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online panels en websurveys zijn niet meer 
weg te denken uit de huidige onderzoeks-
praktijk. online onderzoek heeft vele voor-
delen en kan breed worden ingezet. Maar 
met de toename van online panels rees ook 
de bezorgdheid over het ontstaan van pro-
fessionele respondenten: respondenten die 
voor het gewin vele vragenlijsten invullen. 
Binnen het nopVo (nederlands online pa-
nel Vergelijkings onderzoek, Van ossen-
bruggen, Vonk, en Willems, 2008) werd de-
zelfde vragenlijst afgenomen aan leden van 
19 nederlandse online panels, met onder 
andere de vraag van hoeveel panels de res-
pondenten lid waren. de eerste analyses van 
het nopVo wezen op het bestaan van pro-
fessionele respondenten, en we waren op de 
universiteit van utrecht blij dat deze inte-
ressante data (uiteraard geanonimiseerd) 
voor een uitgebreide analyse voor ons be-
schikbaar waren. 

Ja, professionele respondenten bestaan. We 
konden deze groep met latente klasse-ana-
lyse goed onderscheiden. Vergeleken met 
de andere typen respondenten heeft de 
professionele respondent het grootste aan-
tal panellidmaatschappen, doet mee aan de 
meeste surveys, en is sterk gericht op belo-
ning. daarnaast controleren professionele 
respondenten veel vaker hun e-mail, zijn 
veel actiever en brengen meer uren door op 
het web. een positieve interpretatie is dat 
professionele respondenten ‘respondenten 
2.0’ zijn. een meer negatieve interpretatie is 
dat de ‘professionals’ berekenend zijn en 
vooral gemotiveerd om zo snel mogelijk 
geld te verdienen, en daarom vaak hun 
mails controleren; een vrees die in de onder-
zoeksbranche wel leeft. het was dan ook 
verrassend om te ontdekken dat alleen een 
beloning niet voldoende motivatie geeft, 
maar dat plezier ook heel belangrijk bleek 
te zijn. professionele respondenten noem-

den vaker ‘leuk om vragenlijsten in te vullen’ 
als belangrijkste reden om mee te doen met 
onderzoek.
op basis van beschikbare demografische en 
psychografische variabelen is een profiel 
opgesteld van de professionele respondent. 
opvallend is dat op veel punten de ‘profes-
sional’ niet afweek van de overige respon-
denten. zo is er geen verschil in leeftijd, na-
tionaliteit of levensbeschouwelijke overtui-
ging. ook is er geen verschil in stemgedrag 
en politieke overtuiging, hoewel professio-
nals wel zeggen dat ze meer geïnteresseerd 
zijn in politiek. Wie zijn dan de professio-

nals? ze zijn vaker vrouw, iets lager opgeleid, 
hebben minder vaak een betaalde baan, en 
wonen vaker in grotere steden. hun gezond-
heid is minder goed, ze zijn iets minder te-
vreden over hun leven, en beschouwen zich 
meer als een denker dan een doener. uit dit 
beeld komt enerzijds een professional naar 
voren die geïnteresseerd is in politiek, en 
zichzelf meer als een denker ziet. dit zou een 
verklaring kunnen zijn waarom professio-
nals vaker internet gebruiken; ze zijn op zoek 
naar nieuwe informatie. anderzijds komt 
hier een wat lager opgeleide naar voren uit 
de groter steden, en met een minder goede 
gezondheid. Misschien is internet wel een 

gedeeltelijke invulling voor hun sociale con-
tacten, en besteden ze daarom meer tijd aan 
surfen, e-mail en vragenlijsten. immers, het 
leuk zijn van de vragenlijst is een belangrijke 
reden voor de professionals om mee te doen.
in het tweede deel van ons onderzoek is ge-
keken naar de kwaliteit van antwoorden. 
opvallend was dat professionele responden-
ten juist een iets hogere betrouwbaarheid 
te hebben bij het beantwoorden van een 
serie vragen. dit komt overeen met recent 
amerikaans onderzoek.  

Maar er is meer, er is ook onderzocht of pro-
fessionele respondenten misschien meer 
ongewenste responsstijlen vertonen, zoals 
straight-lining. de gevonden effecten zijn 
erg klein en inconsistent, en verdwijnen vol-
ledig als we controleren voor verschillen in 
sociaaldemografische kenmerken. de alge-
mene conclusie die getrokken kan worden 
uit dit onderzoek is dan ook dat professio-
nele respondenten inderdaad bestaan, maar 
dat zij geen bedreiging lijken te vormen voor 
de datakwaliteit. althans niet bij mening- 
en attitude-vragen. Bij vragen naar koopge-
drag zouden, gezien de demografische ken-
merken van professionele respondenten, 
misschien wel verschillen optreden. dit kon 
in dit onderzoek niet worden nagegaan; een 
uitgebreider verslag met meer details ver-
schijnt in het komende Moa Jaarboek 2012.
We hoeven ons dus geen al te grote zorgen 
te maken over de ‘professionele’ respondent, 
maar dat betekent niet dat alle responden-
ten even goed zijn. er zijn respondenten die 
gemakzuchtig zijn en vervallen in respons-
stijlen. Controle en panelbeheer, en goede 
en aantrekkelijke online vragenlijsten zijn 
manieren om dit te voorkomen. «
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