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Nederlandsee samenvatting 

Inn dit proefschrift staat de invloed van non-respons, antwoordeffecten en stimuluseffecten op 

dee resultaten van verkiezingsonderzoek centraal, en in het bijzonder op de resultaten van het 

Nationaall  Kiezersonderzoek (NKO). Directe aanleiding tot deze studie is de kritiek op het 

NKOO dat in de tweede helft van de jaren 90 is ontstaan. Deze kritiek was het gevolg van een 

debatt dat zowel onder politici, journalisten als wetenschappers werd gevoerd over het al dan 

niett bestaan van een kloof russen de politiek en de bevolking - een discussie die overigens 

nogg niets aan actualiteitswaarde heeft verloren, zo blijkt wel uit alle gebeurtenissen die in 

20022 in de Nederlandse politiek hebben plaatsgevonden. 

Dee bewering, met name gevoed uit de hoek van de politiek en de journalistiek, dat er 

sprakee was van een groeiende kloof russen de politici en de mensen door wie zij zijn gekozen, 

werdd door vooraanstaande Nederlandse politicologen als onjuist bestempeld. Zij wezen er op 

datt er in het NKO geen enkele aanwijzing werd gevonden voor de groei van een dergelijke 

kloof.. Integendeel, uit het NKO bleek dat de interesse van de Nederlanders in de politiek -

watt gezien werd als een goede indicator voor de betrokkenheid van de bevolking bij de 

politiekk - ook in de jaren 90 nog was toegenomen. Als er al een kloof zou bestaan, zou deze 

eerderr kleiner dan groter worden. De dalende opkomst bij verkiezingen in Nederland en het 

steedss verder afkalvende ledental van de Nederlandse politieke partijen, wat door de 'kloof-

denkers'' als belangrijke indicaties voor de juistheid van hun stelling werd gezien, kon door de 

'kloof-sceptici'' niet worden ontkend. Zij brachten daar echter de groei in ledental van 

belangenorganisatiess op het gebied van bijvoorbeeld natuur en milieu tegenin. Volgens deze 

zienswijzee vond er wel een verandering plaats in de wijze waarop de Nederlanders zich met 

politiekk bezig hielden: een steeds minder belangrijke rol voor de traditionele partijpolitiek en 

eenn steeds belangrijkere rol voor nieuwe manieren van politiek bedrijven, zoals daar door 

allerleii  belangengroeperingen invulling aan werd gegeven. Dit betekende niet dat daarmee de 

bevolkingg en de politici van elkaar waren vervreemd. Ze gingen alleen op een andere wijze 

mett elkaar om, als gevolg van onder andere het proces van ontzuiling en de individualisering, 

zoalss dit zich sinds de jaren 60 had ingezet. 

Dee discussie werd vervolgens vooral gericht op de waarde van de resultaten van het 

NKO,, aangezien het NKO een centrale positie had in de onderbouwing van het betoog van de 

'kloof-sceptici'.. Het in 1995 verschenen boekje 'Kiezersonderzoek op een Dwaalspoor' van 

dee Leidse politicoloog Gerard Visscher gooide de knuppel pas echt in het hoenderhok. In zijn 
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boekjee betoogde Visscher dat de reden dat in het kiezersonderzoek geen bewijs voor de groei 

vann de kloof tussen politiek en bevolking werd gevonden, was gelegen in de steeds grotere 

groepp mensen die niet aan dit kiezersonderzoek wilde meedoen. Deed aan het eerste officiële 

NKO,, begin jaren 70, nog 75 % van deze mensen mee, in de jaren 90 kwam dit percentage 

niett eens meer boven de 50 % uit. Volgens Visscher was er een sterk verband tussen meedoen 

mett kiezersonderzoek en interesse in politiek. Een duidelijke indicatie daarvoor was gelegen 

inn het feit dat in kiezersonderzoek altijd een veel hoger percentage mensen werd gevonden dat 

aangaff  te hebben gestemd, dan het werkelijke percentage stemmers in de bevolking was. Dit 

duiddee erop dat er veel minder niet-stemmers dan stemmers bereid waren mee te doen aan het 

kiezersonderzoek.. Visscher beargumenteerde daarop dat alle mensen die weigerden mee te 

doenn met het NKO zouden moeten worden beschouwd als zijnde niet geïnteresseerd in 

politiek.. Als deze veronderstelling juist was, zou dit betekenen dat het percentage politiek 

geïnteresseerdenn in Nederland veel lager was dan het in het NKO gerapporteerde percentage. 

Dee steeds kleinere groep die bereid was mee te doen aan het NKO zou er dan op wijzen dat de 

politiekee interesse van de Nederlanders wel degelijk sinds de jaren 80 aanzienlijk was 

afgenomen.. In dat geval werd het NKO van een wapen voor de 'kloof-sceptici' tot een wapen 

voordee 'kloof-denkers'. 

Visscher'ss boekje leidde tot een intensivering van de discussie over de gevolgen van 

dee groeiende non-respons voor de resultaten van het NKO en uiteindelijk zelfs tot vragen in 

dee Tweede Kamer - mede omdat het NKO grotendeels werd gefinancierd uit 

overheidssubsidies.. Het betoog van Visscher sloot daarnaast aan bij de groeiende 

belangstellingg die er, zowel onder marktonderzoekers als onder wetenschappers die zich 

bezighieldenn met publiek opinie- en bevolkingsonderzoeken, vanaf de jaren '70 en '80 was 

ontstaann voor de gevolgen van non-respons. Vooral in de jaren '80 en '90 leidde dit tot veel 

publicatiess in internationale vaktijdschriften uit de sociologie, politicologie, psychologie, de 

medischee hoek en het publieke opinieonderzoek. 

Inn het eerste hoofdstuk van deze bundel artikelen wordt aan de hand van een speciaal 

uitgevoerdd telefonisch onderzoek onder 2000 Nederlandse kiesgerechtigden getoetst in 

hoeverree de bewering van Visscher, dat er een sterk verband is tussen het al dan niet meedoen 

aann kiezersonderzoek en politieke interesse, juist is. In eerste instantie hebben we drie 

groepenn onderscheiden: 

1.. respondenten die bereid waren om met een groter kiezersonderzoek, vergelijkbaar met 

hett NKO, mee te doen; 
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2.. respondenten die alleen bereid waren met een korte telefonische vragenlijst mee te 

doen; ; 

3.. non-respondenten, die noch met het grotere kiezersonderzoek, noch met het 

telefonischee onderzoek, mee wilden doen. 

Omdatt we over deze laatste groep geen informatie hadden hebben we ons in eerste instantie 

beperktt tot een vergelijking tussen de eerste twee groepen. 

Niett alleen bleken er verschillen te zijn tussen beide groepen wanneer het ging om 

achtergrondkenmerkenn als leeftijd, geslacht, opleiding en mate van stedelijkheid van het 

gebiedd waar de respondent woonachtig was, ook bleek dat de politieke interesse van de twee 

groepenn aanzienlijk verschilde: de politieke interesse in de eerste groep lag veel hoger dan in 

dee tweede groep. Dit onderstreept de veronderstelling van Visscher. 

Omdatt we geen directe informatie over de non-respondenten hadden, zijn twee 

groepenn van respondenten gebruikt om een idee te krijgen over de mate waarin de non-

respondentenn afwijken van de respondenten. Respondenten die in eerste instantie geweigerd 

haddenn met het telefonische onderzoek mee te doen, maar in tweede instantie toch 

overgehaaldd konden worden om mee te doen, werden gebruikt als indicator voor de mensen 

diee bij hun weigering waren gebleven en respondenten die pas na zeer veel keren bellen 

bereiktt waren werden gebruikt als indicatoren voor de niet bereikte non-respondenten. Dit is 

eenn methode die al vaker is toegepast. Er bleken aanzienlijke verschillen te bestaan tussen de 

driee groepen - respondenten, overgehaalde weigeraars en moeilijk bereikbaren - waarbij de 

groepp die aangaf niet in politiek geïnteresseerd te zijn, oververtegenwoordigd was onder de 

overgehaaldee weigeraars. 

Doorr gebruik te maken van de relatie tussen opkomst bij de verkiezingen en politieke 

interessee binnen de groep van overgehaalde weigeraars en moeilijk bereikbaar was het 

mogelijkk een berekening te maken van de politieke interesse onder de non-respondenten. 

Daarbijj  gingen we er vanuit dat de relatie tussen opkomst bij de verkiezingen en politieke 

interessee hetzelfde was binnen de groep van overgehaalde weigeraars en de definitieve 

weigeraarss en binnen de groep van moeilijk bereikbaren en niet bereikten. Daarnaast maakten 

wee gebruik van de verwachte opkomst bij de verkiezingen onder de definitieve weigeraars en 

niett bereikten. 

Dezee methode is als uitgangspunt genomen om een correctie uit te voeren op het 

niveauu van politieke interesse zoals deze in de NKO's van 1971 tot en met 1994 is 

gerapporteerd.. Omdat niet bekend is welke respondenten in de verschillende NKO's precies 

overgehaaldee weigeraars zijn en wie moeilijk te bereiken was, moest de methode enigszins 
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wordenn aangepast. De meeste NKO's kennen twee vragenlijsten - een wordt voor de 

verkiezingenn afgenomen en de ander na de verkiezingen. Daarom is besloten de personen die 

well  geïnterviewd zijn voor de verkiezingen, maar niet meer wilden meedoen aan het 

intervieww dat na de verkiezingen werd gehouden, als indicator voor de non-respondenten te 

gebruiken. . 

Uitt de correctie die gebruik makend van deze methode is uitgevoerd bleek dat de 

politiekee interesse onder de Nederlandse bevolking is gestegen in de jaren '70 en zich 

vervolgenss heeft gestabiliseerd in de jaren '80 en '90 - overigens op een lager niveau dan uit 

dee ongecorrigeerde NKO-resultaten was gebleken. Hoewel er dus geen bewijs gevonden is 

voorr een groeiende politieke desinteresse onder de Nederlandse bevolking is het wel zo dat 

hett NKO de politieke interesse van de Nederlanders te hoog heeft ingeschat, en is er ook geen 

sprakee van een toename van de politieke interesse sinds de tweede helft van de jaren '80. 

Eenn beperking van de bovenstaande studie was dat er alleen kon worden gekeken naar 

vertekeningg als gevolg van non-response. Uit de literatuur blijkt dat er in kiezersonderzoek 

ookk sprake kan zijn van een zogenaamd stimuluseffect, wanneer dit kiezersonderzoek uit 

meerderee vragenlijsten op verschillende tijdstippen (bijvoorbeeld voor en na de verkiezingen) 

bestaat.. Dat wil zeggen dat mensen die voor de verkiezingen al aan het onderzoek meewerken 

alss gevolg daarvan hun mening of zelfs hun gedrag gaan veranderen. Het is bijvoorbeeld 

mogelijkk dat mensen, die zich normaal niet erg interesseren in politiek en niet gaan stemmen, 

zichh meer gaan verdiepen in politiek en de verkiezingen door het meedoen aan het onderzoek. 

Hett is zelfs mogeüjk dat ze hierdoor worden gestimuleerd om te gaan stemmen. Dit wordt 

nogg versterkt doordat ze weten dat ze na de verkiezingen nog een keer geïnterviewd gaan 

wordenn en ze wellicht een goede indruk op de interviewer willen achterlaten. Als dit het geval 

is,, dan kan dit betekenen dat de resultaten van het interview dat na de verkiezingen 

plaatsvindt,, worden vertekend. 

Alss dit proces zich voordoet, dan is de oververtegenwoordiging van stemmers dat in 

kiezersonderzoekk wordt gevonden niet alleen het gevolg van het feit dat niet-stemmers minder 

meedoenn aan het onderzoek. Het is ook het gevolg van het feit dat mensen die eigenlijk niet-

stemmerr zouden zijn geweest als ze niet aan het onderzoek zouden hebben meegedaan, nu 

zijnn gaan stemmen. Om zowel de vertekening als gevolg van non-respons in kaart te brengen 

alss om de aanwezigheid van een stimuluseffect te onderzoeken is het NKO van 1998 

uitgebreidd met twee studies: een non-respons studie en een stimuluseffect studie. In het 

tweedee hoofdstuk worden de resultaten van deze studies besproken. 
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Inn de non-respons studie zijn alle mensen die hadden geweigerd mee te doen met het 

NKOO telefonisch benaderd, in eerste instantie om te bezien of ze konden worden overgehaald 

alsnogg mee te doen. Wanneer dat niet het geval bleek, werd hen gevraagd een korte 

vragenlijstt te beantwoorden. In deze vragenlijst werd een klein aantal, voor het 

kiezersonderzoekk zeer belangrijke gegevens gevraagd - waaronder stemgedrag en politieke 

interesse.. Ongeveer de helft van de non-respondenten bleek bereid deze vragen te 

beantwoorden.. Vervolgens konden de antwoorden van deze non-respondenten worden 

vergelekenn met de antwoorden van de respondenten. Daarbij werd een onderscheid gemaakt 

tussenn vier groepen non-respondenten: 

1.. mensen die geweigerd hadden mee te doen aan het NKO omdat ze aangaven niet 

geïnteresseerdd te zijn in het onderzoek; 

2.. mensen die een andere reden gaven voor hun weigering; 

3.. mensen die niet in staat waren mee te doen (bijvoorbeeld vanwege ziekte of 

ouderdom); ; 

4.. mensen die niet bereikt waren. 

Err bleken veel verschillen te bestaan tussen deze vier groepen, vooral voor 

achtergrondkenmerkenn als leeftijd, geslacht, opleiding en dergelijke. De verschillen tussen de 

totalee groep van non-respondenten en de respondenten was veel minder groot. De verschillen 

tussenn deze twee groepen waren groter wanneer naar het stemgedrag (en dan met name het al 

dann niet gaan stemmen) en de houding ten opzichte van politiek werd gekeken. Met name op 

hett gebied van politieke interesse en vertrouwen in de politiek waren er grote verschillen, 

waarbijj  de respondenten meer geïnteresseerd bleken en ook een groter vertrouwen in de 

politiekk hadden dan de non-respondenten. Er is ook gekeken of de samenhang tussen de 

antwoordenn op vragen verschilt tussen de respondenten en non-respondenten. Dit bleek voor 8 

vann de 55 geanalyseerde verbanden het geval - en in al deze verbanden was of politieke 

interessee of leeftijd betrokken, wat een indicatie is dat vooral door de invloed van leeftijd en 

politiekee interesse verschillen tussen de twee groepen ontstaan. 

Inn het stimuluseffectonderzoek is na de verkiezingen door middel van een telefonisch 

onderzoekk een controlegroep gevraagd om een aantal kernvragen uit het NKO te 

beantwoorden.. Deze personen zijn, in tegenstelling tot de NKO-respondenten, alleen na de 

verkiezingenn zijn ondervraagd. Door de antwoorden van beide groepen met elkaar te 

vergelijkenn voor de vragen die na de verkiezingen zijn gesteld, kan er worden gecontroleerd 

off  er in het NKO sprake is van het optreden van een stimuluseffect Daarbij is het belangrijk 
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datt de twee groepen die worden vergeleken, ook daadwerkelijk qua samenstelling hetzelfde 

zijn.. Als eerste stap zijn dus twee vergelijkbare groepen geconstrueerd. 

Inderdaadd werden grote verschillen gevonden tussen de NKO-respondenten en 

respondentenn uit de controlegroep. Zowel de stemopkomst bij de Tweede Kamer-

verkiezingenn van 1998 als het vertrouwen in de politiek lag onder de NKO-respondenten een 

stukk hoger - precies zoals we hadden verwacht. Het politiek zelfvertrouwen lag echter lager. 

Ditt kan worden verklaard uit het feit dat vooral die mensen die minder betrokkenheid voelen 

bijj  de politiek en (mede daardoor) ook minder kennis hebben van de politiek, het meest 

vatbaarr zijn voor de gevolgen van het optreden van een stimuluseffect. Het gevoel niet zo veel 

vann politiek te begrijpen, dat bij deze groep toch al aanwezig is, wordt versterkt door hun 

deelnamee aan de eerste NKO-vragenlijst, waarin erg veel kennisvragen worden gesteld. 

Aangezienn deze mensen op veel van deze vragen geen antwoord zullen kunnen geven, krijgen 

zee nog meer het idee dat politiek te ingewikkeld voor hen is - wat een negatief effect op hun 

politiekk zelfvertrouwen heeft. 

Naa in hoofdstuk 2 zowel de aanwezigheid van non-respons vertekening als 

vertekeningg als gevolg van stimuluseffecten te hebben aangetoond, wordt in hoofdstuk 3 een 

onderzoekk beschreven waarin nog een derde bron van mogelijke vertekening wordt 

toegevoegd:: antwoordeffecten. Uit onderzoek in landen als de Verenigde Staten, Groot-

Brittanniëë en Zweden is gebleken dat mensen die aan kiezersonderzoek meedoen niet altijd de 

waarheidd zeggen als hen om hun stemgedrag wordt gevraagd. Met name veel niet-stemmers 

hebbenn de neiging te zeggen dat ze wel hebben gestemd. Het vermoeden is dat dit onder meer 

wordtt veroorzaakt doordat in een democratie stemmen bij verkiezingen als een burgerplicht 

wordtt gezien. Daarom vinden mensen het vervelend te moeten toegeven - om wat voor reden 

dann ook - niet te hebben gestemd. De omvang van deze groep van 'onechte stemmers' kan 

wordenn vastgesteld door een zogenaamd stemvalidatieonderzoek uit te voeren. In dit 

onderzoekk wordt het antwoord van de respondent op de vraag of hij of zij heeft gestemd, 

vergelekenn met de stemlijsten, waarop staat aangetekend of iemand zijn stem heeft 

uitgebracht.. Uit stemvalidatieonderzoek dat in het buitenland is gedaan blijkt dat gemiddeld 

200 % van de niet-stemmers zegt wel te hebben gestemd, terwijl bijna geen enkele stemmer als 

antwoordd geeft niet te hebben gestemd. Dit betekent dus dat er, naast non-respons en 

stimuluseffecten,, nog een derde oorzaak voor het te hoge niveau van stemopkomst dat in 

kiezersonderzoekk wordt aangetroffen, kan zijn. 

Tott nu toe bleek het in Nederland niet mogelijk, als gevolg van allerlei regelgeving op 

hett gebied van privacy, de stemlijsten bij kiezersonderzoek te gebruiken. Om te kunnen 
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vaststellenn in hoeverre ook in Nederland antwoordeffecten een rol spelen, werd een speciaal 

onderzoekk opgezet in de gemeente Zaanstad, omdat deze gemeente wel bereid was de 

stemlijstenn ter beschikking te stellen. De opzet van dit onderzoek was zodanig dat alle drie de 

bovengenoemdee bronnen van vertekening in kaart konden worden gebracht. Om te bezien of 

zichh stimuluseffecten voordeden, werd een gedeelte van de steekproef zowel voor als na de 

verkiezingenn geïnterviewd, en een ander gedeelte alleen na de verkiezingen. De aanwezigheid 

vann antwoordeffecten kon worden vastgesteld door het antwoord dat de respondenten gaven 

opp de vraag of ze bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1998 hadden gestemd te controleren 

aann de hand van de stemlijsten. Tenslotte werd geprobeerd een zo hoog mogelijke deelname 

tee krijgen door gebruik te maken van een zogenaamde 'mixed mode' dataverzameling, waarin 

verschillendee interviewmethoden (telefonische, schriftelijke en persoonlijke interviews) 

werdenn gecombineerd. Weigeraars werd daarnaast de mogelijkheid gegeven een heel korte 

vragenlijstt te beantwoorden met maar twee vragen: of ze hadden gestemd bij de Tweede 

Kamerverkiezingenn van 1998 en of ze geïnteresseerd waren in politiek. Deze twee zogenaamd 

'centralee vragen' van het onderzoek konden gebruikt worden om een indruk te krijgen van de 

vertekeningg als gevolg van de weigering van mensen om mee te doen met de langere versie 

vann de vragenlijst 

Mensenn van wie het telefoonnummer bekend was, werden in eerste instantie 

telefonischh benaderd. Weigerden ze mee te doen, dan werden ze op een later moment 

opnieuww gebeld, om hen alsnog over te halen. Wanneer dat niet mogelijk bleek, werd hen 

gevraagdd in ieder geval de twee bovengenoemde vragen te beantwoorden. Mensen die bleven 

weigerenn werd vervolgens een brief gestuurd, met de vragenlijst bijgevoegd, en verzocht de 

vragenn alsnog schriftelijk te beantwoorden. Wanneer ze daartoe niet bereid waren, werd hen 

gevraagdd in ieder geval een strookje terug te sturen, met daarop opnieuw de twee 

bovengenoemdee centrale vragen. Reageerden mensen nog steeds niet, dan werden ze een paar 

maandenn later bezocht door een interviewer, die hen vroeg alsnog de vragenlijst te 

beantwoorden.. Als mensen daartoe bereid waren, dan werden de vragen direct mondeling 

doorr de interviewer gesteld. Bleef men weigeren, dan werd hen gevraagd om dan in ieder 

gevall  te zeggen of men had gestemd bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen en of men 

geïnteresseerdd was in politiek. 

Mensenn van wie geen telefoonnummer bekend was, kregen een schriftelijke vragenlijst 

opgestuurd.. Wanneer er na een aantal weken geen reactie was ontvangen, werd er een 

herinneringg gestuurd, en tenslotte werden ook zij door een interviewer bezocht. 
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Dee voor en nadelen van een dergelijke 'mixed mode' aanpak van de dataverzameling 

wordenn in het derde hoofdstuk besproken, waarbij gebruik wordt gemaakt van een 

onderscheidd tussen selectieprocessen en transformatieprocessen. 

Inn selectieprocessen wordt een groep (bijvoorbeeld stemmers) met een bepaalde kans 

'geselecteerd'.. Selectieprocessen leiden tot vertekening van resultaten als niet elke groep een 

gelijkee kans heeft te worden geselecteerd. Het trekken van een steekproef en non-respons zijn 

voorbeeldenn van selectieprocessen. Als de kans voor alle mensen even groot is om in de 

steekproeff  terecht te komen, dan zal de steekproef een goede afspiegeling zijn van de 

bevolking.. En als alle mensen in deze steekproef een even grote kans hebben mee te doen aan 

hett onderzoek, dan zullen de resultaten die in het onderzoek worden gevonden, een goede 

afspiegelingg zijn van de stand van zaken in de hele bevolking. 

Inn transformatieprocessen 'transformeert' een groep tot een andere groep. Stemmers 

wordenn bijvoorbeeld niet-stemmers. Stimuluseffecten en antwoordeffecten zijn voorbeelden 

vann transformatieprocessen: wanneer iemand die normaal nooit gaat stemmen door het 

meedoenn aan het onderzoek nu wel gaat stemmen (een stimuluseffect) of wanneer iemand die 

niett is gaan stemmen, zegt wel te hebben gestemd (een antwoordeffect). 

Eenn belangrijk punt van kritiek op 'mixed mode' dataverzameling is dat het gebruiken 

vann een andere manier van interviewen tot andere antwoorden zou kunnen leiden: mensen 

gevenn bijvoorbeeld andere antwoorden op een telefonisch interview dan op een schriftelijk of 

mondelingg interview. Naar deze kwestie is al veel onderzoek gedaan. De resultaten zijn echter 

niett eenduidig. Soms worden er wel substantiële verschillen gevonden, soms niet. Door 

middell  een loglineare analyse wordt in hoofdstuk 3 onderzocht of de selectieprocessen en de 

transformatieprocessenn verschillen tussen de groepen die met verschillende methoden zijn 

ondervraagd.. Als dit het geval is, dan zou het gevolg kunnen zijn dat de resultaten van de 

groepenn die op verschillende manieren zijn ondervraagd, niet vergelijkbaar zijn. 

Wanneerr de selectieprocessen verschillen is dat geen probleem. Immers, de reden om 

'mixedd mode' dataverzameling te gebruiken is juist het feit dat met een andere methode 

anderee groepen worden bereikt. Zou dit niet het geval zijn, dan zou het geen zin hebben 

verschillendee manieren van interviewen te gebruiken. Wanneer transformatieprocessen 

verschillenn (dus bijvoorbeeld andere groepen mensen onjuiste antwoorden gegeven in een 

schriftelijkk interview dan in een telefonisch interview) is er wel een probleem, want dan zijn 

dee resultaten die verzameld zijn met verschillende methoden, niet meer vergelijkbaar. 

Inderdaadd verschillen in het Zaanstad-onderzoek de selectieprocessen, wat bewijst dat 

verschillendee methoden verschillende groepen uit de bevolking bereiken. Het blijkt daarnaast 
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datt er geen grote verschillen zijn in de transformatieprocessen binnen de groep die telefonisch 

iss geïnterviewd en de groep die de vragenlijst per post heeft ingevuld. Anders ligt het voor de 

groepp die door een interviewer persoonlijk is ondervraagd. De transformatieprocessen voor 

dezee groep wijken wel af. Dit lijk t echter niet zozeer het gevolg te zijn van een methode-effect 

(duss van de andere manier van interviewen), maar meer het gevolg van het feit dat deze groep 

veell  later is geïnterviewd dan de groepen die per telefoon of per post de vragenlijst hebben 

beantwoord.. Hierdoor is de kans op geheugeneffecten (mensen kunnen zich hun gedrag niet 

meerr precies herinneren) veel groter. Daarnaast was deze groep ook veel moeilijker over te 

halen,, dus waarschijnlijk minder gemotiveerd om aan het onderzoek mee te doen. Zowel 

geheugeneffectenn als een geringere motivatie kunnen tot de veel grotere aantallen 'foute' 

antwoordenn die in deze groep is aangetroffen, verklaren. Het feit dat de vertekening minder 

dann onder de respondenten die per telefoon of per post zijn geïnterviewd, één richting op gaat, 

(datt wil zeggen: er is onder de respondenten die persoonlijk zijn geïnterviewd een behoorlijke 

groepp stemmers die aangeeft niet te hebben gestemd), duidt hier ook op. 

OndanksOndanks de grotere vertekening die optreedt in de groep die via een persoonlijk 

intervieww is ondervraagd blijkt dat de schatting van de stemopkomst dichter bij de werkelijke 

stemopkomstt in de totale steekproef ligt wanneer deze groep wordt meegenomen in de 

analyse,, dan wanneer dit niet gebeurt. Alleen wanneer men voornamelijk geïnteresseerd is in 

hett verband van het stemgedrag met andere kenmerken, zoals politieke interesse, is het beter 

omm deze groep uit de analyse te laten. 

Inn hoofdstuk 4 wordt vervolgens voor het Zaanstad onderzoek in kaart gebracht in 

welkee verhouding tot elkaar non-respons vertekening, stimuluseffecten en antwoordeffecten 

optreden.. Evenals eerder voor het telefonische onderzoek dat in hoofdstuk 1 is besproken en 

voorr het NKO van 1998, wordt ook in het Zaanstad onderzoek duidelijk aangetoond dat er 

sprakee is van verschillen tussen respondenten die direct bereid waren mee te doen, 

respondentenn die een of meerdere keren opnieuw moesten worden benaderd voordat ze 

meededen,, en non-respondenten. In het Zaanstad onderzoek hebben we gegevens over het 

stemgedragg van de non-respondenten (uit de stemlijsten) en over de politieke interesse van 

eenn groot gedeelte van de non-respondenten (voor die mensen die wel bereid waren om de 

tweee centrale vragen te beantwoorden) beschikbaar. Daaruit zien we dat de non-respondenten 

dee groep vormen waarin verreweg de meeste niet-stemmers en politiek niet geïnteresseerden 

voorkomen. . 

Antwoordeffectenn blijken eveneens aanwezig in het Zaanstad onderzoek. Geheel in 

lij nn met eerdergenoemde stemvalidatieonderzoeken uit het buitenland wordt ook in het 
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Zaanstadd onderzoek gevonden dat het de niet-stemmers zijn die hun stemgedrag niet juist 

weergevenn in de vragenlijst. Ongeveer 20 % van hen geeft aan wel te hebben gestemd. 

Stimuluseffectenn worden echter niet aangetroffen. De meest waarschijnlijke verklaring 

hiervoorr is dat de telefonische vragenlijst, die voor de verkiezingen is afgenomen, te kort was 

omm een effect te hebben op het gedrag of de antwoorden van de respondenten. 

Voorr verschillende responsniveaus is er volgens gekeken wat de bijdrage van non-

responsvertekeningg en antwoordeffecten is aan de totale vertekening. Het blijkt dat hoe hoger 

hett responsniveau is, dus hoe kleiner de groep die niet mee heeft gedaan, hoe groter het 

aandeell  van antwoordeffecten in de totale vertekening wordt. Echter, pas bij een 

responsniveauu van rond de 90 % - iets wat nooit wordt gehaald in verkiezingsonderzoek - is 

hett aandeel van de vertekening als gevolg van antwoordeffecten groter geworden dan de non-

responss vertekening. Dit duidt er op dat in verkiezingsonderzoek vertekening als gevolg van 

non-responss een groter probleem is dan vertekening als gevolg van antwoordeffecten. 

Inn de volgende twee hoofdstukken richten we ons daarom vooral op de non-respons 

vertekening,, en de mogelijkheden die er zijn om deze vertekening te corrigeren. Om tot 

correctiemethodenn te kunnen komen, is het eerst nodig om te weten wat nu de oorzaak is van 

hett sterke verband tussen politieke interesse en stemgedrag enerzijds en de bereidheid mee te 

doenn aan (verkiezings)onderzoek anderzijds. In hoofdstuk 5 wordt een model ontwikkeld dat 

ditt verband probeert te verklaren. 

Een,, onder meer door Bob Groves en Mike Couper (in hun in 1998 uitgekomen boek 

NonresponseNonresponse in Household Interview Surveys) en John Brehm (in zijn in 1993 uitgekomen 

boekk The Phantom Respondents; Opinion Surveys And Political Representation) besproken 

veronderstellingg wordt als basis voor dit model genomen, namelijk dat er een duidelijke 

samenhangsamenhang is tussen meedoen aan onderzoek en maatschappelijke betrokkenheid. Politieke 

betrokkenheidd kan als een specifieke vorm van maatschappelijke betrokkenheid worden 

gezien.. Dit leidt tot de argumentatie dat de samenhang tussen het al dan niet meedoen aan 

onderzoekk enerzijds en politieke interesse en het gaan stemmen bij verkiezingen anderzijds, 

wordtt beïnvloed door de maatschappelijke betrokkenheid van een persoon. Behalve deze 

factorr is er nog een tweede factor, waarvan we een grote invloed op vooral stemgedrag 

verwachtenn en dat is de mate waarin een persoon zich verbonden voelt met maatschappelijke 

nonnenn en waarden. 

Mett behulp van het statistische programma LISREL en gebruikmakend van de 

gegevenss van het Zaanstad onderzoek wordt vervolgens een model getest. In dit model 

wordenn de mate van maatschappelijke betrokkenheid en de mate van verbondenheid met 
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maatschappelijkee normen en waarden gebruikt om politieke interesse, de opkomst bij 

landelijkee verkiezingen en bij provinciale statenverkiezingen te verklaren, alsmede de 

bereidheidd aan verkiezingsonderzoek mee te doen. Nadat nog een aantal directe relaties tussen 

verschillendee achtergrondkenmerken en stemgedrag, politieke interesse en bereidheid om aan 

verkiezingsonderzoekk deel te nemen aan het model zijn toegevoegd, wordt een passend model 

bereikt.. De meeste van deze toegevoegde relaties hebben te maken met de mate waarin een 

persoonn het eigen familieleven boven deelname aan het maatschappelijke leven stelt. Dit 

modell  onderstreept dat maatschappelijke betrokkenheid een positieve invloed heeft op het 

gaann stemmen bij verkiezingen, interesse in de politiek en de bereidheid deel te nemen aan 

verkiezingsonderzoek.. Daarnaast heeft verbondenheid met de maatschappelijke normen en 

waardenn vooral een sterke invloed op het gaan stemmen bij verkiezingen. Er is dus een zeer 

sterkee relatie is tussen maatschappelijke betrokkenheid en politieke interesse en tussen 

verbondenheidd met de maatschappelijke normen en waarden en stemmen bij verkiezingen. Dit 

leidtt er toe dat politieke interesse en stemgedrag geschikte kandidaten lijken te zijn om een 

belangrijkee rol te spelen in het corrigeren van non-respons vertekening. Dit wordt nog 

versterktt doordat deze gegevens bijna altijd beschikbaar zijn in kiezersonderzoek en relatief 

simpell  te meten zijn; dit in tegenstelling tot maatschappelijke betrokkenheid en 

verbondenheidd met de maatschappelijke normen en waarden. 

Inn hoofdstuk 6 wordt deze stelling verder onderbouwd door een aantal verschillende 

correctiemethodenn voor non-respons vertekening met elkaar te vergelijken. Er wordt daarbij 

opnieuww gebruik gemaakt van de gegevens uit het Zaanstad onderzoek. In het Zaanstad 

onderzoekk hebben we veel informatie beschikbaar over de non-respondenten. Hierdoor 

kennenn we voor een aantal belangrijke gegevens de stand van zaken in de complete 

steekproek,, waardoor het mogelijk is de prestaties van verschillende correctiemethoden te 

beoordelenn - door de resultaten na het gebruiken van de correctiemethoden te vergelijken met 

dee stand van zaken in de complete steekproef. 

Inn de eerste plaats zijn correctiemethoden die alleen gebruik maken van 

achtergrondgegevenss (zoals leeftijd, geslacht, opleiding, etcetera) vergeleken met methoden 

diee gebruik maken van zowel achtergrondgegevens als de twee centrale vragen, politieke 

interessee en stemgedrag. In de tweede plaats is vergeleken of een hoger respons niveau ook 

tott beter gecorrigeerde resultaten leidt. In de derde plaats zijn verschillende technieken van 

corrigerenn vergeleken: 

1.. wegen (een groep die ondervertegenwoordigd is, wordt zwaarder meegeteld); 



224 4 

2.. extrapolatie (informatie over bepaalde specifieke groepen respondenten - bijvoorbeeld 

overgehaaldee weigeraars - wordt gebruikt om een schatting te maken van de waarden 

onderr de non-respondenten); 

3.. hot deck imputatie (onder de respondenten worden groepen gezocht die vergelijkbaar 

zijnn met groepen non-respondenten op allerlei relevante kenmerken, en de waarden die 

onderr deze respondenten worden gevonden, worden eveneens gebruikt voor de 

vergelijkbaree groep van non-respondenten); 

4.. multiple imputatie (op basis van informatie die zowel voor de respondenten als non-

respondentenn aanwezig is, wordt voor elke non-respondent een aantal schattingen 

gemaaktt voor die variabelen waarop de waarden ontbreken, die uiteindelijk tot één 

waardee voor die ontbrekende variabelen worden samengevoegd). 

Uitt de analyse blijkt dat correctiemethoden die naast de achtergrondgegevens gebruik maken 

vann stemgedrag en politieke interesse tot betere resultaten leiden dan correctiemethoden die 

alleenn gebruik maken van achtergrondgegevens. Een tweede resultaat is dat een hogere 

responss in de regel tot betere resultaten na correctie leidt. Met andere woorden: het loont altijd 

dee moeite om non-respondenten opnieuw te benaderen en ze alsnog over te halen mee te doen 

aann het onderzoek. Tenslotte blijken de verschillen tussen de vier bovengenoemde technieken 

verwaarloosbaar:: alle vier de technieken leiden tot even goede resultaten, mits dezelfde 

gegevenss in de correctieprocedure worden gebruikt. Overigens valt de vertekening die als 

gevolgg van non-respons optreedt in de relaties tussen kenmerken mee. De verschillende 

correctiemethodenn blijken echter ook nauwelijks tot een vermindering van de vertekening 

aanwezigg in relaties te leiden. 

Inn het laatste hoofdstuk keren we terug naar het NKO van 1998, om te bezien of de 

kenniss die we in de voorgaande hoofdstukken hebben opgedaan kan worden gebruikt om tot 

beteree resultaten te komen dan op basis van de officiële NKO-wegingscoëfficient - die 

opgebouwdd is uit alleen een aantal achtergrondvariabelen en stemgedrag. In het voorgaande 

hoofdstukk hebben we voor het corrigeren gebruik gemaakt van gegevens die grotendeels niet 

vertekendd waren door stimuluseffecten en antwoordeffecten. Immers, in het Zaanstad 

onderzoekk zijn geen stimuluseffecten opgetreden. Omdat we in het toepassen van de 

correctiemethodenn het daadwerkelijke stemgedrag van de respondent, zoals dat uit de 

stemlijstenn bleek, hebben gebruikt, hebben ook antwoordeffecten geen rol kunnen spelen. 

Willenn we de gegevens van het NKO corrigeren, dan moeten we echter gebruik maken 

vann variabelen die wel degelijk beïnvloed kunnen zijn door stimuluseffecten en 

antwoordeffecten.. Om dit probleem het hoofd te bieden wordt een geïntegreerde 
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correctiemethodee ontwikkeld, waarbij eerst, apart, wordt gecorrigeerd voor stimuluseffecten, 

enn voor antwoordeffecten (specifiek gericht op de stemopkomst variabelen). Alvorens deze 

correctiee te kunnen uitvoeren, moeten eerst de groepen respondenten waarvoor verwacht kan 

wordenn dat deze effecten zich zullen voordoen, worden opgespoord. Als dit is gebeurd, dan 

kunnenn voor deze respondenten hun door stimuluseffecten of antwoordeneffecten vertekende 

antwoordenn op de betreffende vragen vervangen door de verwachte daadwerkelijke, niet 

vertekende,, antwoorden. Nadat deze correctieslag is gemaakt, kunnen ook, gebruik makend 

vann politieke interesse en een tweetal stemgedrag variabelen (opkomst bij de landelijke en bij 

dee gemeenteraadsverkiezingen van 1998), wegingscoëfficienten worden berekend om te 

corrigerenn voor de non-responsvertekening. 

Dee resultaten die met deze geïntegreerde correctiemethode voor stimuluseffecten, 

antwoordeffectenn en non-respons vertekening worden bereikt, wordt vervolgens vergeleken 

mett de resultaten van de officiële NKO-wegingscoëffïcienten. Daaruit blijkt dat de 

geïntegreerdee correctiemethode over de hele linie tot betere resultaten leidt. 

Dee in deze bundel gepresenteerde artikelen laten duidelijk zien dat non-respons 

vertekening,, maar ook stimuluseffecten en antwoordeffecten, grote gevolgen kunnen hebben 

voorr de resultaten van verkiezingsonderzoek. Het is daarom belangrijk te streven naar een zo 

hoogg mogelijke respons. Om dit te bereiken kan gebruik worden gemaakt van 'mixed mode' 

gegevensverzamelingg en van de grote hoeveelheid methoden die in de literatuur zijn 

beschrevenn als bijdragend aan een zo hoog mogelijke respons. Daarnaast dient de onderzoeker 

maatregelenn te nemen die stimuluseffecten en antwoordeffecten zo klein mogelijk houden. 

Omdatt zowel deze effecten als non-respons vertekening nooit volledig te voorkomen zullen 

zijn,, is het belangrijk om in de opzet van een verkiezingsonderzoek zoveel mogelijk gegevens 

tee verzamelen die inzicht kunnen geven in de mate van vertekening die als gevolg van deze 

driee processen optreedt. De analyses die in deze bundel zijn beschreven kunnen daarvoor een 

hulpmiddell  vormen. 




