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Stellingenn by het proefschrift 
"I' mm not interested - nonresponse bias, response bias and stimulus effects in election studies 

1.. Wegen op alleen achtergrondvariabelen is zinloos. Omdat het wegen op achtergrondvariabelen de 
onterechtee indruk wekt dat afwijkingen in de data als gevolg van non-respons bias gecorrigeerd 
worden,, is het nog beter niet te wegen dat alleen te wegen op achtergrondvariabelen. 

2.. Er is meer reden je zorg te maken over de gevolgen van non-respons vertekening dan over de 
gevolgenn van response vertekening, gezien de huidige respons percentages. 

3.. Relaties tussen variabelen zijn tamelijk ongevoelig voor non-respons vertekening, mits het 
responss percentage op een aanvaardbaar niveau ligt (70 % of hoger). 

4.. Survey onderzoekers zouden altijd gebruik moeten maken van drie soorten vragenlijsten: de 
volledigee vragenlijst; een korte versie met de essentiële vragen en een vragenlijst met alleen de 
centralee vragen van het onderzoek. Door middel van een driestaps benadering van respondenten 
kann veel meer informatie verkregen worden dan bij de traditionele wijze van survey onderzoek, 
waarbijj  alleen gebruik wordt gemaakt van de volledige vragenlijst. 

5.. Sociale betrokkenheid heeft zowel grote invloed op deelname aan onderzoek als op deelname aan 
verkiezingen.. Er is reden om aan te nemen dat ook bij onderzoek op andere terreinen dan 
verkiezingenn sociale betrokkenheid bepaalt wie meedoet en wie niet. Dit betekent dat in survey 
onderzoek,, ongeacht het onderwerp, het steeds dezelfde groep is die ontbreekt. 

6.. In een zich steeds verder individualiserende maatschappij zullen survey onderzoekers steeds meer 
vann maatwerk gebruik moeten maken in het benaderen van potentiële respondenten. Dit betekent 
datt in de toekomst al het survey onderzoek gebruik zal moeten gaan maken van mixed mode 
dataverzameling.. Daarom is het belangrijk dat methodologen prioriteit geven aan het ontwikkelen 
vann modellen op basis waarvan gecorrigeerd kan worden voor eventuele mode effecten. 

7.. Telemarketing en de mobiele telefonie zullen op termijn tot het einde van de telefonische enquête 
alss zelfstandig onderzoeksinstrument leiden. 

8.. hl Nederland wordt te veel prioriteit gegeven aan privacy bescherming, waardoor de 
mogelijkheidd om hoogwaardig sociaal-wetenschappelijk onderzoek te doen, danig wordt 
ingeperkt. . 

9.. De opkomst van de leefbare partijen en van Pim Fortuyn vormt een duidelijk bewijs dat er wel 
degelijkk sprake was van een grote kloof tussen de politici en de bevolking in Nederland en heeft 
daarmeee aangetoond dat de politicologen die, zich baserend op het NKO, aangaven dat er feitelijk 
nietss aan de hand was, er naast zaten. 

10.. Het probleem in Nederland is niet dat er te veel regels zijn. Het probleem is dat niemand zich aan 
dee regels houdt. 




