folder; mocht het niet zijn aangekomen of weggeraakt, dan kunt u de 

kopie laten zien. Als mensen meedoen aan het onderzoek, dan ontvangen zij direct na het interview 

een briefje van 20 euro (of kunnen zij een donatie doen aan een goed doel).  

 

In fase 2 en 3 van het onderzoek zal een nieuwe brief worden verstuurd.  

 

4.3 De benadering van de respondenten  

 

Het is de bedoeling dat u de adressen persoonlijk benadert. De adressen zijn zoveel mogelijk in één 

buurt/regio bij elkaar gevoegd, u kunt als u niemand thuis treft gemakkelijk nog bij een ander adres 

langsgaan. De benaderingen dienen over een periode van twee weken verspreid te zijn. Treft u 

iemand niet aan dan moet u op minstens drie andere dagen en tijdstippen opnieuw proberen contact 

te leggen. Schikt het niet op het moment dat u langskomt, dan kunt u natuurlijk een afspraak maken 

voor het gesprek. De eerste benadering van het adres dient overdag plaats te vinden. Dit in verband 

met het vastleggen van een aantal omgevingskenmerken. Bij de tweede en verdere benaderingen 

mag u de tijdstippen en dagen variëren. In ieder geval één van de vier benaderingen dient in het 

weekend te zijn en één ’s avonds. De meeste kans om de respondenten thuis te treffen, heeft u als u 

's avonds rond etenstijd of in het weekend langs gaat. 

 

Het is erg belangrijk dat we een hoge respons halen bij dit onderzoek. Hoe hoger de respons, hoe 

betrouwbaarder de uitkomsten zijn. Dat betekent dat wij veel belang hechten aan uw optreden, en aan 

uw vermogen om de respondenten bij het onderzoek te betrekken. We zetten het onderzoek in 

verschillende fasen op: 
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• De eerste benadering. In deze eerste benadering is het belangrijk dat eventuele non-respons goed 

wordt vastgelegd. Waarom is het op een adres niet mogelijk om een gesprek te voeren? Via het 

digitale contactformulier is een aantal redenen opgenomen, zoals adres is geen woonadres, 

persoon spreekt geen Nederlands, persoon is ziek, persoon weigert medewerking, etc. Indien het 

niet lukt om een gesprek te voeren, dan geeft u de reden aan.  

• De tweede benadering: een deel van de non-respons gaan we later nog eens benaderen. 

Natuurlijk niet de adressen waarbij het zinloos is om nogmaals langs te gaan, maar de ervaring 

leert dat het vaak lukt om mensen die eerst niet wilden, of eerst niet thuis waren, toch in het 

onderzoek te betrekken. Om te bepalen of het inderdaad zinvol is om een adres nogmaals te 

benaderen, is het dus erg belangrijk om de reden van non-respons goed vast te leggen en om een 

inschatting voor een toekomstige benadering aan te geven.  

• In een allerlaatste fase doen we nog een laatste poging om mensen in het onderzoek te 

betrekken. 

In de bijlagen van deze instructie vindt u een benaderingsschema met alle fasen van het onderzoek.  

 

4.4 Verantwoording van de adresbenadering: het digitale contactformulier 

 

Het is erg belangrijk dat wij goed zicht hebben op de voortgang van het onderzoek, de gerealiseerde 

respons en de redenen waarom het niet lukt een gesprek te voeren. Wij willen dit op de volgende 

manier bijhouden: 

• U vult alle contactpogingen volledig in. Dit gebeurt doormiddel van het digitale contactformulier die 

voor de hoofdvragenlijst is geprogrammeerd. Dit betekent dat u bij elke contactpoging het 

contactformulier invult en aangeeft wat het resultaat was van deze benadering. De dag en het 

tijdstip worden automatisch opgeslagen, dus zorg ervoor dat u direct voor de deur de vragen op de 

tablet beantwoord.  

• Bij de eerste benadering vult u de vragen over de omgevingskenmerken in.  

• Als het adres geen woonadres, onbewoond of verwaarloosd is, dient u op de tablet aan te geven 

wat de reden is dat u het adres niet kan ondervragen.  

 

NB: Let op: we gebruiken bij dit onderzoek afwijkende codes! 

 

In de bijlage van deze instructie wordt het contactformulier stap voor stap uitgelegd. Neemt u dit nog 

een keer door voor u begint met de benadering van de adressen. 

 

4.5 Beloning na afloop van het gesprek 

 

Alle respondenten in de eerste fase krijgen een beloning ter waarde van 20 euro in contact geld. Dat 

kunt u natuurlijk aan de respondenten vertellen (het staat ook in de introductiebrief en in de 

vragenlijst). Men kan in plaats daarvan ook het bedrag aan een goed doel geven. Dit kunt u aangeven 

in de vragenlijst. Voor onze administratie moeten de respondenten tekenen voor ontvangst van de 

beloning, zodat wij weten dat de 20 euro inderdaad aan hen overhandigd is. Zorg er dus altijd voor dat 

de respondent tekent voor het ontvangen van de beloning en houd dit ook bij op uw eigen 

registratieformulier. 
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5.   DE VRAGENLIJST 

 

5.1 De mondelinge vragenlijst 

 

De vragenlijst is niet echt ingewikkeld. De aanwijzingen op het scherm bieden een goede handleiding. 

Een paar spelregels: 

• Inleidende teksten en vragen letterlijk voorlezen. 

• Antwoorden alleen voorlezen als het er expliciet bij staat (ENQ,: lees op); in alle andere gevallen 

de respondent spontaan laten antwoorden en het antwoord onderbrengen in één van de 

categorieën. 

• In principe één antwoord invoeren, tenzij expliciet staat aangegeven dat er meer antwoorden 

mogelijk zijn (ENQ.: meerdere antwoorden mogelijk). 

• Bij veel vragen wordt verwezen naar een KAART. Deze kaarten zijn opgenomen in een 

kaartenboekje. Leg in dat geval de kaart met het juiste nummer voor aan de respondent en laat 

een antwoord kiezen; dat bespaart tijd! Kan een respondent de kaart niet goed lezen, dan moet u 

de tekst op de kaart voorlezen. 

• Bij sommige vragen kunt u het antwoord van de respondent letterlijk intypen.  

• Bij de meeste vragen kunt u het antwoord ‘weet niet’ aangeven. Dit moet u natuurlijk alleen doen 

als de respondent echt geen antwoord kan geven. Bij een aantal vragen willen we toch echt de 

mening van de respondenten weten, en dan moet u benadrukken dat de respondent het antwoord 

moet kiezen dat het beste zijn of haar mening weergeeft.  

• Bij elke vraag kunt het antwoord ‘weigering’ aangeven. Gebruik ook deze mogelijk alleen als een 

respondent echt niet wil antwoorden.  

 

5.2 De onderwerpen in de vragenlijst 

 

De vragenlijst is opgebouwd uit veel onderwerpen, verdeeld in vraagblokken. Achtereenvolgens 

komen aan de orde:  

blok  omschrijving 

A. Mediagebruik 

B. Politiek: interesse, opvattingen, stemmen 

C. Sociaal en persoonlijk welzijn,  

D. Klimaatverandering en energie 

E. Welvaartstaat, belastingen en uitkeringen 

F. Sociale en persoonskenmerken 

H.  Menselijke waardenschaal 

I.  Testvragen 

J. Vragen voor de interviewer 
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5.3 Toelichting op de vragenlijst 

 

Introductieteksten 

Het onderzoek in zijn algemeenheid en een aantal vragen in het bijzonder moeten goed worden 

ingeluid bij de respondent. Direct aan het begin van de vragenlijst komt daarom een uitgebreide 

introductietekst in het scherm die u volledig moet voorlezen. De respondenten hebben deze informatie 

nodig om de vragen goed te kunnen interpreteren. Indien er later in de vragenlijst introductieteksten 

staan, dan is het ook erg belangrijk dat die worden voorgelezen zodat alle respondenten dezelfde 

informatie krijgen.  

 

Specifieke vraagtoelichting (zie ook Powerpoint presentatie) 

 

A1: Let op dat het aantal uren en minuten in het juiste vakje wordt ingevuld. Indien respondent 

aangeeft een kwartier per dag hieraan te besteden, vul dan 00 in bij uren en 15 bij minuten.  

A2/A3: Lees de vraag letterlijk voor en geef verder géén verduidelijking als de respondent vraagt wat 

er precies met internet wordt bedoeld (bijvoorbeeld online zijn of actief gebruiken).  

B13: Mensen die expres stembiljet ongeldig hebben gemaakt coderen als ‘nee’. 

B17: Organisaties die proberen in Nederland dingen te verbeteren of om te helpen voorkomen dat 

dingen verkeerd gaan, maar niet politieke partijen of actiegroepen (zoals in B16). 

C33-C35/C36-C38/C39-C41: Zorg ervoor dat je de introductie helemaal voorleest en dat de 

respondent de juiste toonkaart voor zich heeft. De vragen gaan over immigratie en kunnen gevoelig 

zijn. Indien iemand aarzelt, maak dan duidelijk dat de informatie anoniem wordt verwerkt.  

D4-D10: In deze vraag wordt naar energiebronnen gevraagd. Dit zijn vrij moeilijke vragen, geef de 

respondent voldoende tijd moet om alles te lezen. Indien de respondent niet bekend is met de term, 

geef dan geen verdere uitleg, alleen wanneer dit bij de interviewerinstructies staat aangegeven. Als de 

respondent spontaan aangeeft nog nooit van de energiebron te hebben gehoord, gebruik dan de code 

(Ik heb nog niet eerder van deze energiebron gehoord).  

E3: Als de respondent aangeeft het niet te weten, vraag dan zijn/haar beste schatting.  

E9: Het is belangrijk de introductie volledig voor te lezen en geen verder uitleg of voorbeelden te 

geven. Indien nodig, mag de introductie wel herhaald worden.  

E21-E32: Vragen kunnen gevoelig zijn.  

E33-E37: Kunnen lastig zijn, geef de respondent extra tijd indien dat nodig is.  

E36/E37: Lees alle tekst voor en geef de respondent dan even tijd om deze punten te overdenken. 

E39: Als een respondent aangeeft nooit te hebben gewerkt of niet meer werkt, gebruik dan de code 

tussen haakjes.  

F4: Huishoudtabel: gaat om relatie van respondent met huishoud lid, niet andersom. 

F6: De legale status van de respondent en huidige partner. 

F11: De wettelijke status van respondent. 

F15, F44, F52 en F56: Genoeg tijd geven aan respondent om kaart te lezen. Bekijk interviewer 

instructies goed. Die mogen als het nodig is gebruikt worden om respondent meer duidelijkheid te 

geven over succesvolle afronding. Wanneer respondenten in het buitenland hun opleiding hebben 

behaald dan moeten zij proberen het Nederlandse equivalent te benoemen. Alleen wanneer dit echt 

onmogelijk is, mag er anders gecodeerd worden. 

F16: Mag helpen uitrekenen. 

F17a en F17c: Goed kijken naar het verschil. 

F21: Goed kijken naar interviewer instructies over huidige/laatste baan/meerdere banen tegelijk 

F29 en F30: Goed kijken naar verschil en vraag herhalen als respondent antwoord wil veranderen 

F41: Kan gevoelig liggen. Mocht dit het geval zijn, dan benadrukken dat de informatie vertrouwelijk 

wordt behandeld. Benadrukken dat interviewer alleen cijfers ziet, geen inkomen. Respondent kan zelf 

keuze maken of men dit per week, maand of jaar wil aangeven.  

Open vragen bij beroep (bijv F33, F34, F54): Belangrijk om hier specifiek te zijn. Schilder kan 

bijvoorbeeld iemand zijn die huizen schildert of schilderijen.  
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F61: Herkomstgroepen, duidelijk uitleggen en eerste en tweede groepen coderen. 

H vragen: Leest u de beschrijvingen s.v.p. rustig voor. 

I2-I10: Vragen lijken sterk op eerder gestelde vragen. Respondent hoeft zich de antwoorden niet te 

herinneren, maar dient deze te beantwoorden alsof het nieuwe vragen zijn. De vragen worden random 

voorgelegd; niet elke respondent krijgt dan ook dezelfde vragen. Zorg voor de juiste toonkaart.  

J vragen: Deze vragen zijn voor u bedoeld en niet voor de respondent. U hoeft deze vragen niet voor 

te lezen, maar zelf in te vullen. 

 
6.  MATERIAAL  

 

U ontvangt het volgende materiaal bij dit onderzoek: 

• overzicht van de adressen die bezocht moeten worden 

• kaartenboekje 

• kopie brief + folder 

• niet-thuiskaartjes 

• envelop met 5x 20 euro 

• registratieformulieren 

• declaraties 

 

Komt u materiaal te kort, of raakt u iets kwijt, neem dan contact op met kantoor, dan sturen we het zo 

snel mogelijk naar u toe.  

Zodra u door de incentives (biljetten van 20 euro) heen dreigt te raken, neem dan s.v.p. direct contact 

met ons op. Dan zorgen wij er voor dat u nieuwe incentives ontvangt! 

 

7. TOT SLOT 

 

Tot zover deze instructie. Wij vertrouwen erop dat u met behulp van deze informatie en wat we op de 

mondelinge instructie hebben verteld, de werkzaamheden goed kunt uitvoeren. Heeft u vragen over 

het onderzoek of krijgt u vragen van respondenten dan kunt u natuurlijk contact opnemen met Boy 

Willems (020 – 5225701) of Sandra Dijkman (020 – 5225706). 

 

Mocht u door ziekte of een andere situatie van overmacht niet meer in staat zijn het werk af te maken, 

laat dat dan zo snel mogelijk weten. U brengt ons in ernstige problemen als u dit niet meldt! 

 

Het honorarium staat vermeld op uw declaratie. Natuurlijk gelden deze bedragen alleen als de 

werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de in deze instructie beschreven richtlijnen. 

 

Verder doen we er niet geheimzinnig over dat uw werkzaamheden na afloop van het onderzoek 

worden gecontroleerd; daarbij wordt niet alleen nagegaan of u het gesprek inderdaad heeft gevoerd, 

maar ook of dat volgens onze instructies is gebeurd.  

 

Veel succes met het voeren van de gesprekken! 

TNS NIPO / Veldkamp Marktonderzoek bv 

 

 

Marsha Hilhorst, Sabine Hooijmans & Yolanda Schothorst 

Onderzoeksteam ‘Waar staat Nederland?’ 
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Bijlage 1: Benaderingsschema 
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Bijlage 2 Contactformulier 
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