
Bij het nieuwe pinnen moet je eerst 
een keus maken voor het soort betaling

Betalen: ingewikkelder  
dan u denkt

Survey-methodologen worden altijd blij van validerende 
informatie: harde gegevens uit betrouwbare bron waarmee je 
de vragenlijstgegevens kunt vergelijken. Zo zijn surveyresulta-
ten vergeleken met registers om te kijken of respondenten 
eerlijk antwoorden op vragen naar het bezit van een rijbewijs, 
naar studieresultaten, ziekenhuisopname, zelfs naar 
verkeersboetes en andere overtredingen. Methodologen 
kunnen zo aantonen dat respondenten eerlijker antwoorden, 
wanneer ze zelf een vragenlijst mogen invullen, bijvoorbeeld 
via internet, dan wanneer ze antwoorden aan een interviewer 
geven.
Alleen als we vragen naar feiten en gedrag kunnen we de 
antwoorden controleren, maar we willen ook intenties en 
gevoelens meten. Om drugsgebruik te meten en uitspraken te 
doen over de hoeveelheid drugs in verschillende steden, 
kunnen we het rioolwater analyseren, zoals het KWR doet. Zo 
leren we dat in Eindhoven amfetamine populairder is dan in 
Amsterdam, maar dat het gebruik van cannabis en cocaïne in 
Amsterdam het hoogst is. Om te weten waarom iemand drugs 
gebruikt en of er verschillen in gebruik zijn tussen demografi-
sche groepen, zijn de meer subjectieve enquêtes nog steeds 
nodig. Toch blijft het verleidelijk om te kijken naar controleer-
bare uitspraken en zo onderzoeken de maat te nemen.

De komende week zullen politieke peilingen weer vergeleken 
worden en natuurlijk zullen ze verschillen. Zelfs de kleinste 
verschillen worden besproken en daarna getoetst aan de 
uiteindelijke uitslag. Terecht? Dat peilingen verschillen heeft 
methodologische en statistische redenen. Verschillen hebben 
onder andere te maken met de wijze van steekproeftrekken, 
zelfselectie en non-respons, vraagverwoording en de methode 
van vragenstellen zelf. Maar bovenal met het verschil tussen 
intentie en uiteindelijk gedrag. Ik kan vandaag kandidaat A 
een lieve knuffelbeer vinden en overwegen op hem te 
stemmen, maar op 12 september - na alle debatten – politici zo 
zat zijn dat ik helemaal niet meer ga stemmen. Of ik besluit in 
het stemhokje alsnog op een oude, vertrouwde  
partij te stemmen omdat ik niet wil dat deze  
geheel verdwijnt. De correlatie tussen intentie  
en gedrag is zeker niet 1. Misschien moeten we 
peilingen meer zien als trends, en als moment- 
opname. Waarom kiezers toch anders stemmen  
dan ze nu zeggen, dat is na de verkiezingen voer  
voor politicologen. «
edith de leeuw, moa-hoogleraar methoden en statistiek  

aan de universiteit van utrecht.

Over het verschil tussen zeggen en doen
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