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Hoofdstuk 1 Inleiding
Deze handleiding is geschreven voor iedereen binnen de gemeente die op de
een of andere manier in aanraking komt met het vakgebied van onderzoek en
statistiek. Dat zullen veelal beleidsmedewerkers zijn, maar ook bij anderen
bestaat soms de wens of noodzaak om onderzoek te doen of
onderzoeksresultaten te gebruiken. Beleidsonderzoek is het onderzoeksbureau
van de gemeente Leiden. Daarom is deze handleiding in eerste instantie
geschreven met het oog op medewerkers van deze gemeente. De handleiding
is openbaar voor iedereen en staat in de onderzoeksbank van de gemeente:
Handleiding Onderzoek en Statistiek
De centrale vraag in deze handleiding is: wanneer je als beleidsmedewerker
met beleidsvoorbereiding of beleidsevaluatie bezig bent, waar haal je dan de
gegevens vandaan en hoe interpreteer je de beschikbare informatie? In de
meeste gevallen zal je als beleidsmedewerker niet zelf onderzoek uitvoeren,
maar informatie uit bestaande onderzoeken gebruiken of opdracht geven tot
het uitvoeren van (aanvullend) onderzoek.
Deze handleiding beschrijft de fasen van het onderzoeksproces en is
daarnaast een hulpmiddel voor het lezen en interpreteren van (resultaten uit) al
bestaande onderzoeksrapporten.
Het gaat daarbij vooral om statistische onderzoeksinformatie. Het is van belang
dat je dergelijke informatie op de juiste waarde weet te schatten. Ook als je
gegevens gebruikt als indicator in bijvoorbeeld de programmabegroting is het
van belang om de (on)mogelijkheden van bepaalde informatie te kennen. De
medewerkers van Beleidsonderzoek ondersteunen je hierbij graag.
Je kunt hen bereiken via: info@leidenincijfers.nl
Website: www.leidenincijfers.nl
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Hoofdstuk 2 Leeswijzer
Deze handleiding gaat over de verschillende fasen in het onderzoeksproces,
vanaf het formuleren van de probleemstelling tot en met het schrijven van het
onderzoeksrapport.
Aan de orde komen:
 de fasen in het onderzoeksproces (hs. 3);
 het verzamelen van bestaande informatie (bronnenonderzoek): wat is er
binnen en buiten de gemeente al beschikbaar? (hs. 4);
 aspecten van het uitbesteden van onderzoek (hs. 5);
 onderzoeksmethoden en soorten vragenlijsten (hs. 6 en 7);
 frequentie van het onderzoek (hs. 8)
 belangrijke statistische en onderzoeksbegrippen als
onderzoekspopulatie, steekproef en betrouwbaarheid van de
uitkomsten (hs. 9);
 het interpreteren van onderzoeksresultaten en valkuilen hierbij (hs. 10);
 nieuwe ontwikkelingen, zoals social media en big data (hs. 11).
Beleidsonderzoek kan ondersteuning bieden in alle fasen van het
onderzoeksproces, iedere beleidsmedewerker in de gemeente Leiden is vrij om
hiervan gebruik te maken. Wel is het hier verplicht om Beleidsonderzoeken
aan te melden bij Beleidsonderzoek; hiermee help je dubbel of overlappend
onderzoek voorkomen en maak je de resultaten bekend voor anderen.
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Hoofdstuk 3 Het onderzoeksproces
Wanneer beleid wordt ontwikkeld of geëvalueerd is informatie nodig. Vaak is
deze informatie al ergens beschikbaar en kun je je dus beperken tot deskresearch. Soms is aanvullend onderzoek nodig. Dat wordt doorgaans
uitbesteed aan een onderzoeksbureau, maar ook universiteiten of hogescholen
moeten hierbij niet vergeten worden als interessante uitvoerende partij.
Een specifiek soort onderzoek is de audit. Iedere overheidsorganisatie voert
regelmatig audits uit om na te gaan of ze nog doelmatig en/of doeltreffend
werkt. Ze worden uitgevoerd in opdracht van de directie of het college. In artikel
213a van de gemeentewet staat zelfs dat het college onderzoek dient te doen
naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur.
Fasen in het onderzoeksproces
1. Formuleren van probleem- en vraagstelling
2. Vaststellen van benodigde informatie
3. Verzamelen van gegevens uit bestaande bronnen
Beslispunt: beslissen of wel of geen aanvullend onderzoek nodig is
Indien keuze voor aanvullend onderzoek:
4.
5.
6.
7.

Formuleren onderzoeksopzet en eventueel vragenlijst
Verzamelen gegevens in veldonderzoek
Verwerken en analyseren van gegevens
Rapporteren en presenteren uitkomsten

Een extra beslispunt als je kiest voor aanvullend onderzoek is de beslissing
of je een extern bureau gaat zoeken om het onderzoek uit te voeren. Dan
komt er een offertetraject bij om zo’n bureau te kiezen.
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Ad 1. Het helder krijgen van de probleem- en/of vraagstelling
In dit stadium formuleer je eerst wat het doel van je onderzoek is. Dit lijkt voor
de hand te liggen, maar het vergt dat je goed doorvraagt bij de opdrachtgever.
Aanvullend bedenk je wat je uiteindelijk als resultaat wilt hebben van je
onderzoek: op welke vragen wil je precies antwoord hebben? En wat doe je
vervolgens met die antwoorden?
Formuleren probleem- / vraagstelling









Wat is het uiteindelijke doel van het onderzoek?
Formuleer de probleemstelling. Dit kan in de vorm van een
hypothese (aanname) zijn. Toets de conceptformulering bij de
betrokkenen en stel bij.
Werk vervolgens een aantal deelvraagstellingen uit: deze wil je
beantwoord krijgen in je onderzoek.
In de definitieve formulering moet je in ieder geval de volgende
punten opnemen:
Het doel van het onderzoek.
De vragen die aan de orde moeten komen.
De normen die gelden bij het nemen van een beslissing (bv. bij
welke uitkomst van het onderzoek iets wel of niet wordt gedaan).

Ad 2. Vaststellen van benodigde informatie
Wanneer de probleemstelling helder is, is het van belang om vast te stellen
welke informatie nodig is voor de oplossing van het probleem.
Ad 3. Verzamelen van gegevens uit bestaande bronnen
Wanneer voorgaande stappen duidelijk zijn, kun je relevante gegevens uit
bestaande bronnen gaan verzamelen. Hierbij moet je goed opletten, omdat
deze gegevens met een ander doel verzameld (kunnen) zijn. Bestaande
gegevens kun je intern – van andere afdelingen binnen de gemeente –
verkrijgen, maar ook extern. Hoofdstuk 4 gaat hier verder op in.
Na deze eerste drie fasen van het onderzoeksproces moet je beslissen of
aanvullend onderzoek wel of niet nodig is. In een aantal gevallen zullen de
reeds aanwezige gegevens niet toereikend zijn om alle vragen in de
Handleiding Onderzoek en Statistiek
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probleemstelling te beantwoorden. Als dat het geval is moet je ook nog een
afweging maken tussen het belang van de ontbrekende gegevens en de kosten
en tijd voor het verzamelen en analyseren van deze gegevens.
Als dit zo uitvalt dat je besluit dat aanvullend onderzoek nodig is, sta je voor de
keuze: een extern bureau inschakelen of zelf onderzoek doen, al dan niet met
hulp van Beleidsonderzoek.
Hoofdstuk 5 gaat in op het samenwerken met een extern bureau. Daarna
komen meer inhoudelijke onderwerpen aan de orde (hs. 6 t/m 11)
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Hoofdstuk 4

Inventarisatie van al aanwezige informatie

Als de probleemstelling duidelijk is, evenals de informatie die je nodig hebt,
volgt de stap waarin je inventariseert welke informatie al aanwezig is. Dit kan
allerlei soorten informatie betreffen. Niet alleen een cijfermatige onderbouwing
van het beleid, maar ook heel inhoudelijk. Doordat steeds meer organisaties
steeds meer informatie over allerlei onderwerpen beschikbaar stellen via
internet, is dit daarvoor een goed startpunt. Maar hoe vind je daar snel de
informatie die je zoekt, hoe zie je door de bomen het bos nog?

4.1 Gebruik maken van (wetenschappelijk) onderzoek
In Nederland wordt heel veel (wetenschappelijk) onderzoek gedaan in opdracht
van ministeries dat nog maar mondjesmaat zijn weg vindt naar de lagere
overheden. Terwijl daar beleid wordt gemaakt, dat daar heel goed gebruik van
kan maken. Want hoe bestrijd je jeugdwerkloosheid het beste, en hoe krijg je
mensen aan het bewegen? Hoe weet je of een bepaalde voorgenomen
activiteit effectief is? Wat levert een basisregistratie van topografische
gegevens op? Dat hoeven gemeenten echt niet allemaal zelf te onderzoeken of
proefondervindelijk te ervaren.

Er wordt onderscheid gemaakt naar ex-post en ex-ante beleidsonderzoek. Expost (evaluatie)onderzoek komt het meest voor: achteraf wordt onderzocht of
bepaalde interventies effect hebben gehad. Bijvoorbeeld: wat is het effect
Handleiding Onderzoek en Statistiek
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geweest van het invoeren van de ‘ Vogelaar wijken’ (SCP). Echter, er komt nu
ook meer aandacht voor ex-ante beleidsonderzoek: dat biedt juist aan de
voorkant van de beleidscyclus informatie. Hierboven een voorbeeld van
onderzoek dat ook de gemeente raakt.

4.2 Leidse webpagina Leidenincijfers
Voor statistische en onderzoeksinformatie over de stad Leiden is een goede
eerste ingang: www.leidenincijfers.nl.
Hier kun je een keuze maken:

Beknopte informatie over de stad Leiden (met een link naar de Kerncijfers)

Rechts vind je nieuwsberichten en de mogelijkheid je op te geven voor de
digitale nieuwsbrief

Voor meer verdieping ga je naar de blauwe buttons:
o
Cijfers: je komt bij een boomstructuur met heel veel tabellen en
grafieken over zeer veel onderwerpen. Hier kun je kant en klaar
rapporten vinden, maar ook zelf samenstellen.
o
Publicaties: dit leidt naar de Onderzoeksbank met honderden
rapporten over Leiden

Tot slot vind je onderaan meer informatie over grote onderzoeken die
Beleidsonderzoek in eigen beheer uitvoert (Stads- en Wijkenquête en
LeidenPanel) en de contactinformatie.
Een aantal belangrijke onderdelen van de website komt hieronder nader aan
de orde.
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Onderzoeksbank van de gemeente Leiden
De gemeente Leiden heeft een onderzoeksbank met meer dan 1.000
onderzoeken. Het doel van de onderzoeksbank is het beschikbaar stellen van
informatie over beleidsonderzoeken in of over Leiden. De Onderzoeksbank
kent de indeling zoals weergegeven op de volgende bladzijde.
Als je beleidsonderzoek gaat (laten) uitvoeren moet je dit onderzoek
aanmelden bij Beleidsonderzoek. Dit geldt zowel voor intern uitgevoerd als
voor extern uitgevoerd onderzoek. Van elk aangemeld onderzoek wordt een
aantal gegevens vastgelegd die vervolgens zichtbaar zijn voor iedereen die de
onderzoeksbank raadpleegt. Hierdoor kan iedere beleidsmedewerker op de
hoogte blijven van welke onderzoeken er zijn gedaan. In de meeste gevallen is
het onderzoeksrapport als PDF-bestand bijgevoegd.
Handleiding Onderzoek en Statistiek
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We besteden hier extra aandacht aan twee grote onderzoeken, waarvan de
uitkomsten in de Onderzoeksbank staan.
1. De Stads- en Wijkenquête Leiden, die sinds 2001 jaarlijks (inmiddels om het
jaar) wordt gehouden.
De Stads-en Wijkenquête is een enquête onder ongeveer 2.400 volwassen
Leidenaren naar hun mening over de stad en wijk en hun wensen als klant
van de gemeente. Het is een omnibus-onderzoek: naast altijd terugkerend
onderwerpen, zoals de financiële situatie en de waardering van de
gemeentelijke dienstverlening, kunnen elke keer weer andere onderwerpen
worden aangedragen door afdelingen binnen de gemeente en ook partners
waarmee de gemeente samenwerkt.
12
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2. Veiligheidsmonitor
De centrale vraag in de Veiligheidsmonitor is: “Hoe ervaren de inwoners
van Leiden de leefbaarheid en veiligheid van de eigen buurt?” Doordat het
onderzoek jaarlijks wordt herhaald is het mogelijk om trends in de tijd te
volgen. Uit elk van de tien Leidse wijken zitten om het jaar ongeveer
tweehonderd bewoners in de steekproef, genoeg om ook van de wijken
trends in de tijd te volgen en om ze onderling te vergelijken.
Beleidsonderzoek coördineert dit landelijke onderzoek voor de hele regio en
werkt daarbij samen met de politie.
Leiden in cijfers: statistieken
Beleidsonderzoek verzamelt, analyseert en aggregeert kwantitatieve gegevens
over Leiden uit bronnen van binnen of buiten de gemeente en ontsluit die via
‘SWING’. Dat is een werkwijze waarmee je enerzijds complete rapporten met
cijfers aan kan bieden, maar ook mensen zelf kan laten zoeken en
samenstellen. In de bijlage vindt u een korte handleiding hiervoor om er snel
mee aan de slag te kunnen.
Bronnen zijn zowel administratieve systemen als resultaten van enquêtes. De
indeling van ‘Leiden in cijfers’ is thematisch, maar ook wijkgericht: je kunt met
één druk op de knop een ‘Staat van de wijk’ of ‘Staat van de buurt’
samenstellen.
Een paar voorbeelden van bronnen:
1.

2.

3.

binnen de gemeente:
 bevolkingsgegevens
 gegevens over bijstand
buiten de gemeente:
 CBS  gegevens over zeer veel onderwerpen
 Politie gegevens over misdrijven
 DUO  gegevens over leerlingen en studenten
enquêtes:
 Veiligheidsmonitor
 Stads- en Wijkenquête Leiden

Handleiding Onderzoek en Statistiek
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‘Leiden in cijfers’ kent de volgende indeling en onderwerpen.
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4.3 Externe websites met onderzoeks- en statistische informatie
In deze paragraaf staan een aantal externe sites (d.w.z. niet in beheer van de
gemeente Leiden) waar veel relevante statistische en onderzoeksinformatie is
te vinden. Hier noemen we een toegangspoort tot al die websites: de website
www.beleidsonderzoek.startpagina.nl

www.pbl.nl

Het Planbureau voor de Leefomgeving is het nationale instituut voor
strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte.
Beleidsonderzoek gebruikt vooral hun regionale en lokale
bevolkingsprognoses.
www.statline.nl
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is in Nederland de bron bij uitstek
voor statistische gegevens. Via de statistische databank Statline kun je flexibel
overzichten samenstellen en de resultaten opslaan. Ook kun je de link naar de
tabel bewaren, zodat je als er meer recentere gegevens zijn met ‘een druk op
de knop’ dezelfde tabel krijgt met die nieuwste gegevens. De structuur lijkt op
de verkenner van Windows.

Handleiding Onderzoek en Statistiek
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www.platform31.nl

Platform31 is een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en
regionale ontwikkeling. Platform31 is de fusieorganisatie van KEI, Nicis
Institute, Nirov en SEV. Op de website is bijvoorbeeld een kennisbank te
vinden met informatie over vraagstukken in stad en regio. Zo kunnen
gemeenten van elkaar leren.
www.scp.nl

Het Sociaal en Cultureel Planbureau brengt jaarlijks enkele tientallen
rapporten uit. De onderwerpen zijn zeer divers: van veranderingen in de
maatschappelijke opvattingen tot ontwikkelingen op de terreinen werk,
inkomen, gezondheid, onderwijs, sociale zekerheid, huisvesting, cultuur,
tijdbesteding, emancipatie, integratie en sport. Bekende publicaties zijn De
sociale staat van Nederland en het Sociaal en Cultureel Rapport.
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www.beleidsonderzoek.nl
De website van de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO), de Nederlandse
brancheorganisatie van beleidsonderzoek dat op commerciële basis wordt
uitgevoerd. Doelgroepen van de VBO-site zijn zowel opdrachtgevers en het
externe publiek als de VBO-leden en hun medewerkers en collegaonderzoekers.
www.beleidsonderzoekonline.nl
Beleidsonderzoek Online is een e-journal voor en over beleidsonderzoek en
beleid. Beleidsonderzoek Online biedt ruimte aan artikelen en columns over de
uitkomsten van belangwekkend beleidsonderzoek, voorbeelden van benutting
van beleidsonderzoek in het beleidsproces, aspecten van en ontwikkelingen in
beleidsonderzoek, interessante toepassingen van en nieuwe ontwikkelingen in
methoden en technieken en belangrijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten in
beleid, bestuur en/of regelgeving.
www.atlasleefomgeving.nl / www.leefbaarometer.nl
Deze websites werken vooral met kaarten. Verschillende onderwerpen, zoals
leefbaarheid, luchtkwaliteit en cultureel erfgoed, zijn op een kaart van
Nederland geprojecteerd. Je kunt inzoomen op een bepaald geografisch
gebied, soms tot straten aan toe.

Beslispunt: wel of geen aanvullend onderzoek
Aan het eind van deze fase is het goed je de volgende vragen te stellen:
 Hoeveel en welke vragen worden beantwoord met de verzamelde kennis
en wat is het belang van deze kennis?
 Hoeveel en welke kennis ontbreekt nog en wat is het belang van deze
kennis?
Daarmee kun je de afweging maken: wegen de kosten (tijd, geld …) van het
doen van het aanvullend onderzoek op tegen het belang van de
ontbrekende kennis die je met aanvullend onderzoek alsnog verwacht te
krijgen.

Handleiding Onderzoek en Statistiek
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Hoofdstuk 5 Uitbesteden van onderzoek
Vooraf de opmerking dat dit hoofdstuk zich toespitst op (kwalitatief en
kwantitatief) enquêteonderzoek. Een aantal onderdelen zijn ook van toepassing
op het overige onderzoek.

5.1 De procedure: van aanbesteding tot opdrachtverlening
Als je hebt besloten extern aanvullend onderzoek te laten doen, moet je je op
de hoogte stellen van de inkoopregels die hiervoor gelden bij de gemeente.
Externe inhuur is inkoop; raadpleeg Servicepunt71 voor procedures met het
oog op rechtmatigheid. Afhankelijk van de geschatte kosten van het onderzoek
gelden in de Leidse regio de volgende verplichtingen:
 tot € 50.000 mag je enkelvoudig aanbesteden
 vanaf € 50.000 t/m € 207.000: minimaal drie bureaus benaderen of
openbaar aanbesteden
 vanaf € 207.000: Europees aanbesteden
Ook bij een onderzoek dat minder kost dan € 50.000 is het altijd raadzaam om
aan meer bureaus een offerte te vragen. Je kunt dan goed prijs en prestaties
vergelijken.







Procedure voor opdracht aan extern bureau
opdrachtgever kiest een aantal bureaus
opdrachtgever informeert bureaus over de opdracht
bureaus brengen voorstel /offerte uit
opdrachtgever vergelijkt offertes
opdrachtgever kiest bureau, onderzoek start

Je vraagt bureaus met een goede naam en ervaring op het gebied van het
onderwerp om een offerte uit te brengen. De instructie aan de gekozen
bureaus is belangrijk: de opdracht moet duidelijk en compleet zijn. Inzicht in de
problematiek is van groot belang voor het verdere verloop en de kwaliteit van
het onderzoek. Maar al te vaak valt het eindresultaat tegen omdat in de
beginfase het probleem en de situatie niet duidelijk genoeg zijn overgebracht.
Wel is het zo dat je een bureau kan vragen met voorstellen of ideeën te komen
als je zelf twijfelt over bijvoorbeeld de onderzoeksmethode.
18
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Denk er ook van tevoren over na wanneer je het onderzoek wilt laten uitvoeren
en wat je budget ongeveer is. De bureaus komen vervolgens met een offerte
waarin staat wat je kunt verwachten.

5.2 De offerte en het kiezen van een bureau
In de offerte kunnen de volgende punten staan (indien van toepassing):
 achtergrond, probleemstelling en doelstelling van het onderzoek;
 beargumenteerde omschrijving van de voorgestelde onderzoeksmethode;
 beknopte weergave van de voorgestelde vragenlijst;
 steekproefsamenstelling;
 responsbevorderende maatregelen;
 wijze van rapportage;
 tijdsplanning, kosten en leveringsvoorwaarden;
 achtergrond van de onderzoekers en referenties.
Afvinklijst voor beoordeling van de offerte









Staan in de offerte alle hiervoor genoemde punten?
Heeft het bureau de probleemstelling goed begrepen?
Hoe is de onderzoeksopzet? Draagt de informatie die het onderzoek op
gaat leveren daadwerkelijk bij aan het oplossen van de
probleemstelling?
Is de opzet, uitvoering en controle van het veldwerk goed geregeld?
Hoe zit het met de kwaliteit van de analyse en rapportage / presentatie?
Wat is de leveringstermijn?
Staan de kosten van het onderzoek in verhouding tot het belang van het
probleem dat je wilt oplossen?

Op basis van de beoordeling van de offertes kies je vervolgens een bureau uit.
Het onderzoek kan dan beginnen. Samen met het bureau besteed je
vervolgens tijd aan de definitieve vragenlijst en het trekken van een goede
steekproef. Het is nuttig de vragenlijst vooraf te testen bij een paar mensen;
eventuele onduidelijke vragen kun je dan nog aanpassen.

Handleiding Onderzoek en Statistiek
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5.3 Kosten van onderzoek
De kosten voor een onderzoek hangen af van factoren als de
onderzoeksmethode, de lengte en complexiteit van de vragenlijst, het aantal
respondenten en de diepgang van de gewenste analyses. Omdat steeds meer
kwantitatief onderzoek via internet plaatsvindt is de lengte van de vragenlijst
een factor die steeds minder invloed op de prijs heeft. Immers, de respondent
voert als het ware zelf zijn antwoorden in. Bij telefonisch onderzoek is de lengte
van de vragenlijst wel degelijk een belangrijke factor in de kosten.
Let altijd op een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit en spreek een vaste
prijs af om bij de eindafrekening niet voor onaangename verrassingen te
komen staan.
Een gemiddeld onderzoek kent vrij veel vaste kosten voor zaken als
voorbereiding, overleg, constructie van vragenlijst, analyse en rapportage.
Deze kosten zijn er altijd ongeacht het aantal respondenten dat je ondervraagt.
Hierdoor is een grote steekproef relatief (per respondent) goedkoper dan een
kleine steekproef.
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Hoofdstuk 6 Onderzoeksmethoden
6.1 Kwantitatief en kwalitatief onderzoek
Welke onderzoeksmethode je kiest is afhankelijk van de onderzoeksvraag en
de soort informatie waarnaar je op zoek bent: kwantitatieve of kwalitatieve. Er
is veel te zeggen over het onderscheid tussen deze methoden. Een heel
praktisch onderscheid betreft het aantal respondenten, dat bij kwantitatief
onderzoek groot, en bij kwalitatief onderzoek veel kleiner is. Een ander
belangrijk verschil is dat kwalitatief onderzoek inzichten in motieven, gedrag en
achtergronden oplevert, terwijl kwantitatief onderzoek cijfermatige uitspraken
oplevert. We zien de laatste tijd in de gemeente de belangstelling voor
kwalitatief onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van groepsgesprekken, wat
toenemen. Elke onderzoekmethode heeft zijn eigen kenmerken, hieronder kort
samengevat.

gebruiken als

steekproef (hs 9)
rol interviewer

resultaat
weergave resultaten
geschikt als indicator?
verzamelen gegevens
(par.6.2)
vragenlijsten
(hs 7)
frequentie van het
onderzoek (hs 8)

kwantitatief
representativiteit en
betrouwbaarheid
belangrijk is

kwalitatief
detailinformatie gewenst
is bv. over
achterliggende motivatie
/ attitudes
groot
klein
n.v.t. of klein:
groot:
(telefonisch) uitleg geven gesprekstechnieken om
door te vragen
metend
inzichtvormend
tabellen en grafieken +
beschrijvingen en
interpretatie ervan
beelden
vaak
nee
schriftelijk, telefonisch,
telefonisch, persoonlijk
internet, persoonlijk
interview
interview
meer structuur vooraf
minder structuur vooraf
(gesloten vragen)
(onderwerpenlijst)
geschikt om meermaals meestal eenmalig
te herhalen
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6.2 Methoden voor het verzamelen van gegevens
Als je mensen wilt ondervragen staan daarvoor verschillende methoden tot je
beschikking. Door de tijd heen zien we verschuivingen in veel gebruikte
methoden. Was een jaar of tien geleden een telefonisch onderzoek nog heel
gebruikelijk, nu zien we veel meer digitale onderzoeken. Bij een onderzoek
wordt vaak een mix van methoden gebruikt voor een optimaal resultaat.
Een voorbeeld: aan alle mensen in de steekproef wordt een uitnodigingsbrief
gestuurd met de vraag om een digitale vragenlijst in te vullen. In de brief wordt
dan vermeld hoe en met welke code men in kan loggen. Bij de
herinneringsbrief wordt de vragenlijst op papier meegestuurd, zodat de
respondent kan kiezen op welke wijze de vragen worden beantwoord. Als
laatste worden de mensen die nog niet hebben gerespondeerd nagebeld om
het onderzoek telefonisch af te nemen. Bij de keuze van de methode spelen
vooral de kosten mee en de representativiteit van de respondenten.
Een goede aankondigingsbrief
Mensen worden vaak lastig gevallen om ergens hun mening ergens over te
geven; hierdoor kan ook de bereidwilligheid om mee te doen aan
gemeentelijk onderzoek lager worden.
Daarom is het van belang om iedereen in de steekproef een introductiebrief
op naam te sturen (op briefpapier van de gemeente en in een envelop van
de gemeente) waarin staat:

wat het doel van het onderzoek is;

wie de opdrachtgever van het onderzoek is;

wat de te verwachten duur van het onderzoek is;

hoe de steekproef tot stand is gekomen;

dat de gegevens anoniem worden verwerkt;

wie men kan bellen voor informatie over het onderzoek.
De handtekening van de burgemeester of gemeentesecretaris kan ook
responsbevorderend werken.
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6.3 Telefonisch onderzoek
Telefonisch onderzoek wordt meestal uitgevoerd met behulp van CATI
(Computer Assisted Telephone Interviewing): de enquêteur voert tijdens het
telefoongesprek meteen de antwoorden van de respondent in en automatisch
komt dan de juiste volgende vraag op het scherm. Vragen die voor die
respondent niet van toepassing zijn worden overgeslagen. De
gegevensverzameling en verwerking gaan op deze manier snel. Een
telefonisch onderzoek mag niet te lang duren (maximaal 15 à 20 minuten).
Daarnaast verhoog je de respons ook door met het onderzoeksbureau goede
afspraken te maken over de tijden dat ze gaan bellen (bv. niet tijdens ‘nationale
evenementen’ zoals een avond Europacupvoetbal).
Respecteer het als mensen hebben aangegeven niet benaderd willen worden,
aan de gemeente of in een ‘bel me niet register’.
Telefoonnummers staan niet in de Basisregistratie Personen (BRP) maar koop
je bij leveranciers. Steeds meer mensen hebben een 06-nummer of een
geheim nummer. Hier moet je rekening mee houden bij het bepalen van de
grootte van je steekproef. Verder moet je ook de representativiteit van de
uiteindelijke steekproef in de gaten houden: vormt die een goede afspiegeling
van de totale onderzoekspopulatie? Deels kun je dat doen door in de
steekproef meer mensen te trekken uit groepen waarvan je verwacht dat er
minder telefoonnummers worden gevonden (bv. jongeren).
Een belangrijk voordeel van telefonisch onderzoek is dat de respons meestal
hoger is dan bij digitaal en schriftelijk onderzoek en ook wat minder scheef
verdeeld wat betreft achtergrondkenmerken zoals opleidingsniveau. De bruto
steekproef is altijd groter dan het uiteindelijke aantal mensen dat je wilt
ondervragen. Daardoor kun je tussendoor nog
‘bijsturen’ als uit een bepaalde subpopulatie
(bv. mannen, ouderen, mensen uit een
bepaalde wijk …) nog te weinig mensen zijn
ondervraagd. Ook kun je stoppen met het
veldwerk als er genoeg enquêtes zijn
afgenomen.
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6.4 Onderzoek via internet of schriftelijke vragenlijst
Hoewel er natuurlijk verschillen zijn, zijn er veel overeenkomsten tussen een
vragenlijst via papier en internet.
Tegelijkertijd een voordeel en een nadeel van deze methoden is dat er geen
interviewer betrokken is bij deze vorm van gegevens verzamelen:

een voordeel is dat de interviewer de respondent zo niet (onbedoeld) kan
beïnvloeden;

een nadeel is dat de respondent geen nadere uitleg kan krijgen over een
vraag; en andersom: dat bij onduidelijk of inconsistent invullen niet nog
eens nagevraagd kan worden wat de respondent nu eigenlijk bedoelde.
Belangrijke andere nadelen zijn dat de respons bij deze methoden voor
gegevens verzamelen meestal laag is en scheef verdeeld omdat hoger
opgeleiden veel vaker dan lager opgeleiden meedoen aan deze vorm van
onderzoek.
Internet
Tegenwoordig vindt steeds meer gegevensverzameling voor onderzoek plaats
via internet. De mensen uit de steekproef krijgen een e-mail als dat adres
bekend is met het verzoek de vragenlijst online in te vullen. Vaak is echter het
e-mailadres niet bekend en krijgt men een brief thuis met een inlogcode. Dan is
het maar de vraag of men de moeite neemt om in te loggen en aan het
onderzoek mee te doen.
Voordelen van deze methode zijn de grote snelheid waarmee je gegevens kunt
verkrijgen en de relatief lage kosten voor het verzamelen van de gegevens.
Omdat de antwoorden automatisch worden verwerkt kun je bij onderzoek via
internet ook in verhouding wat meer open vragen opnemen (je hoeft de
antwoorden niet allemaal in het eindrapport over te nemen, maar ze zijn razend
informatief voor de opdrachtgever). Een ander voordeel is dat je de
mogelijkheid hebt om beeld- of geluidsmateriaal te gebruiken.
Een belangrijk punt waar je op moet letten is de representativiteit van de
respons die je krijgt met deze methode. In ieder geval is het nodig dat niet
iedereen zich zomaar zelf mag aanmelden voor onderzoek via internet, dan is
het risico van een niet-representatieve steekproef te groot. Dit kun je
grotendeels voorkomen door aan de hand van een steekproef mensen uit te
nodigen voor deelname aan het onderzoek.
24
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Tip om internetonderzoek van anderen te beoordelen
Wees er altijd alert op hoe de responsgroep voor internetonderzoek tot
stand is gekomen: stel jezelf de vraag of die representatief is / kan zijn voor
de hele onderzoekspopulatie.
Schriftelijk
Bij schriftelijk onderzoek krijgt iedereen uit de steekproef een papieren
vragenlijst thuis gestuurd die men kan invullen op een zelf te bepalen plaats en
tijdstip. Dat is een voordeel van deze methode, die tegelijkertijd hogere kosten
met zich meebrengt.
Schriftelijk ondervragen is niet geschikt als je onderzoek doet over een groot
aantal onderwerpen en/of over onderwerpen die niet voor iedereen van
toepassing zijn. De meeste mensen hebben geen zin om een heel pak papier
in te vullen; de aversie daarvoor ontstaat vaak al bij het zien van de vragenlijst.
Anderzijds leert de ervaring met de Stads- en Wijkenquête van de afgelopen
jaren dat mensen wanneer ze de keuze hebben vaker kiezen voor schriftelijk.

6.5 Persoonlijk interview
Bij een persoonlijk interview maken we onderscheid tussen de kwantitatieve
interviews en kwalitatief onderzoek. Bij kwantitatief onderzoek worden mensen
doorgaans (individueel) persoonlijk ondervraagd omdat de doelgroep anders
moeilijk te bereiken is. Het is namelijk een kostbare manier van ondervragen.
De andere variant is een (kwalitatief) gesprek, doorgaans met een groep.
Dit wordt meestal opgenomen (geluid en/of beeld). De respondenten kunnen
bijvoorbeeld professionele dienstverleners zijn (zoals een opbouwwerker in een
onderzoek over het functioneren van wijkcentra) of gebruikers van die diensten
(zoals bezoekers van een wijkcentrum).
De vorm leent zich goed om open vragen te stellen. Bovendien kunnen
interviews langer duren dan bij andere methoden van gegevensverzameling.
Ook non-verbale reacties kunnen worden gemeten. Daar staat tegenover dat
de interviewer bij deze vorm een relatief grote rol speelt en de resultaten
onbedoeld kan beïnvloeden. De methode is geschikt voor het verkrijgen van
inzicht in achterliggende motivaties en houdingen van de onderzoekspopulatie.
Handleiding Onderzoek en Statistiek
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Hoofdstuk 7 Vragenlijsten
De vragenlijst is het meetinstrument waarmee de onderzoeksvragen worden
beantwoord. Daarom moet je aan de samenstelling van de vragenlijst en de
formulering van de vragen de nodige zorg besteden.
Algemene eisen die gelden voor de formulering van vragen zijn:
 er is maar één uitleg van de vraag mogelijk en er wordt niet naar meer
zaken tegelijkertijd gevraagd;
 de formulering is duidelijk voor de respondent: niet te moeilijk taalgebruik,
goede woordkeus, vermijden van (dubbele) ontkenningen;
 de vraag moet zo concreet mogelijk zijn en neutraal geformuleerd (niet
suggestief).
Verder is het belangrijk de vragen in een logische volgorde te zetten; meestal
gebeurt dat van breed naar specifiek maar andersom is ook mogelijk. De
meningen in onderzoeksland zijn erover verdeeld of vragen naar persoonlijke
achtergrondkenmerken aan het begin of aan het eind moeten worden gesteld.
Als ze aan het begin staan kan het zodanig afschrikken, vooral als bijvoorbeeld
naar inkomen wordt gevraagd, dat
men de hele vragenlijst niet meer
invult. Als het achteraan staat gebeurt
het wel dat men de hele vragenlijst
invult, maar dan juist deze vragen
overslaat waardoor de informatie niet
meer goed bruikbaar is.
Hoe lang een vragenlijst mag duren, hangt af van veel factoren. Als de
respondent ergens heel sterk bij betrokken is, kan de vragenlijst waarschijnlijk
wat langer zijn, evenals wanneer de respondent van te voren schriftelijk of
telefonisch op de hoogte is gesteld.
Beperk het aantal vragen tot het noodzakelijke: elke vraag afzonderlijk moet
een doel hebben. Vuistregel: een telefonisch, schriftelijk of digitaal onderzoek
duurt maximaal 20 minuten, een persoonlijk interview maximaal 40 minuten.
Een groepsgesprek mag wel 2 uur duren.
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Vragen kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld, hieronder staat
er een aantal.
Gesloten en open vragen
Bij gesloten vragen staan de mogelijke antwoorden van te voren grotendeels
vast, bij open vragen zijn allerlei antwoorden mogelijk en moet de respondent
zelf een antwoord formuleren. Er bestaan ook tussenvormen.
Voorbeelden van (min of meer) gesloten vraagvormen zijn:
 vragen zonder vaste antwoordcategorieën omdat het gewenste soort
antwoord uit de vraag is af te leiden, zoals:
wat is uw leeftijd in hele jaren
wat voor rapportcijfer tussen 0 en 10 geeft u aan …
 dichotome vragen: vragen met twee antwoordcategorieën (bv. ja/nee
vragen).
 een vraag met vaste antwoordcategorieën waaruit men er één moet kiezen.
De antwoordcategorieën moeten elkaar onderling uitsluiten en samen alle
mogelijke antwoorden afdekken. Vaak is de laatste categorie: anders,
namelijk ….
 een verbijzondering van een vraag met vaste antwoordcategorieën is een
vraag naar een reactie op een stelling, ook wel schaal- of dimensievragen
genoemd, bv. Wilt u aangeven in welke mate u het met de volgende stelling
eens bent?
De dimensie is vaak een 5-puntsschaal waarin de punten benamingen
hebben als: helemaal mee eens / mee eens / noch mee eens noch mee
oneens / mee oneens / helemaal mee oneens. Soms bestaat de schaal uit
een even aantal punten om de respondent te ‘dwingen’ een keuze te maken
die niet in het neutrale midden ligt.
 een vraag met vaste antwoordcategorieën waarvan men meer alternatieven
kan aankruisen.
 een (half open) vervolgvraag die je alleen stelt als op een vorige vraag een
bepaald antwoord is gekomen
Bijvoorbeeld: In de Veiligheidsmonitor werd de volgende vraag gesteld als
de respondent heeft aangegeven zich in Leiden wel eens onveilig te voelen:
“Op welke plekken in Leiden voelt u zich wel eens onveilig?”
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rangschikkingen, bv.: "Geef aan welke Leidse buurt u het aantrekkelijkst
vindt, welke het één na aantrekkelijkst, etc."
beeldvragen: hierin laat men plaatjes of foto’s zien en stelt daarover een
vraag; bv. “Welke foto komt het meest overeen met hoe uw wijk eruit ziet”.



Inhoudelijk kunnen vragen worden ingedeeld in vragen over:
 feitelijke achtergrondkenmerken van de respondent (bv. leeftijd, sekse,
opleiding, inkomen);
 gedrag (bv. zwembadbezoek, sportbeoefening);
 meningen, houdingen en opinies (bv. mening over de netheid in de eigen
buurt, beoordeling gemeentelijke dienstverlening).
De achtergrondkenmerken gebruik je om te analyseren of er verschillen zijn
tussen bv. mannen en vrouwen of jongeren en ouderen. Daarnaast gebruik je
ze om te kijken of de steekproef representatief is voor de onderzoekspopulatie
(zie volgend hoofdstuk). Er zijn ook feitelijke vragen die je in de vragenlijst
opneemt omdat er geen andere bronnen zijn waarmee je ze kunt
beantwoorden.
Voorbeeld feitelijke vraag waarvoor geen andere bronnen zijn
In de Stadsenquête staan jaarlijks terugkerende trendvragen over de
financiële situatie van Leidse huishoudens (o.a. “is de financiële situatie van
het huishouden waarin u woont in de afgelopen twaalf maanden verbeterd,
gelijk gebleven of verslechterd?”)
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Hoofdstuk 8 Frequentie van het onderzoek
Ad hoc onderzoek wordt eenmalig gedaan naar aanleiding van een specifieke
onderzoeksvraag (bv. Leidenpanel).
Periodiek onderzoek wordt meermalen uitgevoerd, bijvoorbeeld eens per jaar
of eens per twee jaar. Hierdoor worden ontwikkelingen in de tijd duidelijk (bv.
Veiligheidsmonitor).
Continu onderzoek verzamelt dagelijks, wekelijks of maandelijks gegevens,
meestal met behulp van een vragenlijst (bv. lijst met evaluatievragen voor de
cursisten van een inburgeringcursus).
Een andere naam voor periodiek onderzoek is monitor. Bij een monitor trek je
voor elke meting een nieuwe steekproef. Ook de Leidse Stadsenquête is een
periodiek onderzoek; jaarlijks wordt een andere steekproef benaderd met
(deels) dezelfde vragen als het voorgaande jaar. Voor de Stadsenquête
kunnen verschillende opdrachtgevers (afdelingen, organisaties) onderwerpen
aandragen; een andere naam hiervoor is omnibusonderzoek. Doordat meer
opdrachtgevers meedoen kunnen de vaste kosten voor het onderzoek worden
gedeeld. Door de verschillende onderwerpen die aan de orde komen is het
gevarieerd voor de respondent, waardoor wat langere gesprekken mogelijk
zijn.
Periodiek en continu onderzoek worden doorgaans onder wisselende
steekproeven gehouden. Maar het is ook mogelijk om een vaste groep
personen, huishoudens, bedrijven etc. uit te zoeken die bereid is gedurende
langere tijd mee te werken aan het onderzoek. Je kunt per meting dan óf de
hele groep ondervragen of een deel. Deze vaste groep noem je een panel.
Voor een panel hoef je dus niet steeds opnieuw een steekproef te trekken en je
kunt het panel gedetailleerd samenstellen zodat het op meer aspecten een
representatieve afspiegeling is van de onderzoekspopulatie.
Of je panel representatief is moet je wel bij elke meting weer controleren omdat
niet iedereen in het panel bij elke vragenronde zal reageren. Ook kan het
voorkomen dat voor een bepaald onderwerp het panel geen afspiegeling is
voor de onderzoekspopulatie. (bv. Stel dat je het oordeel over voorzieningen
voor ouderen wilt weten dan is het raadzaam om alleen ouderen in je panel te
benaderen omdat dat dan de onderzoekspopulatie is). Daarnaast kost het tijd
en inspanning om het panel regelmatig te verversen.
Handleiding Onderzoek en Statistiek

29

Digitaal LeidenPanel
Sinds 2006 heeft de gemeente Leiden een digitaal panel, het LeidenPanel,
bestaande uit ca. 600 inwoners van Leiden. Het LeidenPanel is
samengesteld uit een a-selecte steekproef uit de BRP van de gemeente.
Hierdoor is het panel onafhankelijk.
Burgemeester en wethouders, raadsleden of een afdeling van de gemeente
kunnen het LeidenPanel vragen voorleggen over uiteenlopende
onderwerpen.
Bij het uitnodigen van inwoners voor het panel wordt er zoveel mogelijk naar
gestreefd dat verschillende groepen (bv. wat betreft sekse, leeftijd,
woonwijken …) in de bevolking evenredig zijn vertegenwoordigd in het panel.
Voor meer info zie: www.leiden.nl/LeidenPanel
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Hoofdstuk 9 Populatie, betrouwbaarheid en steekproef
9.1 De onderzoekspopulatie
Voordat je een steekproef laat trekken is het nodig eerst precies vast te stellen
welke groep mensen je wilt bestuderen: de onderzoekspopulatie. De
afbakening hangt af van het onderwerp van je onderzoek.
Voorbeelden van onderzoekspopulaties
1. Voor de Veiligheidsmonitor van Leiden is de onderzoekspopulatie gelijk
aan alle Leidenaren van 15 jaar en ouder.
2. Voor een onderzoek naar waardering van voorzieningen voor kinderen
onder de zes jaar is de onderzoekspopulatie gelijk gesteld aan alle
ouders met één of meer kinderen onder de zes jaar.
3. Voor de vraag in de Stadsenquête of Leidenaren met een
minimuminkomen bekend zijn met de regelingen voor minima die de
gemeente Leiden heeft is de onderzoekspopulatie gelijk aan de
Leidenaren met een minimuminkomen.
4. Voor een tevredenheidonderzoek onder medewerkers van de gemeente
Leiden is de onderzoekspopulatie gelijk aan alle medewerkers van de
gemeente Leiden.
Soms kun je ervoor kiezen om de hele onderzoeksgroep te ondervragen (bv.
bij het tevredenheidonderzoek onder medewerkers bij de gemeente). Dit kan
alleen als de onderzoekspopulatie niet te groot is en goed af te bakenen en te
bereiken. Meestal is de totale onderzoekspopulatie te groot om iedereen te
ondervragen. Zo bestaat de onderzoekspopulatie in Leiden voor de
Stadsenquête en de Veiligheidsmonitor uit ruim 90 duizend mensen.
Nu is het ook niet nodig om iedereen uit de onderzoekspopulatie te
ondervragen, want ook op basis van een steekproef kun je goed onderzoek
doen en betrouwbare conclusies trekken.
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Voor het meeste opinieonderzoeken onder Leidenaren wordt de steekproef
getrokken uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. In de BRP
staan van alle inwoners een groot aantal gegevens, zoals:
 sekse, geboortedatum en burgerlijke staat;
 geboorteland van de persoon zelf en van beide ouders;
 woonadres (hiervan afgeleid ook woonbuurt en -wijk).
Voor de meeste onderzoeken kun je op basis van dergelijke gegevens de
onderzoekspopulatie in de BRP bepalen en vervolgens een steekproef trekken.
Dit kan echter niet voor alle mogelijke onderzoekspopulaties, omdat daarvoor
niet altijd alle gegevens in de BRP staan.
Twee belangrijke gegevens die niet in de BRP staan zijn inkomen en
opleidingsniveau. Als de onderzoekspopulatie bestaat uit mensen uit een
bepaalde inkomensgroep of met een bepaald opleidingsniveau is het daarom
nodig in de vragenlijst hiervoor een selectievraag op te nemen.
Voorbeeld selectievraag
In de Stadsenquête staan vragen over de bekendheid met minimaregelingen. Dit is alleen bedoeld voor mensen met een bepaald inkomen. De
vraag hoe hoog iemands inkomen is wordt dan ook gebruikt als een
selectievraag: alleen respondenten die een inkomen onder een bepaalde
grens opgeven krijgen deze vragen.
De kans is vrij groot dat er, na de selectievragen, onvoldoende mensen
overblijven om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de bekendheid
met de minima-regelingen. In zo’n geval moet je dus eerst inschatten hoeveel
mensen door ‘de selectievraag heen komen’. Op basis daarvan kun je
beslissen dit vragenblok al dan niet op te nemen in de Stadsenquête.
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9.2 Betrouwbaarheid en nauwkeurigheidsmarges
Het doel van onderzoek is om uitspraken te doen over de totale
onderzoekspopulatie: op basis van de gevonden uitkomst in de steekproef
maak je een schatting van het betreffende gegeven in de onderzoekspopulatie.
De beste schatting is altijd de steekproefuitkomst. Omdat het om een
steekproef gaat, zit rond deze uitkomst zowel naar beneden als naar boven
altijd een marge: de nauwkeurigheidsmarge of steekproefmarge.
De grootte van deze marge is afhankelijk van de omvang van de steekproef,
ofwel het aantal mensen dat de vraag heeft beantwoord (de ‘N’ van de
steekproef) en van het gevonden percentage (de uitkomst). Hierbij geldt:




hoe groter de steekproef, hoe kleiner de marge;
hoe verder het gevonden percentage van 50% af ligt, hoe kleiner de marge.

Bij de berekening van de marges wordt meestal uitgegaan van een
betrouwbaarheid van 95%. Dat wil zeggen dat de werkelijke waarde in de
populatie met een kans van 95% tussen de marges ligt. Bij een hogere
betrouwbaarheid worden de marges groter, bij een lagere betrouwbaarheid
worden ze kleiner.
In onderstaande tabel staan een aantal combinaties van steekproefomvang en
gevonden percentage met daarbij de marge. Met 95% betrouwbaarheid ligt de
werkelijke waarde (dus in de totale onderzoekspopulatie) tussen het gevonden
percentage plus of min het vermelde aantal procentpunten.
Marges bij verschillende steekproefomvang en percentages bij een
betrouwbaarheid van 95%

steekproefomvang (N)

50%

25% of
75%

10% of
90%

5% of
95%

100
125
250
400
500
1.000

 9,8
 8,8
 6,2
 4,9
 4,4
 3,1

 8,5
 7,6
 5,4
 4,2
 3,8
 2,7

 5,9
 5,3
 3,7
 2,9
 2,6
 1,9

 4,3
 3,8
 2,7
 2,1
 1,9
 1,4
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Leesvoorbeeld: Als in een steekproef met N=400 75% het ergens mee eens is,
is in de onderzoekspopulatie met een kans van 95% tussen
de 70,8% en 79,2% (75%  4,2 procentpunt) het daar mee
eens.
Deze tabel geldt voor alle uitkomsten waarbij het om percentages gaat. Het
maakt niet uit hoe groot de totale populatie is (behalve natuurlijk als je de hele
populatie zou ondervragen: dan zitten er geen marges rond de gevonden
uitkomsten). Dus bijvoorbeeld bij N=400 maakt het niet uit of de populatie
6.000 of 60.000 is.
Verder gelden voor gevonden percentages boven de 50% dezelfde marges als
voor honderd minus dat percentage: zo gelden voor een uitkomst van 5%
dezelfde marges als bij 95%.
De marges zijn in de praktijk ook van belang bij de vergelijking van
verschillende steekproefuitkomsten. Als je bijvoorbeeld twee wijken met elkaar
wilt vergelijken en in elke wijk zijn 400 mensen ondervraagd is het volgende
aan de hand (zie ook het leesvoorbeeld hierboven):
Wanneer in het ene wijk de uitkomst 22% (plus of min 4,2%) en in de andere
wijk 26% (plus of min 4,2%) dan valt dat binnen elkaars marges. We zeggen
dan dat het verschil niet significant is.
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9.3 Steekproef en (non-)respons
Om met steekproefonderzoek iets over de hele populatie te kunnen zeggen
moet de steekproef:



een goede afspiegeling zijn van de onderzoekspopulatie, ofwel
representatief zijn voor de populatie;



groot genoeg zijn om de gewenste nauwkeurigheid te bereiken.

Een steekproef trek je meestal uit de BRP. In principe zorg je daarbij voor een
procedure waarbij iedereen uit de onderzoekspopulatie dezelfde kans heeft om
in de steekproef terecht te komen: een aselecte steekproef.
Dat is het ideaal, in de praktijk zal je vaak net iets anders te werk gaan,
rekening houdend met allerlei factoren die je al weet. Zo kwam bij de
bespreking van telefonisch onderzoek al aan de orde dat maar ongeveer de
helft van de mensen een te achterhalen telefoonnummer heeft en van bv.
jongeren een nog kleiner percentage. Omdat hierdoor veel mensen zullen
afvallen anticipeer je daarop door die eerste steekproef (= bruto steekproef) uit
de BRP veel groter te maken dan het aantal mensen dat je daadwerkelijk wilt
ondervragen (de netto steekproef) en dan ook nog eens naar verhouding wat
meer jongeren in de steekproef op te nemen.
Ook kan het voorkomen dat je doelbewust uit bepaalde deelpopulaties relatief
meer personen in de steekproef opneemt om ook over die deelpopulaties
statistisch verantwoord iets te kunnen zeggen. Een veel voorkomend voorbeeld
hiervan is wanneer je uitspraken wilt doen op wijkniveau.
In dit geval is sprake van een gestratificeerde steekproef.

Handleiding Onderzoek en Statistiek

35

Voorbeeld: steekproef per wijk
De Veiligheidsmonitor geeft niet alleen uitkomsten voor heel Leiden maar
ook voor de Leidse wijken. Om dat goed te kunnen doen moet de steekproef
per wijk ook groot genoeg zijn. Daarom worden er in elke wijken circa
tweehonderd mensen ondervraagd. Personen in wijken met minder inwoners
(bv. Stationsdistrict met ongeveer 1,7 duizend inwoners tussen de 18 en 75
jaar) zijn dan oververtegenwoordigd, personen in wijken met meer inwoners
(bv. Bos- en Gasthuis met bijna 14,3 duizend inwoners in die leeftijdsklasse)
zijn ondervertegenwoordigd.
Door non-respons of een onderzoeksopzet als hier boven beschreven is de
uiteindelijke steekproef geen goede afspiegeling van de populatie waaruit hij is
getrokken: de resultaten zijn dan niet zonder meer representatief voor de hele
populatie.
Voor een aantal achtergrondkenmerken waarvan je de werkelijke verdeling in
de populatie kent (zoals sekse, leeftijd en woonwijk) kun je hiervoor corrigeren
door het uitvoeren van een weegprocedure.

Daarbij krijgt elke persoon die heeft meegedaan een bepaald gewicht.
Personen in ondervertegenwoordigde groepen krijgen een gewicht groter dan 1
en personen in oververtegenwoordigde groepen krijgen een gewicht kleiner
dan 1. De percentages worden daarna berekend op basis van de toegekende
weegfactoren. Hiermee worden de uitkomsten wat betreft deze kenmerken
representatief. Een getallenvoorbeeld maakt dit duidelijk.
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Voorbeeld: wegen voor sekse

sekse
man
vrouw
totaal

populatie: Leidenaren
18 t/m 75 jaar
44.169
45.724
89.893

49,1%
50,9%
100,0%

ongewogen
878
1.140
2.018

43,5%
56,5%
100,0%

weegfactor
1,129 (= 49,1 : 43,5)
0,901 (= 50,9 : 56,5)



In de onderzoekspopulatie (18- t/m 75-jarige inwoners van Leiden) was
49,1% man en 50,9% vrouw.




In het onderzoek was 43,5% man en 56,5% vrouw.
Mannen krijgen een gewicht dat groter dan 1 is en vrouwen een gewicht dat
kleiner is dan 1.



Door te wegen op het kenmerk sekse werd de verhouding gelijk aan die van
de onderzoekspopulatie: 49,1% - 50,9%.
Dit is een versimpeld voorbeeld ter illustratie hoe je kunt wegen op basis van
één kenmerk. In werkelijkheid wordt vaak gewogen op de combinatie van drie
kenmerken: sekse – leeftijd – woonwijk.
Wegen kun je alleen op die kenmerken waarvan je uit andere bronnen zoals de
BRP weet wat de werkelijke verdeling in de populatie is. Een volledig
representatieve steekproef is dan ook niet mogelijk omdat dat niet van alle
mogelijke achtergrondkenmerken bekend is. Enkele voorbeelden van mensen
die in een enquête ook na herweging onder- of oververtegenwoordigd zullen
zijn:
 Mensen die geïnteresseerd zijn in informatie doen eerder mee aan
onderzoek en zijn dus oververtegenwoordigd.
 Er blijven altijd mensen - relatief vaak met een lagere opleiding of nietwesterse allochtonen - die moeilijker te benaderen zijn voor onderzoek; zij
zullen ondervertegenwoordigd zijn.
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Op zichzelf hoeft non-respons niet nadelig te zijn, het gaat erom of de mensen
die je niet bereikt een specifieke groep vormen, met een mening of gedrag
afwijkend van dat van de onderzoeksgroep. Vaak kom je daar niet achter,
uiteraard omdat de mening van de non-respons onbekend is. Je kunt alleen
kijken in hoeverre de achtergrondkenmerken van de netto steekproef
overeenkomen met die van de bruto steekproef (en van de
onderzoekspopulatie).
Er zijn verschillende redenen waarom mensen niet (willen) meedoen terwijl ze
toch tot de bruto steekproef behoren. Onderstaande tabel geeft daar enig
inzicht in.
Voorbeeld: (non-)respons van een telefonisch onderzoek
aantal

netto %

bruto aselecte steekproef uit het BRP
AF: geen telefoonnummer gevonden
benaderde bewoners
AF: geen contact gehad
bewoners bereikt (= netto steekproef)

8.379
4.998 3.381
688 2.693

100,0%

bruikbare enquête (= N)
niet bruikbare enquête (afgebroken)

2.018
18

74,9%
0,7%

657
310
131
63
34
32
29
22
10
26

24,4%
11,5%
4,9%
2,3%
1,3%
1,2%
1,1%
0,8%
0,4%
1,0%

weigering, waarvan:
geen interesse/zin
te druk of geen tijd
taalproblemen
principieel
geen nut
wordt al zo vaak gebeld
gezondheid/leeftijd
wil niet telefonisch meedoen
anders
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Tot nu toe hadden we het steeds over aselecte steekproeven. Hierbij heeft
iedereen in principe evenveel kans om getrokken te worden. Daarnaast zijn er
ook selecte steekproeven, waarbij de interviewer invloed heeft op wie er
getrokken wordt. Voorbeelden hiervan zijn:





Zelfselectie (b.v. door een advertentie te zetten vraag je mensen of ze mee
willen doen)
Doelgerichte steekproef (hierbij zoek je mensen met bepaalde kenmerken.
Bijvoorbeeld alleen maar mensen met een laag inkomen)
Sneeuwbalsteekproef ( je maakt gebruik van mensen uit je eigen kenniskring
om een steekproef bij af te nemen)
A-selecte steekproeven zijn vooral bij kwalitatief onderzoek bruikbaar omdat
representativiteit daar minder aan de orde is.
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Hoofdstuk 10 Interpretatie van onderzoeksresultaten
Nadat een onderzoek goed is uitgevoerd is het belangrijk om de resultaten
goed te interpreteren. Soms komt het voor dat onderzoeksresultaten bewust of
onbewust verkeerd worden gepresenteerd en/of uitgelegd. Niet voor niets
bestaat er een beroemde uitspraak, afwisselend toegeschreven aan Mark
Twain, Benjamin Disreali en Winston Churchill: “There are three kinds of lies:
lies, damned lies, and statistics”. Statistieken als de overtreffende trap van
leugens.

10.1 Presentatie in grafieken
Een heldere presentatie kan veel bijdragen aan het overbrengen van
onderzoeksinformatie. Een belangrijk hulpmiddel hierbij zijn grafieken, een
beeld zegt vaak meer dan duizend woorden. Toch moet je daarbij opletten,
hieronder volgen twee valkuilen.
Voorbeeld: twee dezelfde grafieken kunnen een verschillend beeld geven door
het verschuiven van het nulpunt op de y-as. In de linkergrafiek begint de y-as
bij 0%. De onderlinge verschillen (de waarden variëren van de 5,4 tot 5,9%)
tussen de jaren komt hierdoor niet prominent naar voren. Echter, zet je de
cijfers in een grafiek met een andere schaalverdeling, beginnend bij 5%, dan
zijn de verschillen heel wat meer spectaculair.
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Voorbeeld : In onderstaande grafieken lijkt het grote vlak in de linkertabel groter
dan in de rechter, terwijl het in allebei de gevallen 70% representeert. Zo kan je
door een plaatje op het verkeerde been worden gezet.

10.2 Gemiddelde
Als je veel waarnemingen hebt, geeft het vaak inzicht om deze samen te vatten
in één enkel getal. Vaak wordt hiervoor het gemiddelde genomen. Daarnaast
bestaan de modus (de meest voorkomende waarneming) en de mediaan (de
middelste van alle waarnemingen, nadat deze zijn gerangschikt op grootte).
Voorbeeld : Stel, een klein land heeft 100.000 huishoudens en één dictator. De
huishoudens hebben allemaal een inkomen van 1.000 euro en de dictator van
100.000.000. Als je het gemiddelde inkomen berekent kom je op 2.000 euro.
Echter, door de scheve verdeling zegt dit gemiddelde niet veel. Een betere
maat is in dit geval de mediaan, die is in dit voorbeeld 1.000 euro. Ook de
modus bedraagt 1.000 euro.
Voorbeeld : Soms ontstaan verkeerde berekeningen omdat er niet een
gewogen gemiddelde wordt toegepast. Stel dat voor het kappersexamen 90%
van de mannelijke cursisten slaagt en 70% van de vrouwelijke. Je mag dan niet
zomaar zeggen dat dus gemiddeld 80% van alle cursisten slaagt. Als namelijk
een kwart van de cursisten een man is, en (dus) driekwart een vrouw, dan
moet je de uitkomsten daarmee wegen. Je komt dan uit op een totaal
slagingspercentage van 75%
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10.3 Procenten
Het gebruik van procenten kan veel verduidelijken, maar is ook een bron van
verkeerde interpretaties.
Voorbeeld : In berichten die de gezondheidszorg betreffen is het zaak om goed
op te letten wat er nou eigenlijk staat. Stel dat door het dagelijks eten van drop
de kans op het krijgen van een bepaalde aandoening met 200% stijgt. Dan laat
je het wel uit je hoofd om nog dropjes te kopen. Of niet? Want stel dat je, als je
geen drop eet, een kans hebt van 0,01% om de aandoening op te lopen. Bij
een dagelijkse portie drop wordt dat dus 0,03%. Oftewel een kans dat je het
niet krijgt van 99,97% ten opzichte van 99,99%.
Voorbeeld : In november 2006 zijn verkiezingen voor de Tweede Kamer
gehouden. Tijdens de verkiezingsuitzending op televisie werd herhaaldelijk een
veel voorkomende fout gemaakt. Een aantal keer werd gesteld dat 61% van de
vrouwen op het CDA had gestemd. De tekst verscheen in beeld en de
presentator die de tekst voorlas had blijkbaar ook geen argwaan. Niemand
vroeg zich kennelijk af of dat niet heel erg veel was. Wat bedoeld werd, was
namelijk het omgekeerde: van alle CDA-stemmers was 61% een vrouw (en dus
39% een man).
Voorbeeld : Nog een fout die veel wordt gemaakt bij verkiezingsuitslagen. Als
een bepaalde partij bij de verkiezingen in 2002 5% van de stemmen behaalde
en in 2006 7% wordt vaak gezegd: “een stijging van 2%.” Bedoeld wordt: “een
stijging met twee procentpunt” of eventueel “een stijging van 40%”.
Voorbeeld : Als ergens een percentage wordt genoemd is het belangrijk te
weten wáár het een percentage van is. In het ideale geval staat dat er steeds
bij. De Rembrandtmonitor 2006 is hiervan een goed voorbeeld: “Onder
Leidenaren wist halverwege 2007 96% spontaan te noemen dat Leiden de
geboorteplaats is van Rembrandt. Onder willekeurige Nederlanders weet 46%
dat Rembrandt in Leiden is geboren. Deze vraag is ook voorgelegd aan
hotelgasten in Leiden: 71% van de Nederlandse hotelgasten wist voor het
verblijf in Leiden dat Rembrandt in Leiden is geboren. Onder buitenlandse
hotelgasten was dit 48%.”
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10.4 Beperkte kennis van kansrekening
Door beperkte kennis van kansrekening bij de boodschapper of bij de
ontvanger kunnen misverstanden ontstaan.
Voorbeeld : Niet iedereen heeft evenveel verstand van kansrekening. In het
boek van Gerd Gigerenzer uit 2002, Calculated risks: How to know when
numbers deceive you, geeft hij het vermakelijke voorbeeld van de weerman die
voor zowel zaterdag als zondag een 50% kans op regen voorspelde en afsloot
met de constatering dat het dus zeker ging regenen in het weekend.
Voorbeeld : Tot slot een manier waarop je met veel kennis van kansrekening
een weddenschap kunt winnen. Docenten statistiek op een bepaalde
Nederlandse universiteit durfden hem wel aan: “In deze collegezaal zijn
minimaal twee studenten op dezelfde dag jarig”. De kans daarop is uiteraard
afhankelijk van het aantal studenten. Intuïtief zou je zeggen: het aantal
studenten gedeeld door 365 of iets dergelijks. In werkelijkheid blijkt bij dertig
studenten die kans al 71% te zijn en bij vijftig studenten is de kans op het
verliezen van de weddenschap slechts 3% (voor de berekening kun je terecht
bij Beleidsonderzoek).
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Hoofdstuk 11 Nieuwe ontwikkelingen in vogelvlucht
Twee ontwikkelingen die van betekenis kunnen zijn of worden voor de overheid
worden hier kort aangestipt.

11.1 Social media
Sociale media is een verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee
het mogelijk is om informatie met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke
en vaak informele wijze. Voorbeelden van (internationale) sociale media zijn
Facebook, YouTube, Linkedin en Twitter, maar ook bijvoorbeeld Wikipedia,
Google+ en Instagram. Tot nu toe wordt er nog niet veel onderzoek gedaan
via sociale media. Het beperkt zich vaak tot het filteren van berichten op
trefwoorden. Zo krijg je inzicht in de zaken waar burgers zich mee bezig
houden en belangstelling voor hebben en hoe je organisatie in de media
komt. Van daadwerkelijk onderzoek doen via sociale media zijn nog weinig
succesvolle voorbeelden. Zo blijkt bijvoorbeeld dat jongeren weinig behoefte
hebben om via Facebook een enquête in te vullen of mee te praten met de
gemeente.

11.2 Datascience, Big Data en Open Data
Datascience omvat het werkveld van het
omvormen van gegevens tot informatie. Met
als achterliggend doel om meer ‘door data
gedreven’ te werken en sturen. Big Data is
een verzamelbegrip waarbij het draait om
‘Veel, gevarieerd en snel’. Het betreft zo
veel (en vaak ongestructureerde) gegevens
dat het met conventionele analysemethoden niet te bevatten is. Commerciële
toepassingen zijn er al langer, in de wereld van beleidsonderzoek is het nog
een relatief nieuw begrip.
Open Data betreft het openbaar maken van juist meer gestructureerde data.
Het beschikbaar stellen van veel bestanden door het CBS is een goed
voorbeeld hiervan.
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Bijlage: Handleiding webpagina Leidenincijfers
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