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Het survey-onderzoek zoals wij dat kennen, dat wil zeggen met een verantwoorde steekproef-

trekking, een goede gestructureerde vragenlijst, en aandacht voor nonrespons, is nog geen eeuw 

oud. Sinds het allereerste, bescheiden, wetenschappelijke interview in 1912, heeft ons vakgebied 

een adembenemende ontwikkeling doorgemaakt. Technologische vooruitgang leverde ons nieu-

we dataverzamelingsinstrumenten, zoals de telefoon en de computer. Maatschappelijke verande-

ringen dwongen ons tot nieuw en gespecialiseerd onderzoek, zoals het interviewen van etnische 

groepen. Op de grens van een nieuw millennium weten we één ding zeker, er zullen nog vele ver-

anderingen komen en we zullen onze onderzoeksmethoden daar continue op moeten afstemmen.

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van veranderingen binnen het survey-onderzoek 

en de methodologische uitdagingen en oplossingen die op ons afkomen. Eerst wordt een korte 

geschiedenis van het survey gegeven. Daarna wordt ingegaan op de ontwikkeling van de inter-

viewmethode en alternatieven zoals het telefonische en het computergestuurde interview. De kor-

te geschiedenis van het survey wordt afgesloten met een beschrijving van de ontwikkelingen in 

het laatste decennium, waarin de nadruk komt te liggen op het gehele surveyproces en op ‘quality 

management’. Hierna volgt een overzicht van te verwachten ontwikkelingen en nieuwe metho-

den.

1. DE GESCHIEDENIS VAN HET SURVEY

1.1. Tellen en beschrijven

Het Amerikaanse woord ‘poll’ vindt zijn oorsprong in een angelsaksisch woord voor 

‘hoofd’. Het tellen van hoofden en van hun bezittingen is de oudste vorm van markton-

derzoek. Zo telden ambtenaren in het oude Egypte, het Romeinse rijk en het keizerlijke 

China mensen en hun belastbare eigendommen en natuurlijk jonge mannen die mili-

taire verplichtingen konden vervullen. Ook de oudste bewaard gebleven volkstelling, 

het ‘Doomsday’ boek is eerder een economisch kadaster dan een wetenschappelijke 

beschrijvende statistiek. 

Op last van Willem de Veroveraar werd tussen 1085 en 1086 door koninklijke ambte-

naren heel Engeland opgenomen: en wel, bezit, personen die het land bewerkten en 
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vaste lasten.

Het economisch karakter van deze vroege tellingen wordt nog eens onderstreept door 

de bloei van koloniaal statistisch onderzoek. Zo hield Spanje een telling in Peru in 

1548, Frankrijk in Nova Scotia en Québec (1660), en Engeland in Ierland ter voorberei-

ding van de beslagname in 1679 . Naast de ambtelijke statistieken werd er ook onder-

zoek gedaan door bevlogen burgers. Zo publiceerde John Graunt al in 1662 een boek 

waarin de sterfcijfers van Londen, die voorheen wel verzameld, maar niet benut wer-

den, werden geïntegreerd en in overzichtelijke tabellen beschreven. Graunt groepeerde 

zijn gegevens ook in ‘overlevingstabellen’, waaruit we leren dat rond 1660 slechts 25 

van de 100 Londenaars de leeftijd van 26 bereikten en slechts 3 van de honderd 66 

werden. Graunt kan dan ook gezien worden als de vader van de demografie (Boorstin, 

1985; Hacking, 1990).

In de daarop volgende eeuwen werden demografische gegevens enthousiast verzameld 

en geanalyseerd. In de 18-de eeuw golden statistieken van geboorte, dood, en man-

vrouw ratio’s nog als godsbewijs, zoals bij de Duitse theoloog-mathemaat Süsmilch. In 

de 19-de eeuw richtte men zich op het ontdekken van sociale wetten en structuren, het 

werk van de astronoom-statisticus Quetelet is hiervoor van groot belang. De statistiek 

werd een morele of sociale studie, en de nadruk kwam te liggen op nuttige kennis: het 

beschrijven diende de vooruitgang.

De wortels van de survey-methode gaan terug naar deze bevlogen amateurs in de 18-de 

en 19-de eeuw, die niet alleen hoofden en bezit wilden tellen, maar ook gedrag, levens-

omstandigheden, hobbies en meningen wilden meten. Zo dateert de eerste gedocumen-

teerde post-enquête uit 1788. Sir John Sinclair, een Schots landbouwhervormer, had 

tijdens een ‘grand tour’ in de Duitse staten kennis gemaakt met het statistische werk en 

wilde een Schots statistisch bureau stichten. Bij gebrek aan voldoende ondersteuning 

en financiën, werd hij een één-mans bureau en zond een schriftelijke vragenlijst naar 

iedere dominee van de Schotse kerk met ruim honderd vragen over de parochie. Drie-

en-twintig (!) schriftelijke reminders later had hij een volledige respons. Dit onderzoek 

resulteerde in de ‘Statistical Account of Scotland’ gepubliceerd in 21-delen tussen 1791 

en 1799. Naast traditionele statistieken, zoals geboorte- en sterftecijfers, en leeftijdsver-

delingen, bevatte deze reeks ook sociale gegevens over levensomstandigheden en zelfs 

over hobbies (Heiser, 1996).

1.2. Van sociale bevlogenheid naar wetenschappelijke methode

In 1912 ondervroeg Bowley een steekproef van inwoners uit de Engelse stad Rea-

ding over hun uitgavepatroon. Bowley gebruikte een gestructureerd interviewschema 

en besteedde aandacht aan respondentselectie en vertekening door weigering en onbe-

reikbaarheid van beoogde respondenten. Het eerste methodologisch verantwoorde, 

wetenschappelijke survey is pas 87 jaar geleden! Sinclair gebruikte in zijn allereerste 

post-enquête sleutelfiguren om aan informatie te komen; de hervormer en amateur- 

statis ticus Booth gebruikte voor zijn onderzoek naar ‘Life and Labour of the People of 

London’ naast interviews met sleutelfiguren ook de methode van de directe observa-

tie. Dit onderzoek, dat begon in 1866 en in 17-delen gepubliceerd werd in 1902, was 

de grote inspiratiebron voor de latere ‘sociale surveys’ in zowel Engeland als Ame-

rika. Het werk van Booth resulteerde onder andere in een minitieus ingekleurde kaart 

van London, waarin de kleur van een blok aangaf tot welke welstandsklasse de inwo-

ners behoorden. Deze methode is nu weer heel actueel: op postcode is gedetailleerde 
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informatie verkrijgbaar van bewoners, en ingekleurde kaarten naar welstandsklasse van 

bijvoorbeeld Amsterdam kunnen met Geografische Informatie Systemen op het beeld-

scherm worden weergegeven. 

Rowntree gaat met zijn eerste in 1901 gepubliceerde studie over armoede in York, 

nog een stap verder op de weg naar het moderne survey. Rowntree gebruikte goed-

uitgewerkte, gestandaardiseerde vragenlijsten, én hij liet de leden van Yorkse gezin-

nen ondervragen door betaalde interviewers. Geen sleutelfiguren meer of observatie, 

maar directe ondervraging van de betrokkenen. En Bowley zet, zoals boven vermeld, 

de laatste stap en past steekproefmethoden toe. In 1906 publiceert Bowley zijn eerste 

artikel over toevalssteekproeven, maar het duurde nog tot 1934 en het invloedrijke 

artikel van Neyman voor het begrip steekproeffout was uitgewerkt (De Mast, 1997; 

O’Muircheartaigh, 1997).

2. DE ONTWIKKELING VAN HET INTERVIEW

In de twintiger en dertiger jaren van deze eeuw werden er op verschillende plaatsen in 

Engeland en Amerika ‘social surveys’ gehouden. Langzamerhand werden de surveys 

gebruikt om beleidsbeslissingen te nemen, en de overheid wordt een grootgebruiker van 

surveydata. Tegelijkertijd ontwikkeld zich in ook het marktonderzoek, dat enthousiast 

gebruik maakt van de nieuwe interview-methode. 

Was het ontstaan van het survey een voornamelijk Europese aangelegenheid, de metho-

dologische ontwikkeling van het interview-survey vond grotendeels in Amerika plaats. 

De eerste interviews waren nog vrij primitieve face-to-face interviews, zowel wat 

betreft interviewtechniek als vraagformulering, en duurden 5 tot 10 minuten. Maar al 

snel ontwikkeld deze methode zich en worden langere face-to-face interviews gehou-

den en meer gecompliceerde vragen gesteld. Dit patroon -eerst korte eenvoudige vra-

gen, later langer en meer gecompliceerde- herhaalt zich later bij de ontwikkeling van 

andere methoden zoals het telefonische interview. 

Rond 1930 komt het interview-survey in een stroomversnelling en aan het einde van de 

jaren 50 is het een volwassen onderzoeksmethode geworden. Rond die tijd verschijnen 

ook de eerste handboeken, zoals ‘The Art of Asking Questions’ (Payne, 1951), ‘Inter-

viewing in Social Research’ (Hyman, 1954), ‘The Dynamics of Interviewing’ (Kahn & 

Cannell, 1954), en ‘Survey Sampling’ (Kish, 1965).

In de periode 1930-1950 hebben drie ontwikkelingen in de Verenigde Staten een crucia-

le invloed gehad op de totstandkoming van het ‘face-to-face’ interview survey zoals we 

het nu kennen. Allereerst werden steekproeftechnieken verder ontwikkeld, met name 

op het Census Bureau. Tegelijkertijd was er onder marktonderzoekers en sociaal-psy-

chologen een grote behoefte aan gestandaardiseerde meetinstrumenten voor het meten 

van attitudes en opinies. In deze behoefte werd voorzien door baanbrekend onderzoek 

van bijvoorbeeld Thurstone, Likert, Guttman, Cantril & Stevens. Daarmee kregen ook 

klassieke statistische analysetechnieken uit de ‘mental measurement’ zoals factorana-

lyse een bredere bekendheid. Tenslotte werden een aantal statistische technieken verder 

ontwikkeld speciaal voor survey data. Zo richtte Stouffer, Lazarsfeld, en later Good-

man zich op de analyse van kruistabellen en latente structuuranalyse en is het werk van 

Lazarsfeld tevens van belang geweest voor de ontwikkeling van pad-analyse. De snelle 

ontwikkeling van computers en statistische programmatuur in de zestiger jaren maakte 

dat deze methoden goed in de praktijk konden worden toegepast. 
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Het survey dankte zijn snelle ontwikkeling en populariteit aan de grote behoefte aan 

informatie en kennis van de Amerikaanse overheid. In de crisistijd en het begin van 

de tweede wereldoorlog nam de behoefte aan informatie over de publieke opinie hand 

over hand toe. Dit had tot gevolg dat al bestaande organisaties voor markt- en verkie-

zingsonderzoek zoals de Gallup-organisatie tot grote bloei kwamen. Daarnaast werden 

in korte tijd een aantal instituten opgericht, die zich volledig richten op survey onder-

zoek, en die van groot belang zijn geweest voor de verdere ontwikkeling van de survey-

methode. Zo werd in 1941 in Chicago het National Opinion Research Center (NORC) 

opgericht door Field, met steun van onder andere Stouffer en Cantrill, en in 1949 het 

Survey Research Center in Ann Arbor met Likert, Campbell, Cannell en Kish. Deze 

instituten zijn nog steeds toonaangevend op het gebied van de survey-methodologie. 

Voor een uitgebreid historisch overzicht, zie Converse (1986).

Na de tweede wereldoorlog worden de nieuwe interviewmethoden ook in Europa geïn-

troduceerd, en worden in Nederland de eerste marktonderzoeksbureaus opgericht zoals 

het NIPO. Ook het CBS voert langzaam de surveymethode in. Voor de dataverzameling 

wordt gebruik van de diensten en interviewers van de NSS. Deze Nederlandse Stich-

ting voor de Statistiek was in 1940 op persoonlijke titel opgericht door de toenmalige 

directeur-generaal van het CBS Idenburg, om werk en onderdak te verlenen aan men-

sen die in de oorlog gevaar liepen. Na de oorlog ontwikkelde de NSS zich verder tot 

marktonderzoeksbureau. Pas rond 1960 worden interview-surveys geïntroduceerd op 

Nederlandse universiteiten. Dit wordt gevolgd door methodologisch onderzoek naar de 

interview-methode, geïnspireerd door het werk op het NORC en het ISR in Amerika. 

Tot halverwege de jaren zeventig maakt het klassieke survey-interview een explosie-

ve groei door; daarna wordt het face-to-face interview langzaam teruggedrongen door 

andere dataverzamelingsmethoden. Voor de ontwikkeling binnen Nederland zie onder 

andere Van Ginneken (1991), Lok (1997), en De Mast (1997). 

3. NIEUWE ALTERNATIEVEN

Zowel de post-enquête als het telefonisch interview gaan rond 1980 een steeds grotere 

plaats innemen als dataverzamelingsmethode. De toenemende kosten van face-to-face 

interviews, maken dat onderzoekers zoeken naar goedkopere alternatieven. Het ver-

schijnen van het boek van Dillman in 1978 heeft veel bijgedragen tot de herwaardering 

van de post-enquête. Dillman toont aan dat met een zorgvuldig opgezette post-enquête 

zowel een hoge respons als een goede data-kwaliteit verkregen kan worden. De metho-

de van Dillman blijkt ook in Nederland en andere delen van Europa goede resultaten op 

te leveren en wint aan populariteit (De Leeuw & Hox, 1985; Van Rooy, 1986). 

Was rond 1960 het telefonische interview nog een radicaal idee, tussen 1980 en 1990 

is telefonisch interviewen een der belangrijkste dataverzamelingsmethoden. Het tele-

fonische onderzoek begint zijn opmars binnen het Amerikaanse marktonderzoek, maar 

wordt al snel ook toegepast in Amerikaans universitair en overheidsonderzoek. Tele-

fonisch interviewen wordt al snel Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI). 

De eerste CATI-systemen worden begin zeventig ontworpen door Amerikaanse markt-

onderzoeksbureaus, en halverwege de jaren tachtig is CATI de voornaamste dataver-

zamelingsmethode binnen commercieel onderzoek in de V.S. Ook de Amerikaanse 

universiteiten blijven niet achter en ontwikkelen CATI-systemen, ten slotte begint de 

Amerikaanse overheid met het invoeren van CATI-onderzoek rond 1980. Telefonisch 
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onderzoek wordt snel overgenomen door het Nederlandse marktonderzoek en in 1980 

verschijnt er al een artikel over telefonisch onderzoek met resultaten van vergelijkend 

Nederlands onderzoek in het Jaarboek van de Nederlandse Vereniging van Marktonder-

zoekers (Veldman, 1980). Daarna zullen vele artikelen volgen. In 1988 verschijnt het 

eerste grote handboek over methoden voor telefonisch onderzoek (Groves et al, 1988).

 Niet alleen binnen het telefonisch onderzoek doet de computer zijn intrede. Al in 1982 

worden in Zweden ‘draagbare’ computers door interviewers meegenomen naar de 

respondent thuis. In 1984 doet het CBS de eerste experimenten met CAPI (Computer 

Assisted Personal Interview). De resultaten zijn positief en in januari 1987 schakelt het 

CBS om. In datzelfde jaar komen ook onderzoeksbureaus zoals het NIPO en Interview 

met eigen programmatuur. CAPI vindt zeker in Nederland snel zijn weg naar het markt-

onderzoek, dat de vele extra mogelijkheden die deze methode kan bieden snel onder-

kent. Voorbeelden hiervan zijn psychofysiologisch schalen, conjunct meten, elektro-

nische dagboeken, scenariomethoden (Bronner & De Hoog, 1982; Sikkel, 1998). Van 

deze methoden wordt in het jaarboek verslag gedaan (zie bijvoorbeeld Bradley, Kroese 

& Vogels, 1988; Kalfs, 1993; Kuijlen, 1993). 

Tenslotte worden vormen van vragenlijst-onderzoek zonder interviewer, zoals schrifte-

lijke vragenlijsten geautomatiseerd, CASI ofwel Computer Assisted Self Interviewing. 

Binnen het gewone CAPI interview wordt dit al snel ingevoerd. Wanneer een aantal 

zeer persoonlijke of gevoelige vragen gesteld moeten worden, geeft de interviewer de 

computer aan de respondent zelf. Een specifieke in Nederland ontwikkelde vorm is het 

teleinterview. Het betreft hier computergestuurd panel onderzoek, waarbij respondenten 

zelf regelmatig vragenlijsten per computer thuis invullen. De eerste test met dit systeem 

werden in 1985 al gedaan op de universiteit, in 1986 werd al een commercieel telepanel 

op het NIPO ingesteld. Zie Van Doorn (1987) en Saris (1998).

Ook voor de post-enquête worden computergestuurde equivalenten ontwikkeld. Disk-

by-Mail surveys werden in Amerika succesvol voor commercieel en overheidsonder-

zoek gebruikt (cf. Salzman 1992; Ramos, Sedivi & Sweet, 1998). In Nederland bleek 

een Disk-by-Mail survey onder leerlingen en onderwijzers succesvol op basisscholen 

te implementeren (Van Hattum & De Leeuw, 1999). Andere equivalenten van de post-

enquête zijn direct data exchange, touch tone data entry, voice recognition en internet-

surveys. Met name internet en internetsurveys mogen zich verheugen in grote belang-

stelling vanuit het marktonderzoek (zie bijvoorbeeld Huizing & Kalma, 1998; Vrolijk, 

Huizing & Hoekstra, 1999). In het algemeen bevordert computergestuurd dataverzame-

len de kwaliteit van de gegevens; er worden minder fouten gemaakt, er zijn minder mis-

sing data, én met name bij gevoelige vragen zijn de antwoorden eerlijker. Voor een over-

zicht van computergestuurde dataverzamelings methoden en hun invloed op de verkregen 

datakwaliteit zie bijvoorbeeld De Leeuw, Hox & Snijkers (1995), De Leeuw (1999).

4. VAN DATAVERZAMELING NAAR TOTAL QUALITY 
4. MANAGEMENT

Het laatste decennium van de twintigste eeuw is een periode van herbezinning. Naast 

ontwikkeling van nieuwe technologieën is bewaking van het dataverzamelingsproces 

en bevorderen van datakwaliteit een centraal thema bij surveyorganisaties. Naast meet-

fouten gaan ook nonrespons en kosten een steeds grotere rol spelen. De beste methode 

voor een bepaald onderzoek kan alleen dan geïdentificeerd worden als naast de poten-
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tiele voordelen voor datakwaliteit ook de kosten van ieder alternatief in de afweging 

worden betrokken (Groves, 1989). 

Zowel globalisering als specialisering drukken hun stempel op de methodologische 

ontwikkelingen binnen het marktonderzoek. Veranderingen in de demografische 

samenstelling leiden tot de ontwikkeling van dataverzamelingsmethoden voor speciale 

groepen (zie bijvoorbeeld Schothorst, 1999). Anderzijds leidt de toenemende interna-

tionalisering binnen Europa en de toename van internationaal vergelijkend onderzoek, 

tot grotere nadruk op vergelijkbaarheid van methoden en Total Quality Management of 

TQM, een begrip dat veel ruimer is dan datakwaliteit. (Lyberg et al., 1997). TQM vindt 

plaats in alle stadia van het onderzoeksproces, vanaf de eerste conceptualisatie van een 

onderzoek tot en met de publikatie en verspreiding van de resultaten, en behelst alle 

stadia vanaf pretesting van de vragenlijst tot en met post-implementatie assessment van 

datakwaliteit en kosten. Belangrijk in de TQM benadering is dat ‘state of the art’ ont-

wikkelingen zo snel mogelijk vertaald moeten worden naar de praktijk en daar geïn-

corporeerd te worden. De ‘accepted good practice’, dat wil zeggen methoden en tech-

nieken die al jaren in gebruik zijn en waarvan men de goede en zwakke punten kent, 

dienen zo aangescherpt te worden tot ‘current best methods’ (Hox, 1997). Current best 

methods omvatten die methoden, die op het moment volgens methodologen de beste 

zijn, en die zover zijn uitgetrild dat ze in de praktijk van het marktonderzoek toepasbaar 

zijn. Binnen TQM is het uiterst belangrijk dat wordt vastgelegd en gedocumenteerd wat 

op dit moment de beste manier is om bepaalde doelen te bereiken. In de afgelopen 25 

jaar heeft ‘Het Jaarboek’ hierin een heel grote rol gespeeld en zo TQM en kwaliteits-

verbetering bevorderd. 

De herbezinning op het survey-proces en de recente nadruk op Total Quality Manage-

ment heeft geleid tot een nieuw, zij het gematigd, enthousiasme binnen de survey-

industrie. Problemen, zoals nonrespons, worden niet alleen beschreven, maar ook waar 

mogelijk aangepakt (zie ook De Leeuw, 1997). De initiatieven van ‘Uw Mening Telt’ 

dienen in dit kader zeker vermeldt te worden. Het nieuwe enthousiasme wordt gevoed 

door de snelle technologische ontwikkelingen. Deze bieden vele mogelijkheden om de 

kwaliteit en efficiency van het survey te verbeteren. 

5. UITDAGINGEN VOOR DE NIEUWE EEUW 

De maatschappij verandert en onze dataverzamelingsmethoden zullen voortdurend mee 

moeten veranderen. De volgende woorden van Rabbi Tafron kunnen dan ook dienen als 

profielschets voor de survey methodoloog: “Bij u berust niet de macht om het werk te 

voleindigen, toch zijt gij niet vrij om u er aan te onttrekken”. Waar ligt nu de uitdaging 

in de komende eeuw. Op de grens van het nieuwe millennium zijn een aantal thema’s 

duidelijk te onderscheiden. 

Allereerst nonrespons. Internationaal is er een toename in nonrespons te zien; deze ver-

schilt echter per land en per type onderzoek. De situatie in Nederland is zorgelijk, zeker 

in vergelijking met de omringende landen (De Heer, 1999). Het eerste decennium van 

de nieuwe eeuw zal dan ook in het teken staan van onderzoek naar responsbevorde-

rende maatregelen. Alleen door extra inspanning is het tij der dalende nonresponse te 

keren, en in de komende eeuw een constant responsniveau te handhaven! 

Nonrespons kan een bedreiging zijn voor de representativiteit van de gegevens (Bethle-

hem en Kersten, 1987; De Kruijk en Hermans, 1998; Van Tulder; 1977, 1978). In de 
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afgelopen jaren hebben in het Jaarboek een aantal zeer informatieve artikelen gestaan 

over nonrespons. Hierbij werd aandacht besteed aan selectiviteit van nonrespons en sta-

tistische correctie (Bethlehem en Kersten, 1987) en aan responsbevorderende maatrege-

len. Welke maatregelen effectief zijn hangt af van de methode (voor een overzicht, zie 

De Leeuw, 1997).

In face-to-face onderzoek is met name de persoon van de interviewer van belang (Zij-

denbos, 1983). Recent onderzoek heeft uitgewezen dat een goede overhaal-strategie 

aan de deur de nonrespons beduidend kan verminderen (Groves & Couper, 1998). 

Interviewers die succesvol zijn in het overhalen van respondenten gebruiken een zeer 

korte introductie waarin ze zowel de eigen naam als de naam van het bureau noemen en 

kort aangeven waar het onderzoek over gaat. Maar bovenal zijn ze zeer flexibel in hun 

opstelling en passen ze hun introductie en argumenten aan de respondent en de situatie 

aan (Morton-Williams, 1993; Snijkers et al. 1999). Een effectieve interviewer snijdt de 

introductie toe op de respondent, en doet letterlijk en figuurlijk een stapje terug wan-

neer het de respondent nu niet uitkomt. Zo wordt een harde weigering vermeden en kan 

de interviewer altijd nog een keer terugkomen (Groves & Couper, 1998). De voor deze 

benadering benodigde sociale vaardigheden zijn in hoge mate aan interviewers aan te 

leren (zie Morton-Williams, 1993). Het ontwikkelen én testen van protocollen voor 

selectie en training specifiek gericht op nonresponsreductie in face-to-face interviews 

zal in de nabije toekomst hoge prioriteit krijgen.

Ook bij het telefonische interview is een goede introductie uiterst belangrijk. Het medi-

um telefoon beperkt de interviewer in het gebruik van overhaalstrategieen: zo is er min-

der tijd, en de interviewer kan geen gebruik maken van visuele ‘cues’. Toch kan ook 

via de telefoon een twijfelachtige respondent succesvol worden overgehaald. Het kern-

punt is opnieuw ‘tailoren’ (Houtkoop-Steenstra & Van den Bergh, 1994). In het jaar-

boek van 1999 geeft Lisette Pondman een uitstekend overzicht van effectieve strategi-

een. Centraal staat het vermijden van reacties die een negatief effect kunnen hebben. Zo 

is het verstandig wanneer interviewers ‘waarom’-vragen vermijden, en niet expliciet op 

de weigering ingaan. De benadering moet gericht zijn op coöperatie, door bijvoorbeeld 

aan te bieden op een ander tijdstip terug te bellen, of door bij initiële weigeringen die 

niet refereren aan tijdgebrek duidelijke informatie te geven die op deelname gericht is. 

Voor een zeer gedetailleerde beschrijving zie Pondman (1998). Daarnaast is motiva-

tie erg belangrijk: de interviewer moet overtuigend en enthousiast klinken (Hox et al. 

1998). 

Het telefonisch onderzoek staat onder druk. Zeker wat betreft het zogenaamde ‘koud’ 

bellen, interviews waarbij de respondent zonder eerder contact of eerdere aankondiging 

direct benaderd wordt. De toename van telefoontjes van call-centers en telemarketeers 

maakt dat potentiele respondenten zich in toenemende mate gaan ergeren aan onuit-

genodigd telefonisch contact, dat beslag legt op hun tijd. Recent onderzoek laat zien 

dat gemiddeld een Nederlander ruim twee maal per jaar gebeld wordt voor markton-

derzoek en drie maal voor telebusiness. Een huishouden met twee volwassenen wordt, 

alweer gemiddeld, 11 keer per jaar gebeld voor telebusiness of marktonderzoek (Stee-

nis, 1998). Wanneer men in een gewilde doelgroep valt, is het aantal telefoontjes al 

snel meer. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er een toenemende negatieve attitude 

ontstaat ten aanzien van marktonderzoek. Nog verontrustender is het dat een onder-

zoek in 1997 uitwees dat meer dan één vijfde van de ondervraagden ervan overtuigd 

was dat marktonderzoek een verkapte manier is om produkten te verkopen (Brennec-

ke, 1998). Er is duidelijk verwarring in het hoofd van de consument over het verschil 
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tussen onderzoek en verkoopgesprekken. Verwonderlijk is dit niet, in beide gevallen 

begint het gesprek immers vaak met het verzoek een paar vragen te mogen stellen. Het 

is daarom van belang zo snel mogelijk de boodschap over te brengen dat het een bona 

fide onderzoek betreft en dat er niets verkocht of aangesmeerd wordt. Een grootscheeps 

experiment waaraan 10 verschillende onderzoeksbureaus meewerkten toonde aan dat 

het opnemen in de introductie van de zin “wij willen u niets verkopen” het gemiddel-

de aantal weigeringen al met 2% reduceerde. Ook dit is weer een gemiddelde; al naar 

gelang de onderzochte populatie, het onderwerp en de verdere introductie kan de mede-

deling “wij willen niets verkopen” een groter effect hebben. Het betreft hier de voor-

lopige resultaten op 95% van de data. Wanneer de resterende data binnen zijn, zal een 

uitgebreidere analyse worden uitgevoerd, waarin soort onderzoek, populatie, en derge-

lijke in de analyse worden opgenomen.

Naast (on)bereidwilligheid speelt de (on)bereikbaarheid ook een grote rol in de non-

respons. Maatschappelijke, demografische, en technologische veranderingen maken het 

steeds moeilijker om potentiele respondenten te bereiken. De maatschappij verindivi-

dualiseert en ieder individu krijgt steeds meer mogelijkheden om zich af te sluiten van 

ongewenste contacten en zelf de gewenste contacten te initiëren. Dit betekent niet dat 

de 21-ste eeuwer totaal onbereikbaar zal zijn en voor het onderzoek verloren. Het bete-

kent wel dat er veel meer contactpogingen gedaan moeten worden om een acceptabele 

respons te krijgen (Louwen, 1992). Het betekent ook dat er meer onderzoek nodig is 

naar hoe de respondent dan wel te bereiken. Voor het telefonische interview is recent 

Amerikaans onderzoek hoopgevend. Wanneer een interviewer bij het eerste contact een 

antwoordapparaat treft is het aan te raden om een korte boodschap achter te laten. Dit 

verhoogt de kosten ternauwernood en heeft een licht positief effect op de respons (voor 

een meer gedetailleerd overzicht zie De Leeuw, 1997).

Terwijl de response in telefonische en face-to-face interviews een neerwaartse trend 

vertoond, lijkt deze bij de postenquête stabiel te blijven. Dit is onder meer te danken 

aan het onderzoek naar responsverhogende maatregelen in de afgelopen 30 jaar (zie 

bijvoorbeeld Dillman, 1978). In het Jaarboek is hieraan in de afgelopen tijd dan ook 

ruim aandacht besteed; zie Brand & Bijmolt (1993), Van Breemen (1976), De Leeuw & 

Hox (1985), en Van Rooy (1986). Daarnaast heeft de post-enquête veel minder last van 

onbereikbaarheid. De brief ligt in de bus, de respondent moet deze alleen nog opmer-

ken tussen de andere (junk) mail. 

Het tweede belangrijke thema in de eerste decennia van het nieuwe millennium is dan 

ook het Internet. Naast de postenquête ontwikkelen zich momenteel andere vormen van 

‘self-administered questionnaires’, zoals e-mail- en internet surveys. Volgens Dillman 

(1998) zijn deze nieuwe elektronische vormen van self-administered questionnaires de 

methoden van de toekomst. Veel communicatie verschuift van mondeling of telefo-

nisch naar elektronisch. Wethouders hebben nu een e-mail adres en de meeste kranten 

hebben web-pagina’s. Dit is niet alleen voorbehouden aan elite groepen; zo vervult het 

weekblad Libelle een voortrekkersrol met een eigen web-page, elektronische ansicht-

kaarten, recepten, en de e-mail van de week. Onze cultuur vertoont een verschuiving 

van persoonlijke interactie naar ‘zelf doen’. Voorbeelden zijn het opnemen van geld en 

het verkrijgen van saldo-informatie uit de muur, in plaats van via een bankbediende, en 

het bestellen van theaterkaartjes via ‘touchtone’ telefoons of via het internet. Een dui-

delijk voorbeeld van deze omslag is de overgang van ‘push’ naar ‘pull’. Niet langer is 

het de producent die ongevraagde informatie richting ontvanger stuurt (push), maar het 

is de ontvanger die de gewenste informatie naar zich toe trekt (pull). De kunst zal zijn 
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om onderzoeksmethoden te ontwikkelen die met deze trent meegaan.

In de nabije toekomst zal het elektronische survey zeker nog niet de hoofdmethode zijn, 

er is nog verre van volledige dekking van de bevolking. Voor specifieke doelgroepen is 

het echter een veelbelovende methode (zie ook Huizingh & Kalma, 1998). Op korte 

termijn is een ‘mixed mode’ benadering vanuit responsoogpunt optimaal. Zo heeft het 

NIPO nu naast het telepanel, waarbij de deelnemers zelf geen computer hebben en er 

een voor de duur van het onderzoek ter beschikking krijgen, nu ook een database van 

computerbezitters ‘CAPI@home’ voor gerichte onderzoeksvragen over bijvoorbeeld 

computergebruik. Bij een algemeen omnibus onderzoek of een vergelijkend onderzoek 

tussen computergebruikers en niet computergebruikers kan dan een mixed mode bena-

dering gebruikt worden. 

Of geautomatiseerde self-administered methoden, zoals web en internetsurveys, de 

methodes van de toekomst zijn, is in grote mate afhankelijk van de investering op kor-

te termijn in research & development. Uit het verleden weten we dat juist door deze 

investering het face-to-face interview van een kort interview met een paar vragen in de 

dertiger jaren kon opbloeien tot een veelzijdig onderzoeksinstrument in de jaren zestig. 

Eenzelfde krachtsinspanning was nodig om het telefonische interview tot volwassen-

heid te brengen in de jaren tachtig en het computergestuurd onderzoek (CATI en CAPI) 

in de jaren negentig. Hoofdpunten voor toekomstig onderzoek zijn naast de technolo-

gische ontwikkeling, het medium zelf en de interactie met het medium. Internet is een 

vluchtig medium, gebruikers scannen de informatie en gaan snel van onderwerp naar 

onderwerp. Het is eenvoudig om met een simpele muisklik een bericht in de ‘prullen-

bak’ te doen belanden. Met de toename van ‘junk-mail’ op internet, zal de bereidheid 

om zomaar een aantal vragen te beantwoorden snel afnemen, men dient het specifieke 

survey te legitimeren. Net als bij de ouderwetse postenquête zal een zorgvuldige imple-

mentatie met goede scherm lay-out, gebruikersgemak, en aandacht voor de privacy en 

onkosten van de respondent, bepalend zijn om een goede respons te handhaven. Sleu-

telwoorden bij onderzoek naar internetsurveys zijn human-computer interaction en usa-

bility onderzoek (cf Witt, 1997; De Leeuw, 1997). 

Tot slot, interviewers blijven nodig ook in de 21-ste eeuw. Hun rol zal echter meer en 

meer veranderen van ‘eenvoudige’ dataverzamelaar naar hoog gespecialiseerde profes-

sional. Zij zullen na toegesneden trainingen ingezet worden bij speciale onderzoeken. 

Speciaal wat betreft onderwerp van onderzoek, of te onderzoeken groep. Hierbij moet 

niet alleen gedacht worden aan groepen die nog niet ervaren zijn in internet gebruik, 

maar ook aan elitegroepen die just continu blootstaan aan het medium en waarvoor per-

soonlijke aandacht net dat beetje extra geeft. Bij speciaal onderzoek ligt de meerwaarde 

van een onderzoeksbureau bij de kwaliteit van de interviewers. 
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