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Samenvatting (Summary in
Dutch)

In dit proefschrift bespreken we methoden voor het omgaan met non-respons in
survey onderzoek voor personen en huishoudens. Wanneer een persoon wordt
geselecteerd voor deelname aan een survey, kunnen er twee situaties optreden:
ofwel er wordt medewerking verkregen en de persoon respondeert, ofwel er wordt
niet meegewerkt aan het onderzoek wat leidt tot non-respons. Er zijn echter ver-
schillende redenen voor het niet responderen. Personen die niet bereikt kunnen
worden tijdens de veldwerkperiode hebben vaak andere redenen om niet mee
te doen dan personen die deelname aan het onderzoek weigeren. Dit leidt tot
verschillende typen non-respondenten. De belangrijkste typen non-respons zijn
geen contact en weigering. In hoofdstuk 2 bespreken we een aantal theorieën
voor deze typen non-respons. Daarnaast presenteren we een overzicht van de
eigenschappen die samenhangen met geen contact en weigering, zoals de samen-
stelling van het huishouden of leeftijd. Als gevolg van non-respons kan deze
samenhang leiden tot een vertekening van de survey variabelen.

Voor het vergelijken van surveys onderling, over de tijd of tussen verschil-
lende landen, is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de diverse
typen non-respondenten. Wanneer de samenstelling van de respons verschilt
per survey, en hiermee wordt geen rekening gehouden bij de correctie voor non-
responsvertekening, dan zal een vergelijking van surveys behalve de verande-
ring in het gemeten verschijnsel ook verschillen in de samenstelling van de res-
pons weergeven. Daarnaast is het een bekend verschijnsel dat de typen respons
een verschillende oorzaak en ook een verschillend effect hebben op de uitkom-
sten van survey onderzoek. De traditionele methoden voor het analyseren van
non-respons en de correctie voor non-responsvertekening houden hiermee geen
rekening. Daarom hebben we in dit proefschrift methoden ontwikkeld die de
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verschillende typen respondenten onderscheiden.
Een manier om met non-respons om te gaan, is door te proberen meer infor-

matie te verkrijgen over de non-respondenten. Dit kan worden gedaan door
de steekproef te koppelen aan registers, voor zowel de respondenten als de
non-respondenten. Een voorbeeld hiervan wordt gegeven in hoofdstuk 3, waar
we laten zien dat we door het onderscheiden van de diverse typen responden-
ten beter in staat zijn om responsgedrag te verklaren. Een andere manier om
meer informatie over non-respondenten te verkrijgen, is het opnieuw benaderen
van non-respondenten. In hoofdstuk 4 hebben we de herbenadering van non-
respondenten op de Enquête BeroepsBevolking (EBB) beschreven. In juli tot en
met oktober 2005 hebben we eenmalig een groot aantal non-respondenten op
de EBB opnieuw benaderd met twee methoden: een intensieve herbenadering
en de centrale-vraag methode. De resultaten van de herbenadering hebben we
bovendien kunnen valideren met behulp van gekoppelde gegevens uit meerdere
registers. Dit is ook interessant voor organisaties die zelf geen toegang hebben
tot deze registers, zoals marktonderzoeksbureau’s en academici. De overgehaalde
huishoudens in de intensieve herbenadering bleken te verschillen van de reguliere
EBB respondenten, maar vertoonden overeenkomsten met de niet-overgehaalde
non-respondenten. Het toevoegen van de overgehaalde huishoudens aan de re-
guliere EBB respons heeft zodoende de samenstelling van de respons verbeterd.
Voor de centrale-vraag methode was dit niet het geval. Dit werd echter groten-
deels veroorzaakt door het ontwerp van deze methode, wat heeft geleid tot een
verstrengeling van het effect van telefoonbezit en werk-gerelateerde kenmerken.

Een andere manier om non-respons te behandelen is het toepassen van
een schattingsmethode voor de correctie van vertekening ten gevolge van non-
respons nadat de gegevens zijn verzameld. In hoofdstuk 6 hebben we een overzicht
gegeven van de traditionele correctiemethoden gebaseerd op calibratie, even-
als meer recente methoden die gebruik maken van geschatte responskansen,
zogeheten ’response propensities’ of ’propensity scores’. Afhankelijk van het
type achtergrondinformatie kunnen verschillende schattingsmethoden worden
toegepast. Wanneer de onderzoeker de beschikking heeft over microdata voor
alleen de respondenten en daarnaast ook beschikt over de verdeling in de po-
pulatie, dan kunnen calibratieschatters zoals de gegeneraliseerde regressieschat-
ter of post-stratificatie toegepast worden. Wanneer de onderzoeker daarnaast
ook beschikt over microdata voor de non-respondenten, dan kunnen naast de
calibratieschatters ook andere methoden, zoals de propensity score methode,
worden toegepast. De besproken methoden in hoofdstuk 6 maken echter geen
onderscheid tussen de diverse typen respondenten.

In hoofdstuk 7 bespreken we een toepassing van deze methoden op een tele-
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fonische survey om te corrigeren voor non-responsvertekening en vertekening
die optreedt als gevolg van de onderdekking van personen met een vaste gere-
gistreerde telefoon. Uit de analyse blijkt dat het weglaten van personen zonder
vaste geregistreerde telefoon leidt tot een vertekening van bepaalde survey varia-
belen, zoals inkomen en opleidingsniveau, waarvoor niet voldoende gecorrigeerd
kan worden. Het verschil tussen de methoden is echter niet groot. Daaruit kun-
nen we concluderen dat niet zozeer de methode, maar de informatie die gebruikt
wordt in de methode belangrijk is voor het succes van de correctie.

Het succes van de correctiemethoden is dus sterk afhankelijk van de beschik-
bare achtergrondinformatie. Om te bepalen welke informatie het beste gebruikt
kan worden voor de correctie van non-responsvertekening, is het nuttig het res-
ponsgedrag te analyseren. In hoofdstuk 8 hebben we een analyse methode voor
responsgedrag ontwikkeld die rekening houdt met de verschillende typen res-
pons. Deze methode bestaat uit afzonderlijke vergelijkingen voor de diverse
respons typen. Verder is het ook mogelijk een correlatie tussen de verschillende
typen respons te introduceren. Op deze manier kunnen we het responsproces
nauwkeurig beschrijven doordat per type respons verschillende verbanden tussen
variabelen worden toegestaan. In aanvulling op de responsvergelijkingen, hebben
we een extra vergelijking toegevoegd voor het modelleren van de survey varia-
bele. Op deze manier kan de methode ook worden toegepast om te corrigeren
voor non-responsvertekening.

De reden voor het onderscheiden van verschillende typen respons komt voort
uit de intüıtie dat het veldwerk proces belangrijke informatie bevat voor het
verklaren van responsgedrag en uiteindelijk ook voor het corrigeren voor non-
responsvertekening. De hoeveelheid informatie die beschikbaar is over het veld-
werk verschilt echter per type respons. Waarnemingen van de interviewer zijn
bijvoorbeeld alleen beschikbaar voor personen waar contact mee is gemaakt. De
methode die we in hoofdstuk 8 ontwikkeld hebben, faciliteert de opname van
veldwerkinformatie omdat elk type respons wordt gemodelleerd in een aparte
vergelijking. Het kunnen toepassen van deze gedetailleerde methode staat of
valt met de beschikbaarheid van achtergrondinformatie. In het beste geval is
er gedetailleerde sociaal-economische en demografische informatie beschikbaar
voor zowel respondenten als non-respondenten, en daarnaast uitgebreide infor-
matie over het veldwerk proces. Dit is de situatie in Nederland, Scandinavië
en sommige andere Noord-Europese landen. Marktonderzoekers en academici
beschikken meestal niet over dezelfde gedetailleerde informatie. De methoden
die we in hoofdstuk 8 beschrijven, kunnen alleen worden toegepast wanneer de
achtergrondinformatie beschikbaar is voor alle personen in de steekproef. In alle
andere gevallen moeten de methoden die we in hoofdstuk 6 beschrijven worden
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toegepast.
Hoewel de analyse van het responsgedrag en correctie voor vertekening ten

gevolge van non-respons pas worden toegepast nadat de gegevens zijn verzameld,
wordt hiermee een belangrijk inzicht in non-respons verkregen. Bijvoorbeeld het
identificeren van groepen in de respons die onder- of oververtegenwoordigd zijn
ten opzichte van de doelpopulatie. Deze informatie kan gebruikt worden in een
eerdere fase van het statistisch proces, bijvoorbeeld voor het balanceren van
de samenstelling van de respons tijdens het veldwerk. Om te faciliteren dat de
informatie op deze manier gebruikt kan worden, hebben we in hoofdstuk 5 een
indicator voor de kwaliteit van de respons ontwikkeld: de Representativiteits-
indicator of R-indicator. Deze indicator geeft weer hoe evenwichtig de samen-
stelling van de respons is vergeleken met de steekproef met betrekking tot een
verzameling kenmerken die vooraf is vastgesteld. De R-indicator is gebaseerd op
geschatte responskansen en vertaalt multivariate informatie over het responsge-
drag naar een makkelijk te interpreteren, univarate maat. De R-indicator kan
voor verscheidene doeleinden gebruikt worden. Allereerst geeft het een indicatie
van de kwaliteit van de respons. Daarnaast kan de R-indicator ook ingezet wor-
den om tijdens het veldwerk de samenstelling van de respons te optimaliseren.
Door het concentreren van het veldwerk op groepen die ondervertegenwoordigd
zijn in de respons, kan de respons efficiënt verhoogd worden.

De R-indicator kan alleen worden berekend wanneer er achtergrondinfor-
matie beschikbaar is voor zowel respondenten als non-respondenten. Organisa-
ties die niet over deze informatie beschikken, kunnen de R-indicator niet bereke-
nen. Nationaal statistische bureau’s publiceren populatie verdelingen voor spec-
ifieke domeinen. Deze informatie is vrij beschikbaar. Daarom zou er ook onder-
zoek gedaan moeten worden naar de constructie van een R-indicator op basis
van geaggregeerde informatie over de populatie.

In hoofdstuk 7 hebben we laten zien dat het succes van non-respons cor-
rectiemethoden sterk bepaald wordt door de beschikbaarheid van achtergrond-
informatie. Deze methoden hebben veel profijt van de toegenomen hoeveel-
heid beschikbare registers. Aan de andere kant wordt de correctie voor non-
responsvertekening ook uitgedaagd door ontwikkelingen in het ontwerp van sur-
veys, zoals dynamisch survey design. De eerste stap in het dynamisch survey de-
sign is de ontwikkeling en implementatie van mixed-mode surveys. Het is tegen-
woordig geen uitzondering meer om gegevens te verzamelen met meerdere onder-
zoeksmodes. Door een efficiënte inzet van verschillende modes kan de dataverza-
meling goedkoper en sneller worden uitgevoerd, met behoud van kwaliteit. Van-
uit het perspectief van de correctie voor non-responsvertekening, rijst de vraag
hoe de gegevens verzameld in verschillende onderzoeksmodes gecombineerd kun-
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nen worden tot één schatting voor de survey variabele. In hoofdstuk 9 van dit
proefschrift hebben we een mixed-mode methode ontwikkeld die de gegevens van
verschillende onderzoeksmodes combineert, terwijl het veldwerkproces in elke
mode afzonderlijk wordt beschreven. Deze methode volgt het veldwerkproces
nauwgezet. Niet alleen door onderscheid te maken tussen verschillende typen
respons, maar ook door het beschrijven van de aaneenschakeling en de com-
binatie van verschillende onderzoeksmodes. Bij een gebrek aan gedetailleerde
informatie over het veldwerk, raden we aan tenminste een extra variabele voor
de onderzoeksmode op te nemen bij de correctie voor non-responsvertekening.
Dit zorgt ervoor dat in ieder geval het algemene mode effect wordt ondervangen.

Door het expliciet modelleren van responsgedrag (hoofdstuk 8) en door het
onderscheiden van verschillende onderzoeksmodes in het dataverzamelings pro-
ces (hoofdstuk 9) wordt het mogelijk naast de gebruikelijke demografische en
sociaal-economische informatie ook informatie over het veldwerkproces op te ne-
men. De consequentie hiervan is dat er een groot aantal vergelijkingen ontstaan
en, als gevolg daarvan, een groot aantal onderliggende aannames wordt gemaakt.
Het schatten van beide methoden, correctie voor non-responsvertekening met
meerdere responstypen en de mixed-mode methode, vereist de evaluatie van ver-
scheidene integralen van de multivariaat normale verdeling. Toekomstig onder-
zoek zou gericht moeten zijn op de praktische inzetbaarheid van deze methoden.
Allereerst kan onderzocht worden hoe de schattingsprocedure voor deze metho-
den vereenvoudigd kan worden door de toepassing van bijvoorbeeld Markov
Chain Monte Carlo-methoden of Bayesiaanse schattingsmethoden. In de tweede
plaats zou toekomstig onderzoek zich moeten richten op de evaluatie van de
onderliggende aannames, aangezien de besproken methoden sterk afhankelijk
zijn van de gemaakte aannames. Ook het ontwikkelen van alternatieve modellen
verdient de aandacht. En als laatste kunnen deze methoden alleen toegepast
worden op één survey variabele tegelijk. Als de survey bestaat uit een groot
aantal variabelen dan is het niet pragmatisch om voor elke variabele afzonder-
lijk een correctie uit te voeren. Voor het vergroten van de praktische waarde van
de beschreven modellen, zou toekomstig onderzoek moeten uitwijzen hoe we de
methoden kunnen uitbreiden voor verschillende survey variabelen.


