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Wat iedere journalist moet weten van marktonderzoek 

Doorvragen bij wie
Een gouden regel in de journalis-
tiek vormen de vijf W’s (en een H). 
Een goede onderzoeksjournalist 
zal altijd vragen: wie, waarom, 
wat, waar, wanneer en hoe. Het 
zijn prima basisvragen, maar 
wanneer een journalist een item 
voorbereidt en daarbij gebruik 
maakt van marktonderzoek,  
moet er nog even doorgevraagd 
worden. 

tekst edith de leeuw

Een van de basisvragen die voor 
elke journalist gelden, is wie. Ge-
bruikt de journalist ook resulta-
ten van marktonderzoek bij het 

schrijven van het artikel dan is de wie extra 
belangrijk. Wie is de opdrachtgever, wie is 
de onderzoeker en wie zijn de onderzoch-
ten? Of zoals in de ISO-20252-normen 
staat, die alle keurmerkbureaus hanteren: 
in een rapport moeten de naam van de 
klant, de naam van het onderzoeksbureau 
en de doelpopulatie staan.
Natuurlijk kun je zelfs van een gedreven 
journalist of redactielid niet vragen om 
zich te verdiepen in methodologiehand-
boeken en ISO-normen. Gelukkig zijn er 
internationaal initiatieven ontwikkeld spe-
ciaal voor journalisten. Zo heeft AAPOR, de 
Amerikaanse zusterorganisatie van de 
MOA, al een aantal jaren geleden een onli-
ne-cursus vervaardigd voor de media. 
Daarmee helpen ze Amerikaanse journa-
listen om het kaf van het koren te scheiden 
in de tsunami aan berichten over peilingen 
en marktonderzoek. Een centrale rol daarin 
spelen de vragen die een journalist zou 
moeten stellen over onderzoek. Het begint 
inderdaad met de w van wie, maar vraagt 
ook naar welke vragen er precies gesteld 
zijn met welke methode, en eindigt met de 
w van wegen.

Valkuilen
In Nederland is dit opgepakt door Jelke 
Bethlehem van het CBS, dat samen met de 
Vereniging van Onderzoeksjournalisten en 
het Nederlandstalig platform voor survey 
onderzoek een checklist voor peilingen 
heeft ontwikkeld. Ook deze checklist be-
gint met wie de opdrachtgever is en vraagt 
daarna naar het hoe: de onderzoeksverant-
woording. Een voordeel van deze Neder-
landstalige checklist is dat er een korte 
uitleg is bijgevoegd. Peter van Westendorp 
en Lex Olivier gaan nog een stap verder, en 
hebben recent een uitgebreide maar zeer 
toegankelijke brochure geschreven over 
publiceren en valkuilen in het marktonder-
zoek. Zij richten zich op een breder publiek 
dan journalisten en schrijven ook voor stu-
denten, managers, en beleidsmakers. 
Natuurlijk zijn er duidelijke verschillen. Zo 
richt Bethlehem zich sterk op het onder-
zoeksproces en gaat hij dieper in op steek-
proeftrekking, non-respons en weging. Dat 
is niet verwonderlijk voor iemand die af-
komstig is van de afdeling statistische me-
thoden van het CBS. Van Westendorp en 
Olivier richten zich op marktonderzoek en 
noemen ook nieuwe ontwikkelingen, zoals 
online communities. Daarnaast besteden 
ze aandacht aan codes voor marktonder-
zoek en privacy issues.

Meningen
Wat zijn nu de overeenkomsten: Natuurlijk 
het wie: wie is de opdrachtgever, wie is de 
onderzoeker, en wie zijn de respondenten 
(de doelpopulatie)? Vreemd genoeg wordt 
de journalistieke waarom-vraag alleen 
door AAPOR expliciet gesteld: ‘wie is de 
opdrachtgever en waarom werd het on-
derzoek gedaan.’ Wat er gevraagd wordt, 
welke vragen er gesteld zijn en in welke 
volgorde is een belangrijk punt bij alle drie, 
en vooral van Westendorp en Olivier gaan 
hier uitgebreid op in. Waar het onderzoek 
plaats vond is relevant bij internationaal 
onderzoek, en wanneer raakt aan de voor 

journalisten en beleidsmakers zo belang-
rijke vraag naar actualiteit, maar is zoals 
van Westendorp en Olivier aangeven, ook 
relevant om na te gaan of belangrijke ge-
beurtenissen de meningen storend kun-
nen beïnvloeden. En tenslotte het belang-
rijke hoe: hoe is het onderzoek uitgevoerd. 
Hoe zijn de data verzameld, welke metho-
de van onderzoek is gebruikt. En vooral: 
hoe is de steekproef getrokken, hoe groot 
is de netto-en bruto-steekproef en hoe 
hoog is de respons? Bethlehem noemt dan 
zelfs een wat arbitraire 50% als grens voor 
minimale respons, maar alleen in de 
checklist zelf. Gelukkig wijst hij er, net als 
van Westendorp en Olivier, in zijn toelich-
ting op dat het belangrijker is om na te 
gaan of de respondenten en de non-res-
pondenten sterk van elkaar verschillen, en 
ook of en hoe de resultaten gewogen zijn 
voor non-respons.
Ook voor ons onderzoekers zijn deze 
checklists belangrijk. Alleen als wij in een 
persbericht deze informatie helder presen-
teren, kan ons onderzoek mooi en correct 
in de publiciteit komen. «
prof. dr. edith de leeuw is moa-hoogleraar 
methoden en statistiek aan de universiteit  
van utrecht.
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