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Samenvatting

Veel bedrijven in Nederland ervaren vragenlijsten en formulieren van de overheid
als hinderlijk. Reductie van deze administratieve verplichtingen staat hoog op de
agenda van het kabinet. Aan de andere kant is veel wetenschappelijke kennis en
beleid gebaseerd op gegevens die via enquêtes zijn verkregen. Dat geldt ook voor de
economische cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert.

De methodeleer van bedrijfsonderzoek onderzoekt hoe bedrijfsenquêtes opgezet
moeten worden. Hoe beter het lukt om de enquête af te stemmen op de doelgroep,
des te gemotiveerder zullen bedrijven zijn om mee te doen en des te minder zullen
ze een enquête als een last ervaren. Om dat te bereiken is een multidisciplinaire
aanpak noodzakelijk. Kennis van bedrijfsadministraties en bedrijfskunde, maar ook
van gedragswetenschappen zoals cognitieve en sociale psychologie, communi-
catie-wetenschappen, taalkunde en marketing helpen de methodeleer vooruit in het
opzetten van effectieve enquêtes. Daarnaast zullen, mede in het licht van de nieuwe
reductieronde van administratieve lasten (coalitieakkoord van Balkenende IV), de
uitvoeringsorganisaties en bedrijfsorganisaties de handen in één moeten slaan om
te komen tot afstemming en optimalisering in de uitvoering van bedrijfsenquêtes.

De bijzondere leerstoel ‘Methodeleer van bedrijfsonderzoek’ aan de discipline-
groep Methoden & Technieken van de faculteit Sociale Wetenschappen is ingesteld
door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
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Mijnheer de Rector Magnificus,
Bestuur van het CBS, Dames en Heren,

De titel van mijn rede is

‘Between chaos and creation’

Het opzetten van een enquêteonderzoek is een creatief proces, waarbij we chaos
proberen te voorkomen. Het is een aaneenschakeling van keuzes. En, zoals een
collega dat tijdens een cursus bij het CBS laatst zo treffend verwoordde: ‘Eigenlijk zou
je van alle keuzes die je maakt vooraf willen weten wat het effect is.’ Voor een deel weten we
dat, voor een ander deel weten we dat niet.

De traditie die de methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek
volgt is die van de beta-wetenschappen. Dat wil zeggen dat d.m.v. experimenten
wordt onderzocht wat het gevolg is van een stimulus dat aan een afgesloten systeem
wordt toegediend. De veronderstelling is dat als we dat stimulus herhaald aan het-
zelfde systeem aanbieden, we steeds eenzelfde effect moeten waarnemen. In de
sociale wetenschappen ligt het echter niet zo eenvoudig.

De sociale wetenschappen bestudeert het gedrag van mensen en we weten allemaal
dat wij wispelturige wezens zijn. Een belangrijke consequentie hiervan is dat, als we
een enquête op een bepaalde manier opzetten, we vooraf niet zeker weten hoe het
zal uitpakken. Methodologische experimenten leveren weliswaar enig inzicht in
wat wel en wat niet werkt; maar de onzekerheid is groot en de uitkomsten wijzen
niet altijd in dezelfde richting. Daarom is het belangrijk om experimenten te her-
halen.

En juist het gedrag dat mensen vertonen als ze aan een enquête meedoen is van groot
belang. Immers veel wetenschappelijke kennis en beleid zijn gebaseerd op gegevens
die op deze manier worden verkregen. Dat geldt ook voor de statistieken die het
Centraal Bureau voor de Statistiek dagelijks publiceert. Het is het gedrag van
mensen in deze bijzondere situatie dat de uitkomsten van enquêtes bepaalt. Het is
een bijzondere situatie omdat deze situatie voor velen van u niet dagelijks voor-
komt. Bovendien is het niet vanzelfsprekend dat u het gedrag vertoont dat de onder-
zoeker wil, het gedrag dat nodig is om correcte gegevens te krijgen. U vindt het
beantwoorden van vragen moeilijk, u hebt geen tijd of u neemt niet de tijd om het
goed te doen, of u doet het met tegenzin. Met als gevolg dat u niet meedoet of dat u
de vragen afraffelt. Als velen van u dit gedrag vertonen, kun je je afvragen of conclu-
sies op basis van enquêtes wel juist zijn. Mijn ervaring leert dat dit soort gedrag
zeker geldt voor mensen in bedrijven.
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In mijn betoog zal ik de positie van de onderzoeker en van de respondent beschrij-
ven (figuur 1). Ik zal aangeven over welke middelen de onderzoeker beschikt om
toch goede gegevens van bedrijven te krijgen. Mijn stelling is dat kennis over het
gedrag van en tussen mensen de methodeleer helpt bij het op een juiste manier
opzetten van enquêtes. En met name speelt communicatie daarin een essentiële rol.
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1. Respons en gedrag

In mijn inleiding heb ik twee woorden gebruikt die centraal staan in de methodeleer
van gegevensverzameling. Allereerst is dat het begrip gegevens of data, het tweede
begrip is gedrag. De methodeleer geeft aan hoe een enquête opgezet kan worden, hoe
het gedrag van respondenten kan worden gestuurd opdat de onderzoeker snel,
volledige en correcte gegevens krijgt. We spreken dan van respons. Hier kunnen we
onderscheid maken tussen twee situaties, nl. 1) het gedrag dat mensen vertonen als
ze benaderd worden om mee te doen aan een enquête, het responsgedrag, en 2), als
ze meedoen, het gedrag dat mensen vertonen als ze een vragenlijst of formulier
invullen, het antwoordgedrag. Daarbij weten we dat het responsgedrag het ant-
woordgedrag beïnvloedt (Couper, 1997; Stoop, 2005). In figuur 2 is deze relatie
weergegeven.

Laat ik dit concreet maken met een aantal voorbeelden. Onlangs hebt u waarschijn-
lijk het formulier Inkomstenbelasting van de Belastingdienst ontvangen. Ga voor
uzelf maar eens na wat u toen dacht en wat u doet als u dit formulier gaat invullen.
En waarom u zo reageert.
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Stel nu, dat u eigenaar bent van een klein bedrijfje. Op een zekere dag …krijgt u een
brief van het Centraal Bureau voor Statistiek …met het verzoek om voor een bepaal-
de datum een enquêteformulier in te vullen en terug te sturen. Uw bedrijf is getrok-
ken in een steekproef voor een CBS-onderzoek. Hoe reageert u nu? Doet u mee? En
zo ja, wanneer vult u de vragenlijst in? En hoe gebeurt dat: Vult u de vragenlijst net-
jes in of met de Franse slag? In de brief staat ook dat uw bedrijf wettelijk verplicht is
de gegevens te verstrekken. Wat doet u dan? Maakt dat verschil?

De vraag die methodologen zich dan stellen is: Hoe kunnen we het respons- en ant-
woordgedrag zodanig beïnvloeden dat we snel, volledige en correcte respons
krijgen? Anders gezegd: Hoe kunnen we dit gedrag sturen? Dit is de onderzoeks-
vraag die aan mijn leerstoel ten grondslag ligt.
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2. De onderzoeker: het CBS

Naast de begrippen respons en gedrag heb ik gesproken over de onderzoeker en
de respondent (figuur 1). Beiden hebben andere belangen, waarbij de onderzoeker
iets van de respondent wil, wat de respondent niet zonder slag of stoot zal geven.
Hoe kan hij dat toch bereiken?

Om deze vraag te beantwoorden moeten we ons eerst afvragen welke middelen de
onderzoeker tot zijn beschikking heeft voor het uitvoeren van een enquête bij bedrij-
ven (Willimack, Nichols & Sudman, 2002; Groves & Couper, 1998). Voor het gemak
ga ik er vanuit dat de volgende elementen al zijn bepaald (figuur 3):
– Het onderwerp van het onderzoek. Het onderwerp geeft de thematiek aan waar-

over het onderzoek gaat, zoals omzet, milieu-investeringen, aantal vacatures of
handelsactiviteiten.

– De populatie die onderzocht gaat worden en de steekproef. Er is een goede steek-
proef getrokken uit een kader dat de doelpopulatie op adequate wijze beschrijft.

– De opdrachtgever en de uitvoerder van het onderzoek. Het CBS doet onderzoek
in opdracht van o.a. ministeries en Eurostat, het statistiek bureau van de Europese
Unie in Luxemburg.
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– Een aantal organisatorische randvoorwaarden zoals budget, capaciteit, en
moment van oplevering.

– En dan zijn er nog de wettelijke regels en ethische normen, zoals wettelijke ver-
plichting van deelname en vertrouwelijkheid van verstrekte gegevens. De opgave
van bedrijfsgegevens aan het CBS is niet vrijblijvend. De overheid heeft dit ver-
plicht gesteld om te garanderen dat de stand van de economie in Nederland
betrouwbaar beschreven kan worden.

Wat een bedrijf van deze elementen merkt is afhankelijk van de wijze waarop de
onderzoeker hiermee omgaat. De bedrijven in de steekproef zullen op een gegeven
moment merken dat ze in een steekproef zijn getrokken. Ze ontvangen een brief over
de enquête. Voor persoonsenquêtes is interesse in het onderwerp een belangrijk
aspect dat het responsgedrag beïnvloed (Stoop, 2005; Groves & Couper, 1998). Bij
bedrijfsenquêtes speelt ook het eigen belang, het nut van enquêtes en de beschik-
baarheid van de gegevens mee (Willimack e.a., 2002). En natuurlijk is er de wette-
lijke verplichting, waarover later meer (zie hoofdstuk 3).

Wellicht kennen bedrijven de opdrachtgever of de uitvoerende organisatie al.
Bedrijven kennen het CBS bijvoorbeeld al uit de krant, of van het journaal, internet,
of van eerdere enquêtes. Het beeld dat bedrijven hebben van het CBS als onder-
zoeksorganisatie wordt mede hierdoor bepaald. Hoe de onderzoeker met al deze
elementen omgaat, wordt bepaald door het beleid en de interne cultuur, en
beïnvloedt de beeldvorming over de onderzoeksorganisatie.

De onderzoeker heeft nu drie middelen tot zijn beschikking om het respons- en
antwoordgedrag te beïnvloeden. Deze zijn (zie ook figuur 4):
– de wijze van dataverzameling, bijvoorbeeld via de post of via internet of een

combinatie hiervan,
– de vragenlijst of het enquêteformulier, en
– de communicatiestrategie, inclusief communicatiemiddelen, zoals brieven en

folders.

2.1 Wijze van dataverzameling
De keuze die in een vroeg stadium van het opzetten van een enquête gemaakt moet
worden is de manier waarop de gegevens verzameld gaan worden (figuur 4). In
vaktermen spreken we dan over de modus. Hier gaat het om de vraag of de vragen-
lijst bijvoorbeeld op papier wordt gedrukt of dat het onderzoek via het internet
wordt uitgevoerd.

Voor bedrijfsenquêtes van het CBS is papier tot nu toe de overheersende modus.
Twee jaar geleden heeft het CBS er voor gekozen om gegevens zoveel mogelijk via
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het internet te gaan verzamelen (Göttgens e.a., 2005). Een belangrijke overweging
daartoe was dat internetvragenlijsten gemakkelijker zijn in te vullen, en daarmee de
belasting voor het bedrijfsleven wordt gereduceerd. Bovendien levert internetwaar-
neming een verbetering van de gegevens t.o.v. papier, waardoor achteraf minder
datacorrectie nodig is en het dus goedkoper is.

Het CBS sluit hiermee aan bij moderne ontwikkelingen in de maatschappij. Veel
bedrijven vragen tegenwoordig om internetvragenlijsten. Dat blijkt ook uit onder-
zoek uit Engeland en Amerika. Dowling laat in een studie uit 2005 zien dat bedrijven
een internetvragenlijst gemakkelijker vinden dan papier (Dowling, 2005). Zij tekent
hier wel bij aan dat de vragenlijst vanaf het begin geschikt moet zijn gemaakt voor
communicatie via het beeldscherm. Als dat niet zo is, haken mensen af en grijpen ze
terug naar papier.

Het is van belang een modus te kiezen die aansluit bij de mogelijkheden die bedrij-
ven hebben. Niet alle bedrijven kunnen via internet worden benaderd. Sommige
bedrijven hebben geen internet, anderen kunnen de vragenlijst niet openen door
strenge firewalls, en weer anderen hebben toch liever een papieren vragenlijst. Om
dan toch respons te krijgen, zullen we deze bedrijven andere opties moeten aanbie-

10 CBS

4. De enquêteopzet en middelen voor de onderzoeker



den. Internet wordt aangevuld met papier, telefoon 1), of met interviewers 2). In de
praktijk worden dan verschillende modi gecombineerd tot zogenaamde mixe-mode
designs. Dit betekent dat er ook verschillende vragenlijsten ontwikkeld moeten
worden: één per modus. De vragenlijsten zijn qua inhoud gelijk, maar de vorm en
presentatie is anders.

Er is reeds veel methodologisch onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van de
verschillende modi en de effecten daarvan op de respons. Zo ook door de collega’s
van de Disciplinegroep Methoden & Technieken (De Leeuw, 2005). Uit deze onder-
zoeken weten we dat de keuze van de modus het respondentgedrag beïnvloedt.
Deze onderzoeken speelden zich echter af binnen het domein van de sociale
enquêtes. Soortgelijk onderzoek is echter ook voor bedrijfsenquêtes relevant.
Momenteel doen we hierover onderzoek bij het CBS: voor de maandelijkse enquête
die met papier, e-mail en internet wordt uitgevoerd, onderzoeken we de modus-
effecten op de respons (Snijkers, 2006). Ook in de toekomst krijgt dit aspect in
bedrijfsenquêtes meer aandacht.

2.2 Vragenlijst
Het ontwerpen van de vragenlijst is een apart onderdeel van de enquêteopzet
(figuur 4). Het zal duidelijk zijn geworden dat de keuze van dataverzamelings-
modus van invloed is op het ontwerp van de vragenlijst.

De vragenlijst is een belangrijk middel waarmee de onderzoeker het respondent-
gedrag kan beïnvloeden. Via de vragenlijst voert de onderzoeker een gesprek met
de respondent. Om dit gesprek goed te laten lopen, moet de vragenlijst ergonomisch
en communicatief goed ontworpen zijn (Jansen e.a., 1989). En dat is niet vanzelf-
sprekend. Een vragenlijst kan uitnodigen, maar kan ook afschrikken.

In methodologische handboeken wordt veel aandacht gegeven aan het ontwerpen
van een vragenlijst. Er worden richtlijnen genoemd waar rekening mee gehouden
dient te worden, zoals: maak vragen die iedereen begrijpt, gebruik geen moeilijke
woorden, houd de vragen zo kort mogelijk. Deze richtlijnen zijn zeker nodig, maar
hoe een vragenlijst er vervolgens concreet uitziet, blijft in het midden. Daarvoor zijn
de richtlijnen vaak niet concreet genoeg en spreken ze elkaar zelfs tegen. En of na
toepassing van deze richtlijnen een vragenlijst gebruiksvriendelijk is, blijft ook
onzeker. De enige manier om daar achter te komen is het uittesten van de vragenlijst
(Willis, 2005; Snijkers, 2002).

1) CATI: Computer-Assisted Telephone Interviewing.
2) CAPI: Computer-Assisted Personal Interviewing.
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Naast deze instrumentele benadering wil ik in methodologisch onderzoek meer
aandacht geven aan cognitief psychologische en communicatieve processen die bij
het invullen van een vragenlijst spelen. De centrale vraag is: Hoe gaan mensen te
werk als ze een vragenlijst invullen, en hoe kunnen we deze daarop aanpassen? In
moderne handboeken wordt dit al aan de orde gesteld, evenals het pre-testen (Czaja
& Blair, 2005; ‘t Hart & Snijkers, 2005; Groves e.a., 2004; Jansen e.a., 1989).

Goede voorbeelden op dit gebied zijn het werk van Norbert Schwarz (Schwarz &
Sudman, 1996; Sudman, Bradburn & Schwarz, 1996; Schwarz & Sudman, 1994) en
van Roger Tourangeau (Tourangeau, Rips & Rasinski, 2000). Zij passen kennis over
de werking van ons brein en het geheugen toe op vragenlijsten. Een ander goed
voorbeeld is een artikel van Herbert Clark en Michael Schober uit 1992, waarin een
aantal principes uit de conversatieanalyse en taalgebruik worden vertaald naar de
vragenlijst (Clark & Schober, 1992).

Andere voorbeelden zijn het onderzoek van Mick Couper (Peytchev, Couper e.a.,
2006; Couper, 2000) en van Don Dillman (Dillman, 2007, 2000; Dillman e.a., 2005;
Redline & Dillman, 2002). Beiden onderzoeken het verband tussen de lay-out van
een vragenlijst en het gebruiksgemak en het effect daarvan op de respons. Dillman
noemt dat visual design. Zijn uitgangspunt is de manier waarop mensen een
vragenlijst benaderen. Volgens hem is dat is een drie-stappen benadering (Dillman,
2006). Mensen bekijken eerst het geheel, ze proberen een totale indruk te krijgen van
de vragenlijst. Vervolgens zoomen ze in, waarbij ze letten op terugkerende patro-
nen. Dillman noemt dat patroonherkenning. Pas in de derde stap wordt echt
ingezoomd op de afzonderlijke vragen: het taak-georiënteerde proces. Dan pas gaan
mensen echt lezen en de vragen stap-voor-stap beantwoorden.

In 1951 schreef Stanley Payne het boek The art of asking questions. Sinds dat boek
hebben we vooruitgang geboekt, maar nog steeds is het maken van een vragenlijst
een creatief proces.

Een voorbeeld van vragenlijstontwikkeling
Laat ik nu, voordat ik inga op de communicatiestrategie, een voorbeeld van een
methodologisch onderzoek bespreken dat ik samen met collega’s van het CBS heb
uitgevoerd. Het betreft het ontwikkelen van de internetvragenlijst voor de Produc-
tiestatistiek.

De Productiestatistiek is een onderzoek dat jaarlijks bij zo’n 75 000 bedrijven wordt
uitgevoerd. Met dit onderzoek worden winst- en verliesgegevens van bedrijven
verzameld, gegevens van de jaarrekening, alsmede gedetailleerde financiële
gegevens. Tot nu toe bestond de vragenlijst op papier. Vooruitlopend op het beleid
om over te gaan naar dataverzameling via het internet (Göttgens e.a., 2005), is het
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CBS in 2004 gestart met de ontwikkeling van een vragenlijst voor internet (Snijkers,
Tonglet & Onat, 2005). Tegelijkertijd is de papieren vragenlijst grondig geëvalueerd
(Giesen, 2004a, 2004b, 2005).

Ik zal u eerst de papieren vragenlijst laten zien die als startpunt gold voor dit ont-
wikkelproject (figuur 5). De vragenlijst bestond uit gevouwen A3 pagina’s, met op
de rechterpagina de vragen en op de linkerpagina toelichtingen (Snijkers e.a., 2000).
De vragen zijn gegroepeerd in blokken, waarvan sommige meer dan 4 pagina’s lang
zijn. De vragenlijst is zo’n 20 pagina’s lang, en wordt getypeerd door veel lange en
gedetailleerde toelichtingen met uitleg over definities van begrippen.

Het evaluatieonderzoek (Giesen, 2004a 2004b, 2005) heeft veel inzichten opgeleverd
over het gedrag dat mensen vertonen als ze een vragenlijst invullen en hoe de inter-
net vragenlijst daaraan aangepast kan worden. Zo lezen mensen slecht, ze lezen
alleen als ze denken dat ze iets missen. Dat geldt ook voor de toelichtingen: mensen
zoeken alleen een toelichting als ze die denken nodig te hebben. En lange toelich-
tingen worden al zeker niet gelezen.

Ook werd geconcludeerd dat het invullen van de papieren vragenlijst ingewikkeld
en moeilijk is (Giesen, 2004a, 2004b, 2005). Dat komt doordat er veel gedetailleerde
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informatie wordt gevraagd. Verder komen de definities en de volgorde van de
vragen niet overeen met de bedrijfsadministraties. Het gevolg was dat soms meer-
dere sessies nodig waren om de vragenlijst in te vullen. En ook moesten soms
collega’s van andere afdelingen worden geraadpleegd. Hierdoor is de respondent-
belasting voor deze vragenlijst hoog.

Wat de belasting nog meer verhoogde was het feit dat men vaak twee keer door de
vragenlijst moest. Als men aan het eind van de vragenlijst dacht klaar te zijn,
kwamen er fouten aan het licht. Fouten die gemaakt waren met optellen of transpor-
teren. Men moest dan deze fouten gaan zoeken en alles narekenen. Juist dit irriteer-
de de respondent.

Het evaluatieonderzoek toonde ook aan dat mensen in bedrijven niet erg gemoti-
veerd zijn om de vragenlijst in te vullen. Het invullen kostte alleen tijd en moeite en
leverde niks op. Zij hebben er geen enkel belang bij om de vragenlijst goed in te
vullen. Met als gevolg dat respondenten zo snel mogelijk van vraag naar vraag, van
taakje naar taakje, gaan, ze lezen nog slechter, en proberen zo snel mogelijk enigs-
zins acceptabele antwoorden te geven (Snijkers, Onat e.a., 2006).

Voor deze ingewikkelde vragenlijst moest een internetvragenlijst worden gemaakt.
Aan de ontwikkeling werd de eis gesteld dat de internet- en de papierenvragenlijst
inhoudelijk vergelijkbaar moeten zijn. Beide vragenlijsten moeten in een
mixed-mode design naast elkaar gebruikt worden. Ook werd de eis gesteld dat de
internetvragenlijst het antwoordgedrag moet ondersteunen.

Uitgaande van de conclusies van het evaluatieonderzoek hebben we een internet-
vragenlijst gemaakt 3). Daarbij is veel aandacht besteed aan de grafische vormgeving
en zijn de principes van Dillman (Dillman e.a., 2005) toegepast. Het invulgemak van
de internetvragenlijst is op drie manieren onderzocht. Hierbij is het principe van
klein naar groot gehanteerd (Snijkers, 2002). Verschillende prototypes zijn eerst uit-
getest in kleinschalig pre-test onderzoek (Snijkers, Tonglet & Onat, 2005). Dit resul-
teerde in een nieuw ontwerp dat ook weer is uitgetest (Onat & Vis-Visschers, 2005).
Vervolgens is in het voorjaar van 2006 een pilot in het veld gehouden. In deze pilot is
de uiteindelijke vragenlijst en het gehele productieproces in het veld uitgetest bij
ca. 7 000 bedrijven verdeeld over 5 verschillende branches (Giesen & Vis, 2006). Dit
is het uiteindelijke ontwerp: (figuur 6)

3) Tevens is een nieuwe papieren vragenlijst ontworpen. Deze laat ik hier buiten beschouwing.
Hiertoe verwijs ik naar de bijlage en naar Giesen (2005).
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De pre-tests leverden, naast de al bestaande inzichten op basis van het onderzoek
met de papieren vragenlijst, nog meer inzicht in de manier waarop de vragenlijst
wordt ingevuld (Onat & Vis-Visschers, 2005; Snijkers, Onat e.a., 2006). Gedurende
de testinterviews zaten respondenten achter hun computer, met naast zich de
mappen met administratie gegevens, een kladblok en een rekenapparaat. Tijdens
het invullen gingen ze van het computerscherm naar de administratiemappen,
maakten ze aantekeningen op de kladblok, gingen ze terug naar de computer om de
vraag nogmaals te lezen of grepen ze naar de muis om de toelichting te bekijken,
typten ze cijfers in op het rekenapparaat, om ten slotte het antwoord op een vraag in
te toetsen. Soms ging men terug in de vragenlijst om een eerder antwoord te contro-
leren. Respondenten werden tijdens dit proces ook gestoord door de telefoon of
door collega’s die iets kwamen vragen. En, zoals gezegd, soms werd het invullen
onderbroken en ging men later weer verder, of moest informatie aan collega’s
worden gevraagd.

Het is niet verwonderlijk dat in dit proces respondenten gemakkelijk het overzicht
kwijt raakten. Wat respondenten zich zoal afvroegen was:
– Wat moet ik nu doen?
– Waar ben ik?
– Wat gebeurt als ik op deze knop druk? en
– Waar moet ik deze gegevens invullen?
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Dit betekent dat respondent een goed overzicht moeten hebben van de vragenlijst
en op elk moment moeten weten waar ze zich bevinden. De structuur en de naviga-
tie moeten helder zijn.

We hebben dit opgelost door aan te sluiten bij de structuur van het aangifteformu-
lier van de Belastingdienst: mensen zijn hiermee vertrouwd, ze hoeven zo geen
nieuwe structuur te leren. Voor de navigatie is aangesloten bij de Windows ver-
kenner. Proefrespondenten vroegen hier zelfs om. Bovendien is de vragenlijst
verdeeld over kleine blokken, die zo véél mogelijk op één scherm passen 4). Deze
keuzes moeten de respondenten helpen bij het stap-voor-stap invullen.

De vragenlijst kent ook enige intelligentie. Gebleken is dat mensen dat verwachten.
Zo telt de vragenlijst automatisch velden op. Juist hierin zit de winst in vergelijking
tot de papieren vragenlijst: als respondenten fouten moeten herstellen, worden de
correcties meteen doorberekend. Dat scheelt heel veel tijd.

Hoe respondenten daadwerkelijk de vragenlijst hebben ingevuld tijdens de pilot
werd duidelijk bij het bestuderen van de audit trails (Lammers, 2007). Dit zijn over-
zichten van toetsaanslagen. Gebleken is dat er drie typen respondenten zijn: mensen
die eerst uitprinten en vervolgens de vragenlijst vanaf papier invullen, mensen die
de vragenlijst zo snel mogelijk invullen, en ten derde mensen die proberen de
vragenlijst zo goed mogelijk in te vullen. Ook bleek dat bij één bepaalde vraag veel
vaker de toelichtingenknop werd aangeklikt en vaker werd geprint. Dat was op het
moment in de vragenlijst werd overgestapt van algemene jaarcijfers naar gedetail-
leerde financiële gegevens. We weten dat hier een breuk zit in de vragenlijst, blijk-
baar ervaren respondenten dat ook zo.

Het onderzoeken van het gebruiksgemak, via audit trails en het inbouwen van
intelligentie, wordt nog verder uitgediept. Om het gebruiksgemak nog verder te
verbeteren moeten we weten hoe mensen kijken als ze de vragenlijst invullen. Dit
kan met eye-tracking onderzoek. Dit wil ik voor deze vragenlijst gaan uitvoeren
samen met Dr. Leo Lentz, onderzoeker communicatie aan de Letteren Faculteit van
deze universiteit.

Een ander aspect dat uit deze onderzoeken naar voren kwam is de afstemming
tussen de informatie die gevraagd wordt op de vragenlijst en de informatie die
bedrijven hebben. Ook dit aspect verdient nog de nodige aandacht.

4) Paging i.p.v. scrolling (Peytchev, Couper e.a., 2006).

16 CBS



Het in het veld brengen van de internetvragenlijst tijdens de pilot in maart 2006 was
een spannend moment. Want ... zou er chaos ontstaan of hadden we met onze
creatieve oplossingen goede keuzes gemaakt. Omdat we de vragenlijst goed
hadden uitgetest en afgestemd op het gedrag van de respondent, hadden we goede
hoop. Uit de evaluatie van de pilot bleek dat de vragenlijst goed werkte (Giesen &
Vis, 2006): Respondenten vonden de vragenlijst gemakkelijk om mee te werken en
slechts 4% van hen vroeg om een papieren vragenlijst. Bovendien was het niveau
van de respons vergelijkbaar met de papieren vragenlijsten. Natuurlijk kan het altijd
beter. Zo werden de toelichtingen niet op papier afgedrukt bij printen. Dit is lastig
voor mensen die printen en vanaf papier invullen of onderdelen door collega’s laten
invullen.

En ook op dit moment is het weer spannend, want rond deze tijd wordt deze vragen-
lijst uitgezet bij 75 000 bedrijven. Veel collega’s hebben hard gewerkt om dat voor
elkaar te krijgen.

2.3 Communicatiestrategie
Laten we nu terugkeren naar ons overzicht van factoren waarmee we het gedrag van
de respondent kunnen beïnvloeden. Ik heb gesproken over de dataverzamelings-
modus en de vragenlijst. Het derde en laatste aspect dat ik hier bespreek is de
communicatiestrategie (figuur 4). Deze strategie is er weliswaar op gericht om de
vragenlijst bij de respondenten te krijgen, maar met deze strategie kan meer: met een
goede strategie worden respondenten gemotiveerd en gestimuleerd om mee te
doen.

Elementen van de communicatiestrategie zijn: selectie van de juiste contactpersoon
binnen een bedrijf, de aanbiedingsbrief, eventueel een folder met achtergrondinfor-
matie, het moment van verzenden, de rappelbrieven, de manier en het moment van
rappelleren, en het gebruik van incentives.

Net als bij de vragenlijst worden deze middelen in methodologische handboeken op
een instrumentele manier behandeld (’t Hart & Snijkers, 2005). Het is gebruikelijk
dat respondenten samen met de vragenlijst een brief ontvangen waarin de enquête
wordt aangekondigd. In de brief wordt kort het onderwerp genoemd, wie de
enquête uitvoert en waarom, het belang voor deelname, de retourdatum, de wette-
lijke verplichting, vertrouwelijkheid van de gegevens, en een telefoonnummer voor
als men vragen heeft. Bij de brief kan een folder worden meegestuurd met achter-
grondinformatie. Als een respondent niet tijdig respondeert wordt er gerappel-
leerd, dat wil zeggen dat opnieuw een brief wordt verstuurd, eventueel weer met
een vragenlijst. Er kan ook voor gekozen worden om dan telefonisch contact op te
nemen.
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Dat is ook de werkwijze van het CBS. Maar ook hier weer blijft het onduidelijk hoe
een brief er uit kan zien en welke woorden te kiezen, en wanneer je welke communi-
catiemiddelen inzet. Anders gezegd: Hoe krijg je de respondent zover dat hij
meedoet? Weer anders gezegd: Hoe verkoop je de enquête? Wat is je marketing-
strategie? Op dit gebied kan kennis van sociale psychologie, communicatie tussen
mensen en marketing de methodeleer van dienst zijn.

Een onderzoek dat ik in dit kader noem is het onderzoek van Groves, Cialdini en
Couper uit 1992. Daarin worden zes overtuigingsprincipes uit de sociale psycho-
logie toegepast op de communicatie van enquêtes. Deze principes zijn: wederkerig-
heid, consistentie, sociale bevestiging, autoriteit, schaarste en sympathie (Groves,
Cialdini & Couper, 1992; Cialdini, 2001).

Op basis van deze theorie heb ik een project gestart om duidelijk te krijgen welke
overtuigingsprincipes het CBS gebruikt in haar communicatie met respondenten. In
dit project zijn brieven en de CBS-website geanalyseerd (Berkenbosch, 2007a). En
wat blijkt: Het CBS gebruikt hoofdzakelijk het autoriteitsprincipe. Dit principe wil
zeggen dat mensen geneigd zijn om eerder mee te doen aan een enquête als deze
wordt uitgevoerd door (of in naam van) een gezaghebbende instantie. Ook de
wettelijke verplichting voor het verstrekken van bedrijfsgegevens aan het CBS valt
hieronder. Daarnaast probeert het CBS als een sympathieke organisatie over te
komen o.a. door de helpende hand te bieden als men er niet uitkomt, het meesturen
van portovrije enveloppen en mensen te bedanken voor hun bijdrage. De andere
principes worden nauwelijks gebruikt. En het zijn juist die andere principes waar
bedrijven gevoelig voor zijn, zoals ik straks zal aangeven (zie hoofdstuk 3).

Eén van die andere principes is het wederkerigheidprincipe. Dit zegt: als ik iets voor
jou doe, doe jij iets voor mij; voor wat, hoort wat. Vertaald naar de enquête betekent
dat het aanbieden van een incentive, een vergoeding voor het meedoen.

Een voorbeeld van een incentive
Laat ik ook de communicatiestrategie illustreren met een voorbeeld: een onderzoek
op basis van dit wederkerigheidprincipe.

Om respondenten te stimuleren om mee te doen aan bedrijfsenquêtes van het CBS is
een benchmark mailing ontwikkeld (Boschma, 2005; Boschma & Snijkers, 2006). In
deze mailing wordt de informatie die respondenten aan het CBS hebben geleverd
teruggerapporteerd. Deze informatie is verrijkt met informatie over hun eigen
branche, zodat ze hun positie kunnen vergelijken met de branche. Verder worden in
de mailing ontwikkelingen bij het CBS en branche-specifieke statistische informatie
gepresenteerd. We hopen dat bedrijven deze mailing als nuttig ervaren, met als
effect responsverbetering. Om dat te bereiken moest de mailing duidelijk herken-
baar zijn, en inspelen op het imago van het CBS.

18 CBS



Na uitgebreide discussies met creatieve ideeën is gekozen voor een gevouwen A3,
gedrukt op zwaar papier, met op de derde pagina de benchmark-informatie in de
vorm van een geïndexeerde grafiek. Hier ziet u de mailing: (figuur 7). U ziet de
eerste en de derde pagina met de grafiek.

Ook over de verzending is nagedacht. Er is gekozen voor verzending in een cello-
faantje zodat de mailing direct opvalt in de stapel post die bij een bedrijf binnen-
komt. De mailing is gericht aan de directie. Zij bepaalt het beleid binnen een bedrijf,
en heeft profijt bij de benchmarking.

Deze mailing is verstuurd aan 1 600 horecabedrijven en uitzendbureaus. Het is een
experiment waarin het effect op de motivatie van de respondenten wordt onder-
zocht. Aangesloten is bij de Kwartaalstatistiek. Dat is een eenvoudige enquête die
elk kwartaal wordt uitgestuurd en de omzetontwikkeling meet. In het experiment is
ervoor gekozen om het effect na vier kwartalen te meten. Verondersteld wordt dat
het effect pas op langere termijn zichtbaar wordt.

Toen de eerste mailing begin juli 2006 werd verstuurd was het even spannend: Hoe
zouden bedrijven hierop reageren? Aanvankelijk hoorden we niet veel uit het veld.
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Wel werd de mailing binnen het CBS enthousiast ontvangen, maar het gaat er toch
om wat de doelgroep ervan vindt. Een tussentijdse kwalitatieve evaluatie (Boschma
& De Bruin, 2007), uitgevoerd in oktober vorig jaar, na de tweede mailing, geeft een
indicatie dat de mailing ook door bedrijven positief wordt ontvangen. De mailing
wordt als een teken van waardering ervaren voor de bewezen inspanning (‘voor
wat, hoort wat”) en valt op door de vormgeving, de toon van de teksten, en de actua-
liteit van de cijfers. De laatste mailing wordt over een aantal weken verstuurd. Daar-
na wordt het experiment geanalyseerd. We zijn nu echter al bezig met de
implementatie hiervan, zodat straks alle bedrijven die meedoen aan de Kwartaal-
statistiek deze mailing ontvangen (Boschma & Snijkers, 2006).

2.4 Meer dan één en meer dan eens
Tot nu toe heb ik alleen gesproken over de situatie dat we één enquête uitvoeren. In
de praktijk van het CBS geldt echter dat er meerdere vragenlijsten worden ver-
stuurd naar bedrijven (figuur 8). Het CBS doet onderzoek naar allerlei verschijnse-
len van de Nederlandse economie, zoals de macro-economische ontwikkeling,
afzetprijzen, inflatie, werkgelegenheid, bedrijfsongevallen, omzetgroei, milieu-
investeringen, internationale handel, vervoer van goederen, etc., etc.

Over al deze onderwerpen ontvangen bedrijven vragenlijsten. Bovendien krijgen ze
eenzelfde vragenlijst vaker dan eens, bijvoorbeeld elke maand. En hoe denkt u dat
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een bedrijf dat voelt? Nou, zo: (figuur 9) U ziet een meneer vertwijfeld zitten bij
CBS-enveloppen.

Bij het opzetten van een enquête moet de onderzoeker hiermee rekening houden. Zo
zullen de verschillende vragenlijsten op elkaar afgestemd moeten zijn, qua inhoud
en vorm (Dillman, 2007, 2005: ‘visual design’). Daarom ontwikkelen we op basis van
de nieuwe vormgeving (zie figuur 6 en de bijlage) een huisstijl voor vragenlijsten.
Ook moeten de steekproeven op elkaar zijn afgestemd. Daartoe onderzoeken we de
mogelijkheden voor een enquêtedruksysteem of een enquêtevakantie (Boonstra
e.a., 2006).

2.5 Anders
Naast het uitzetten van enquêtes kunnen gegevens ook op een andere manier
worden verzameld (figuur 8). Ik sprak reeds over het nieuwe beleid van het CBS
m.b.t. het verzamelen van gegevens (Göttgens e.a., 2005). Dit beleid is gebaseerd op
de nieuwe CBS-wet van 2003 5). De strekking van die wet luidt: gebruik allereerst
registers, tenzij het niet kan op grond van tijdigheid, toereikendheid of kwaliteit van
de registers. Denkt u bijvoorbeeld aan informatie die beschikbaar is bij de Belasting-
dienst, de Kamers van Koophandel en het UWV 6). Pas daarna mag er geënquêteerd
worden.

5) Zie www.cbs.nl/handhaving.
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6) UWV: Uitvoering Werknemersverzekeringen.

Kortweg betekent dit dat gegevens die met registers beschikbaar zijn niet meer uit-
gevraagd hoeven te worden. U zult begrijpen dat dit vergaande consequenties heeft
voor enquêtes: vragenlijsten kunnen korter en steekproeven kunnen kleiner. Laat ik
ook dit illustreren met een voorbeeld. Door de inzet van BTW-gegevens van de
Belastingdienst is de steekproef van de Productiestatistiek verlaagd met 16 500
bedrijven (Hermans, 2005). Dit jaar is die 75 000. Zonder gebruik van de BTW-
gegevens zouden ruim 90 000 bedrijven een vragenlijst ontvangen. Vooral kleine
bedrijven, met minder dan 10 werkzame personen, profiteren hiervan. Voor deze
groep is de steekproef met bijna 30% gereduceerd.

Een andere vorm is XBRL 7). Dat is een nieuwe internettechniek. Met deze techniek
worden financiële gegevens rechtstreeks uit bedrijfsadministratie afgetapt, en door-
gestuurd naar het CBS. Deze gegevens hoeven dan niet meer met enquêtes ver-
zameld te worden. Implementatie van deze techniek kan het CBS niet alleen.
Daarom participeert het CBS in het Nederlandse Taxonomie Project, dat dit regelt in
opdracht van de Ministeries van Financiën en Justitie. In dit project participeren
verder de Belastingdienst en de Kamers van Koophandel. Begin dit jaar is bij deze
organisaties een eerste pilot gestart met deze techniek (Roos, 2007). Het is nog te
vroeg om iets over de resultaten te kunnen zeggen, behalve dat het nog niet storm
loopt. Ook hier weer is de communicatie (de marketing) belangrijk.

7) XBRL: eXtensible Business Reporting Business Language. Voor meer informatie zie:
www.xbrl-ntp.nl en www.xbrlvoorondernemers.nl.
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3. De respondent: een bedrijf

Ik heb tot nu de onderzoeker en zijn rol besproken. Ik stap nu over naar de respon-
dent, een bedrijf. Net als bij de onderzoeker zal ik voor het bedrijf een aantal factoren
bespreken die het respons- en antwoordgedrag beïnvloeden. Dit zijn factoren die
buiten de invloed van de onderzoeker vallen. Diane Willimack en haar collega’s van
het Amerikaanse Census Bureau beschrijven deze factoren (Willimack, Nichols &
Sudman, 2002). Ze maken onderscheiden tussen drie niveaus: de externe omge-
vingsfactoren van een bedrijf, de interne bedrijfsfactoren, en factoren op het niveau
van de informant.

3.1 Externe omgevingsfactoren
Tot de externe omgevingsfactoren die het onderzoeksklimaat bepalen rekent
Willimack (Willimack, Nichols & Sudman, 2002) het algemene economische klimaat
en administratieve verplichtingen door wet- en regelgeving (figuur 10). In een laag-
conjunctuur zullen bedrijven minder geneigd zijn om aan een enquête mee te doen.
Omdat de concurrentie dan groter is of omdat hiervoor geen personeel is. Boven-
dien wordt het onderzoeksklimaat bepaald door administratieve verplichtingen
van de overheid en bedrijfsorganisaties. Bedrijven moeten over veel aspecten
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rapporteren. Deelname aan een enquête heeft dan geen prioriteit. Willimack consta-
teert zelfs dat enquêtes vaak op de laatste plaats komen.

Ik voeg hier nog het politieke klimaat aan toe: Hoe kijkt de politiek aan tegen deze
administratieve verplichtingen? In Nederland, maar ook in andere Europese
landen, is er veel discussie over de administratieve lasten die veroorzaakt worden
door wet- en regelgeving. In Amerika, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland speelt
dit veel minder 8).

De Nederlandse overheid heeft zich tot taak gesteld om deze lasten drastisch te ver-
lagen. Eind 2002 bedroegen de administratieve lasten van ondernemers in totaal
16 miljard euro. Het vorige kabinet wilde het ondernemingsklimaat in Nederland
een impuls geven door deze lasten in de periode 2003–2007 met 25% te verminderen.
Dat wordt dit jaar bereikt 9). Met het nieuwe kabinet komt er een nieuwe reductie-
ronde van 25% (Coalitieakkoord, 2007). Onlangs heeft de Wereldbank (2006) haar
waardering uitgesproken voor dit beleid, maar heeft ook geconstateerd dat de
communicatie, vooral naar bedrijven, beter kan (zie ook Vendrig, 2005, p. 10).

Nederland heeft in 2004 dit thema ook in de EU op de agenda gezet. Ongeveer de
helft van de totale administratieve lasten komt voort uit internationale regelgeving.
Onlangs heeft de Europese Commissie zich tot doel gesteld de administratieve
lasten uit Europa binnen 6 jaar met een kwart te verminderen. Voor het CBS is dat
belangrijk, want veel statistieken worden gemaakt op basis van verordeningen van
Eurostat.

Het CBS werkt al vanaf 1994 aan de reductie van de lastendruk door enquêtes. Eind
2005 waren die lasten met 75% teruggebracht van 80 naar 19 miljoen euro. Dat is
slechts 0,12% van het totaal van 16 miljard (Timmermans, 2007).

De feitelijke bijdrage van het CBS aan de lastendruk is dus zeer gering. Als het echter
gaat om de irritatiefactor voor het MKB plaatst het EIM allerlei statistiekverplich-
tingen van bijvoorbeeld het CBS of de Kamer van Koophandel op de eerste plaats
(Vendrig, 2005). Het EIM zegt hierover (ibid, p. 9 en 10; zie ook Boog, Jansen &
Nijsen, 2004):

8) Dit bleek uit de eerste Workshop over Business Data Collection Methodology in Londen,
19–21 april 2006, Office for National Statistics, Londen (Snijkers, Haraldsen e.a., 2005).

9) Zie www.administratievelasten.nl.
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‘De statistiekverplichtingen worden gezien als dé administratieve last waar ondernemers
zich het meest aan ergeren. In het overzicht van de grootste veroorzakers van administratieve
lasten is de statistiekverplichting niet eens terug te vinden.’
(...)
Bedrijven willen af van de ‘lasten die het verst gelegen zijn van de eigen bedrijfsprocessen.’
Zij moeten voldoen aan verplichtingen ‘waarvoor zij niet geraadpleegd zijn en waarvan
zij het nut niet zien. Zodra dat wel het geval is en/of er samenloop is met de bedrijfseigen acti-
viteiten neemt de ergernis direct af.’

Als de drie belangrijkste ergernissen noemt het EIM (Vendrig, 2005): het aanleveren
van nutteloze en dubbele informatie, überhaupt het nut van enquêtes, en de hoe-
veelheid verplichtingen. Ook de Commissie Ondernemersklankbord Regeldruk, de
Commissie Stevens, rapporteert hierover en noemt ‘Hinderlijke nalevingkosten als
gevolg van onnodige informatieverplichtingen en interpretatieverschillen over definities’ op
de tweede plaats in de top 10 van hinderlijke regels (Commissie Stevens, 2005).

Deze constateringen heeft het VVD Tweede Kamerlid Aptroot er toe gebracht in
2006 twee moties in te dienen om de verplichte deelname aan statistieken voor het
Midden- en Kleinbedrijf af te schaffen. Ik vraag me echter af of deze maatregel echt
werkt om de lastendruk te reduceren. Het aandeel van CBS-enquêtes is immers zeer
gering. Bovendien zijn er aanwijzingen dat bedrijven enquêtes in het bakje ‘CBS’
leggen, ook als ze niet van het CBS afkomstig zijn.

Dit doel kan op andere manieren bereikt worden. Met de inwerkingtreding van
de nieuwe CBS-wet en de reductie van EU-verplichtingen, zal de lastendruk ver-
oorzaakt door het CBS nog verder dalen. Voor het CBS betekent dat een grote
inspanningsverplichting om nog meer registers te gebruiken. Ook heb ik al een aan-
tal andere aandachtspunten genoemd m.b.t. modus, vragenlijsten, communicatie-
strategie en XBRL.

Maar er kan nog meer. Daartoe moeten we niet op eilandjes blijven zitten, maar over
grenzen heen stappen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat betrokken orga-
nisaties hun eigen belangen laten prevaleren en hun eigen stoep schoonvegen om
aan de taakstelling te voldoen. Dat is niet in het belang van bedrijven. Daarom houd
ik, voor de nieuwe reductieronde, een pleidooi voor een krachtige samenwerking
tussen de verschillende uitvoeringsorganisaties die rechtstreeks bij bedrijven
gegevens opvragen en bedrijfsorganisaties. Ik pleit voor afstemming en optimalise-
ring van de gegevensverzameling in breder verband. Want ook informatie in regis-
ters komt van formulieren. De geschetste inzichten uit de methodeleer kunnen
daarbij helpen. Zo kan het CBS hierover met bedrijfsorganisaties gaan praten. En
sinds kort zijn we, samen met Prof. Carel Jansen, hoogleraar bedrijfscommunicatie
aan de Radboud Universiteit Nijmegen, in gesprek met het Ministerie van BZK en
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het Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten (ACTAL) om onbegrijpelijke
formulieren bij de overheid aan te pakken 10). De politiek kan dit stimuleren, en daar-
mee een ander onderzoeksklimaat schapen.

In deze discussie over last en noodzaak van enquêtes in de politiek ligt het accent op
de last. Dit beïnvloedt het respons- en antwoordgedrag van bedrijven in negatieve
zin. Hierin spelen twee sociaal-psychologische overtuigingsprincipes (Groves,
Cialdini & Couper, 1992; Cialdini, 2001): autoriteit en sociale bevestiging. Het auto-
riteitsprincipe zegt: ‘Ik doe wat de overheid van mij vraagt.’ Het principe van sociale
bevestiging zegt: ‘Ik laat ik me leiden door relevante omgevingsnormen en doe wat
anderen, waarmee ik me identificeer, zeggen.’ Maar er zijn nog meer principes die
een rol spelen.

3.2 Interne bedrijfsfactoren
Dit brengt mij bij de interne bedrijfsfactoren die het respons- en antwoordgedrag
beïnvloeden (figuur 11). Voor een bedrijf is het boven alles zaak om in onze tijd van
globalisering te overleven. Alle activiteiten zijn gericht op het behouden of ver-
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krijgen van een goede marktpositie. Alle andere activiteiten zijn daaraan onder-
geschikt. Vanuit deze houding zal een bedrijf een enquête benaderen: het is
allereerst een kostenpost waar ze zelf geen enkel belang bij hebben. Bedrijven gaan
hier echter op verschillende manieren mee om.

Veel bedrijven doen in stilte wat van hen wordt verlangd. Ze proberen de vragen zo
goed mogelijk te beantwoorden. Schattingen voldoen niet, want ze willen zichzelf
correct presenteren.

Het bedrijf kan ook maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel
hebben staan: het bedrijf profileert zich als een maatschappelijk verantwoorde on-
dernemer. Het beantwoorden aan verzoeken van de overheid hoort daar ook bij.

Deze bedrijven doen dus in principe mee. De overtuigingsprincipes die hierachter
liggen zijn autoriteit (‘Ik doe wat de overheid van mij vraagt’) en consistentie (‘Ik
ben consistent in mijn handelen, op basis van mijn beleid.’). Maar …het mag niet te
veel moeite kosten. Ook voor deze bedrijven is er een drempel. De gevraagde
gegevens moeten beschikbaar zijn en men moet de tijd hebben om mee toe doen. De
kans op een goede respons is groter als de gevraagde informatie beter aansluit bij de
aanwezige informatie en definities in de bedrijfsadministratie. Die kans is ook
groter als medewerkers van het bedrijf tijd hebben om de vragenlijst in te vullen en
als er op dat moment geen andere belangrijkere werkzaamheden liggen. Bovendien
moet het aantal enquêtes op dat moment niet te groot zijn.

Andere bedrijven hebben echter een minder positieve houding tegenover enquêtes.
Ze storen zich aan de dubbele uitvraag, vragen die niet aansluiten bij hun admini-
stratie, en de mate van detail. Jan van Vroenhoeven van de Brabants Zeeuwse Werk-
geversvereniging (BZW) zegt hierover (Vroenhoven, 2006, p. 23): ‘De kosten staan
niet in verhouding tot de toegevoegde waarde.’ Hij refereert hiermee aan het ‘voor wat,
hoort wat’ principe.

Ook storen ze zich aan het feit dat ze meer dan eens benaderd worden. ‘Als het CBS je
gevonden heeft, laat het je niet meer los’, en ‘Neem eens een ander bedrijf’ zijn vaak gehoor-
de opmerkingen 11). Het principe van schaarste (‘Ik vertegenwoordig anderen’) telt
dus niet. Extra storend is het dan ook nog eens als de vragenlijst regelmatig van
vorm en inhoud verandert. Daar komt bij dat ze enquêtes nutteloos vinden.

11) Zie §2.4, en het onderzoek naar de mogelijkheden voor een enquêtedruksysteem of een
enquêtevakantie (Boonstra e.a., 2006).
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Deze bedrijven doen mee, omdat deelname verplicht is. Dus, het autoriteitsprincipe.
Bij deze bedrijven maakt het CBS zich niet geliefd door steeds weer op dwingende
toon de verplichting te noemen. Om weer Jan van Vroenhoven van BZW te citeren
(Vroenhoven, 2006, p. 23): ‘Wat mij het meeste stoort, is de tone-of-voice. In plaats van het
waarom van enquêtes te onderbouwen, dreigt het CBS in haar correspondentie met een
dwangsom of een bestuurlijke boete.’

Deze beknopte analyse geeft aan dat de communicatie van het CBS niet aansluit bij
argumenten waarvoor bedrijven gevoelig zijn (Berkenbosch, 2007b). Natuurlijk
... de enquêtes zijn verplicht, maar het CBS kan meer gebruik maken van het weder-
kerigheidprincipe (‘voor wat, hoort wat’), zoals in het incentive-project. Door
benchmarking wordt ook het maatschappelijk nut van de enquêtes duidelijk. Het is
dan belangrijk dat deze informatie op een presenteerblaadje wordt aangeboden.
Het CBS kan zich ook op een andere manier presenteren, door meer de taal van de
ondernemers te spreken (‘sympathie’). Bovendien kan het principe van sociale
bevestiging worden gebruikt door de samenwerking te zoeken met brancheorgani-
saties.

De indruk bestaat dat dit met name geldt voor het midden- en kleinbedrijf. Voor
grote en belangrijke bedrijven is deelname geen issue. Zij hebben daar aparte
mensen voor in dienst. Bovendien zien zij in dat zonder hun bijdrage het onmogelijk
is een goed beeld van de Nederlandse economie te geven (‘schaarste’).
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3.3 De informant
De externe en de interne bedrijfsfactoren bepalen het responsgedrag van een bedrijf.
Maar dan zijn we er nog niet. De derde en laatste factor die gewicht in de schaal legt
is de informant (figuur 12). Dat is de persoon binnen een bedrijf die daadwerkelijk
de vragenlijst invult. Als het niet de directeur zelf is, moet deze persoon daartoe
gemandateerd zijn. Hij zal ook kennis moeten hebben van en toegang moeten
hebben tot de juiste bronnen binnen het bedrijf. En tot slot zal hij voldoende priori-
teit moeten geven aan de opdracht. (Zie verder Sudman, Willimack e.a., 2000;
Bavdaz, 2006.)
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4. Positieve en negatieve prikkels

Ik heb nu bijna alle elementen besproken die het respons- en antwoordgedrag
beïnvloeden. Ik heb laten zien wat de onderzoeker kan doen, en ik heb laten zien hoe
bedrijfsfactoren dit gedrag beïnvloeden. Wat nog ontbreekt, ligt in het hart van het
model, namelijk de afweging tussen positieve en negatieve prikkels (figuur 13).
Zoals ik heb laten zien kan het bedrijf een intrinsieke positieve motivatie hebben om
mee te doen, maar deze motivatie kan ook negatief zijn. De onderzoeker kan deze
motivatie beïnvloeden door het responsgedrag te stimuleren, bijv. met incentives, of
door de juiste snaar te raken met de communicatie. Van de andere kant betekent
deelname een belasting voor het bedrijf. Dat is een negatieve prikkel. Hoe een bedrijf
die responsbelasting ervaart is afhankelijk van de bedrijfsfactoren, maar ook van de
opzet van de enquête en hoe deze aansluit bij het bedrijf. In deze afweging is de
beleving van de lasten veel belangrijker dan de feitelijke lasten.

Een enquête mag dan tijd kosten, als bedrijven dat niet zo voelen, doen ze eerder
mee. Juist hierin schuilt het belang van een goed afgestemde enquêteopzet, waarin
– zo hoop ik duidelijk te hebben gemaakt – de communicatie een essentiële rol
speelt. Kort samengevat betekent dat voor de enquête (Snijkers & Luppes, 2000):
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stuur de vragenlijst aan de juiste persoon (de persoon die toegang heeft tot de data en
het mandaat heeft om het formulier in te vullen, of de bevoegdheid heeft om deze
taak te delegeren), vraag naar de juiste informatie (de informatie die een bedrijf kan
leveren), doe dat op het juiste moment (het moment waarop het bedrijf de informatie
beschikbaar heeft, en de tijd en de motivatie heeft om het formulier in te vullen), en
– tot slot – doe dat op de juiste manier (de manier die het beste aansluit bij de taal en de
werkwijze van het bedrijf en de informant, met voorkoming van dubbele uitvraag,
en geef aan wat het nut is).

De afweging tussen positieve en negatieve prikkels bepaalt uiteindelijk wat een
bedrijf gaat doen. Die afweging vindt plaats binnen het bedrijf en kunnen we niet
zien. Het resultaat daarvan merken we wel. Als de afweging positief uitvalt, krijgen
we respons. Op basis daarvan berekent het CBS dan de stand van Nederland (figuur
13), zoals de Nederlandse economie, het Ondernemersklimaat in Nederland, de
Digitale economie, Regionale economische jaarcijfers, milieurekeningen en nog veel
en veel meer 12). En dat is weer input voor bedrijven.

12) Zie www.cbs.nl
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5. ‘Between chaos and creation’

Over de methodeleer van bedrijfsonderzoek kan ik nog veel meer vertellen, maar
mijn tijd is beperkt, en ook uw concentratievermogen, zo leert ons de cognitieve
psychologie.

Het model dat ik heb gepresenteerd (figuur 13) komt voort uit mijn eigen onder-
zoekservaring bij het CBS. Het is gebaseerd op het model van Willimack, Nichols en
Sudman uit 2002, dat op haar beurt weer uitgaat van het model van Groves en
Couper uit 1998 voor persoonsenquêtes. Een ander model is recentelijk ontwikkeld
door de statistische bureaus van Zweden, Noorwegen en Engeland (Hedlin e.a.,
2005). Deze modellen bevatten dezelfde elementen, maar er zijn accentverschillen.
Al hoewel er in deze modellen ook al aandacht voor was, heb ik in mijn model men-
sen, mensen in bedrijven, en hun gedrag bij enquêtes centraal gesteld.

Een instrumentele benadering, waarin alleen aandacht is voor de koude instrumen-
ten, gaat uit van een verouderd stimulus-respons principe. Een principe dat tot de
jaren ’80 van de vorige eeuw bestond en dat ervan uitging dat respondenten braaf
doen wat van hen gevraagd wordt.

Dit principe klinkt nog steeds door in de aanpak van het CBS. Rob Punselie, onder-
zoeker journalistiek en nieuwe media aan de Universiteit Leiden, zei eens tegen mij
dat de wettelijke verplichting lui maakt: Je legt de problemen bij de respondent,
want hij moet toch meedoen (zie ook Van der Ploeg, 2000). Het CBS werkt aan een
nieuwe aanpak, zoals ik heb laten zien. Dat moet niet eenmalig, maar continu.
Door een vernieuwde wetgeving, door een continu veranderende maatschappij,
moet continu gezocht worden naar een nieuwe aanpak. Nú via registers en XBRL, en
door nòg meer samen te werken met organisaties die ook bedrijfsgegevens
verzamelen. Door de wijze van dataverzameling, de vragenlijst én de communica-
tiestrategie steeds weer af te stemmen op de doelgroep. Hoe beter dat lukt, hoe
meer gemotiveerd bedrijven zullen zijn en hoe minder ze een enquête als een last
ervaren.

Om dat te bereiken is kennis nodig van bedrijfsadministraties en bedrijfskunde,
maar ook van gedragswetenschappen zoals cognitieve en sociale psychologie,
communicatie- en informatiewetenschappen, taalkunde en marketing. Deze weten-
schappen kunnen de methodeleer vooruit helpen in het bepalen van strategieën
waarmee het respons- en antwoordgedrag effectief kan worden beïnvloed. Ik heb
een aantal samenwerkingsonderzoeken genoemd. Wat ik op korte termijn met de
taalkundigen wil bespreken, is de tussen-‘n’: Is het methodeleer of methodenleer?
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Het model dat ik heb gepresenteerd geeft aan met welke factoren we rekening
moeten houden, welke we kunnen beïnvloeden en welke niet. De concrete invulling
van een enquête is echter steeds weer anders. Paul McCartney zingt: ‘There is a long
way between chaos and creation.’ Dat geldt ook voor de methodeleer. Als we zo maar
wat doen ontstaat chaos. We weten wat we moeten doen om dat te voorkomen, de
concrete uitwerking laat nog veel ruimte voor creativiteit.
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Dames en heren,

Een jaar geleden kreeg ik door de collega’s
van de het CBS al een baret aangemeten.
Dat zag er toen zo uit:
Met gepaste trots sta ik nu hier met een echte.

Beste collega’s, ik dank jullie voor de collegiale sfeer en de fijne
samenwerking. Ik ga niet alle namen noemen. Toch noem ik
de collega’s die met mij aan de projecten hebben gewerkt die ik
hier heb besproken, alhoewel ik me realiseer dat dat gevaarlijk

is en ik iemand vergeet. Evrim Onat, Wout Slotegraaf, Bart Fieten, Myra Wieling,
Hans van Oostrum, Martin Boschma, Camiel de Bruin, Barbara Berkenbosch, Lia
Kempkens, Jo Tonglet, Jan Mol, Linda Lammers, Michael Hoekstra, Deirdre Giesen,
Rachel Vis, Gèrard Timmermans, Cees Buijs, Martin Luppes en Robert Göttgens, ik
dank jullie voor de fijne samenwerking. Dat geldt ook voor Robert ’t Hart 13), Pauline
Smabers 14) en Leon Hulst 15). Zonder jullie creatieve bijdragen hadden we dit niet
voor elkaar gekregen. Het feit dat ik hier sta is mede aan jullie allen te danken.

Ook dank ik Frans Hendrikx en Robert Göttgens die zich vanuit het CBS actief
hebben ingezet voor het tot stand brengen van deze leerstoel. Joop Hox en Peter van
der Heijden dank ik voor hun steun van de kant van de universiteit. Ik dank jullie
voor jullie vertrouwen in mij. Ik ben nu een jaar bezig en ik verzeker jullie dat ik er
iets van ga maken. Mijn ideaal is de methodeleer voor bedrijfsonderzoek een stapje
vooruit te brengen door een multidisciplinaire aanpak, met goede respons tegen
minder kosten voor bedrijven en het CBS als resultaat. Maar ook dat kan ik niet
alleen. Daarom hoop ik ook na vandaag op de fijne samenwerking met de collega’s
van het CBS en mijn collega’s van de Disciplinegroep Methoden & Technieken.

Tot slot noem ik mijn ouders voor hun altijd durende steun, en Doortje, omdat je er
bent.

Ik nodig u nu uit mij te volgen naar de receptie. U kunt dat doen op creatieve wijze,
bijvoorbeeld à la het Ministry of Silly Walks van Monty Python, maar past u op voor
chaos.

Ik heb gezegd.

13) Metaform, Amsterdam.
14) Pioencommunicatie, Utrecht.
15) Wat Designers, Utrecht.
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