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Vragenlijsten afnemen

M Diverse manieren van vragenlijsten afnemen:
    Face to face interviewen:
    F face to face in huis of op kantoor: telefoon,
        papieren lijsten, geen computer;
    F face to face in huis of op kantoor: met meege-
        brachte computer of laptop: CAPI: computer
        aided personal interviewing;
    F face to face in huis of op kantoor: op meege-
        brachte computer of laptop vult respondent
        zelf antwoorden op vragen in: CASI: computer
        aided self interviewing;
    F face to face in een winkelcentrum of op straat
        (mall intercept).
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Vragenlijsten afnemen

M Diverse manieren van vragenlijsten afnemen:
    Telefonisch interviewen:
    F telefoon, papieren lijsten, geen computer;
    F telefoon, met computer vanuit onderzoeks-
        centrum: CATI: computer aided telephone
        interviewing.
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Vragenlijsten afnemen

M Diverse manieren van vragenlijsten afnemen:
    Zelf invullen van papieren vragenlijst:
    F zelf invullen, vragenlijst per post: PAPI: paper
        and pencil interviewing.  Denk hierbij aan 
        achterlaten van papieren vragenlijst na
        persoonlijk vraaggesprek, vragenlijsten in
        tijdschriften, diverse tevredenheids-
        onderzoeken.
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Vragenlijsten afnemen

M Diverse manieren van vragenlijsten afnemen:
    Internet / elektronische vragenlijsten (zijn op dit
    moment de meest voorkomende vormen, vaak in
    de vorm van internet access pools of panels): 
    F pop-up uitnodiging voor bezoekers van
        websites;
    F vragenlijsten in e-mails, attachments;
    F vragenlijsten via internet, die op basis van
        gegeven antwoorden bepaalde routing door-
        lopen: CAWI: computer aided web
        interviewing. 
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Vragenlijsten afnemen

M Belangrijke voor- en nadelen van vragenlijsten:
    Face to face, zonder computer:
    Voordelen:
    F feedback tijdens gesprek;
    F interviewer kan helpen (verduidelijken);
    F langere gesprekken mogelijk;
    F kwaliteit van selectie van respondenten.
    Nadelen:
    F kost veel (doorloop)tijd, arbeidsintensief;
    F fouten mogelijk bij interviewer en respondent;
    F respondent voelt zich niet anoniem;
    F ongewenste sturing door interviewer;
    F kost relatief veel geld. 
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Vragenlijsten afnemen

M Belangrijke voor- en nadelen van vragenlijsten:
    Face to face, met computer:
    Voordelen:
    F foutloze volgorde van vragen;
    F verwerking is meteen een databestand;
    F multimediale mogelijkheden van laptop;
    F allerlei vraagformats mogelijk (schuiven,
        aanklikken, rangordes sorteren, enz.).
    Nadelen:
    F voorbereiding (vragenlijsten samenstellen)
        vergt veel tijd.
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Vragenlijsten afnemen

M Belangrijke voor- en nadelen van vragenlijsten:
    Telefonisch:
    Voordelen:
    F snelle vorm van gegevensverzameling;
    F grote geografische spreiding mogelijk;
    F veelal redelijke respons;
    F goede controle door interviewer mogelijk;
    F zeer geschikt voor b-to-b onderzoek.
    Nadelen:
    F beperkte gesprekstijd (ca. 15 - 20 min.);
    F minder geschikt voor W- en H-vragen;
    F presentaties niet mogelijk;
    F onduidelijke bestanden van mobiele nummers 
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Vragenlijsten afnemen

M Belangrijke voor- en nadelen van vragenlijsten:
    Zelf invullen, PAPI:
    Voordelen:
    F kosten: geen interviewer nodig;
    F antwoorden in eigen vertrouwde omgeving; 
    F mogelijkheid van het stellen van gevoelige
        vragen (wordt niet op vingers gekeken);
    Nadelen:
    F onbekend wie vragenlijsten invullen;
    F hoge en selectieve non-respons;
    F kwaliteit en duidelijkheid moet hoog zijn;
    F geen multimediale mogelijkheden;
    F meestal lange doorlooptijd.
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Vragenlijsten afnemen

M Belangrijke voor- en nadelen van vragenlijsten:
    Internet / elektronische vragenlijsten:
    Voordelen:
    F zeer goedkoop bij grotere onderzoeksaantallen;
    F grote geografische spreiding mogelijk; 
    F relatief hoge respons;
    F biedt presentatiemogelijkheden;
    F weinig sociaal wenselijke beantwoording.
    Nadelen:
    F mogelijkheid van zelfselectie;
    F door beperkte representativiteit is herwegen
        altijd noodzakelijk;
    F noodzaak bezit juiste apparatuur respondenten.
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Belangrijke criteria voor gebruik vragenlijsten

M Belangrijke criteria:
    F mate van respons
    F representativiteit
    F gewenste spreiding van respondenten
    F wensen betreffende tijd en ingewikkeldheid
    F kosten 
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Belangrijke criteria voor gebruik vragenlijsten

M Mate van respons bij de diverse enquêtevormen:
    F De respons bij face to face onderzoek thuis is
        ca. 50%; bij toegezonden papieren vragen-
        lijsten is dit ca. 10 à 30%. 
        Respondenten kunnen vrij makkelijk geen
        medewerking verlenen aan dit soort onderzoek.
    F Onderzoekbureaus lossen dit deels op door het
        creëren van enorme pools en panels.
    F Verder wordt hiertoe mixed mode toegepast:
        een combinatie van verschillende methoden,
        bijv. telefonisch, via internet en schriftelijk, evt.
        met een productuitzetting plus internetlink.
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Belangrijke criteria voor gebruik vragenlijsten

M Responsanalyse en het verhogen van respons:
    F Het is meestal zinvol om de mate van respons
        na te gaan, zeker bij internetonderzoek.  Denk
        bijv. aan internetvragenlijsten die vanwege de
        lengte daarvan door respondenten niet worden
        afgemaakt.  
        Bij het signaleren hiervan, is het nuttig om bij
        deze respondenten navraag te doen.  

        Mogelijk kan op basis hiervan een herweging
        plaatsvinden, en zullen ook meer respondenten
        moeten worden gevraagd aan het onderzoek
        deel te nemen. 
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Belangrijke criteria voor gebruik vragenlijsten

M Responsanalyse en het verhogen van respons:
    F Om respons te verhogen of in elk geval positief
        te beïnvloeden, kan een vooraankondiging
        worden gegeven.  Bij schriftelijke vragenlijsten
        is een begeleidende brief van groot belang,
        waarin naast informatie over de vragenlijst
        ook een vorm van beloning in het vooruitzicht
        kan worden gesteld. 
        Wanneer te weinig respons ontstaat, moet
        gedacht worden aan een follow-up campagne
        (telefoon, schriftelijk, e-mail of zelfs d.m.v.
        persoonlijk bezoek).
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Belangrijke criteria voor gebruik vragenlijsten

M Representativiteit van diverse enquêtevormen:
    F Bij mall intercept is het publiek op straat feite-
        lijk alleen representatief te noemen op de
        betreffende plek en op dat moment.

    F Bij huisenquêtes vindt veel non-respons plaats,
        doordat mensen vaak niet thuis zijn, hetgeen
        de representativiteit aantast.
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Belangrijke criteria voor gebruik vragenlijsten

M Representativiteit van diverse enquêtevormen:
    F Bij enquêtes via internet ontstaan problemen
        met representativiteit doordat niet iedereen
        beschikbaar zal zijn, en ook door over-
        vertegenwoordiging van mensen die wel meer
        thuis zijn. 
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Belangrijke criteria voor gebruik vragenlijsten

M Representativiteit van diverse enquêtevormen:
    F Bij het afnemen van vragenlijsten kan al met al
        een hoge mate van non-respons (soms 60 tot
        70% en meer) ontstaan. 
        Verder moet hierbij rekening worden gehouden
        met het feit dat de meewerkende groep een
        selecte en zo geen aselecte groep betreft.

    F Hier treedt dus selectieve respons ofwel
        zelfselectie op: vooral mensen die geïnteres-
        seerd zijn in het onderwerp, geven respons.
        Het is dus twijfelachtig in hoeverre deze groep
        representatief is voor het onderzoek.
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Belangrijke criteria voor gebruik vragenlijsten

M Representativiteit van diverse enquêtevormen:
    F Onderzoekbureaus streven niet naar
        representativiteit van gehele (internet)panels. 
        Veelal selecteren zij een zekere hoeveelheid
        respondenten waarvan zij een zodanige
        respons verwachten, die min of meer
        representatief is voor de de samenstelling van
        de gehele bevolking.

20

VRAGENLIJSTONDERZOEK

Belangrijke criteria voor gebruik vragenlijsten

M Representativiteit van diverse enquêtevormen:
    F De resultaten worden herwogen aan de hand
        van de Gouden Standaard.  Dit is een uniek
        ijkingsinstrument voor nationale en regionale
        steekproeven, dat is ontwikkeld door MOA in
        samenwerking met het CBS.
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Belangrijke criteria voor gebruik vragenlijsten

M Gewenste spreiding van respondenten:
    F Waar de aard en de doelstellingen van het
        onderzoek vereisen dat een zo groot mogelijke
        geografische spreiding van de respondenten
        plaats vindt, bieden het internet, schriftelijke
        en telefonische enquêtes  -zeker met het oog
        op kosten-  betere mogelijkheden dan
        persoonlijke benadering aan huis of op het
        werk. 



klantbegeleiding

ontwerp steekproef

ontwerp vragenlijst

veldwerk

dataverwerking

rapportage

presentatie

totaal (2017):

ca. €    1.500

ca. €    1.500

ca. €    2.500

ca. €    9.000

ca. €    2.000

ca. €    2.750

ca. €    1.250

ca. €  20.500

Globale kosten
telefonische enquête, 
15 min., N=400
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Belangrijke criteria voor gebruik vragenlijsten

M Wensen betreffende tijd en ingewikkeldheid:
    F Doorlooptijd (tijd van briefing tot presentatie
        van resultaten) is afhankelijk van type
        onderzoek: vooral veldwerk en uitzetten van
        papieren vragenlijsten vergen veel tijd.
    F Als het om een complex onderzoeksonderwerp
        gaat, zal de voorkeur uitgaan naar vormen van
        enquêteren met enquêteurs of via computer,
        zodat meer uitleg gegeven kan worden. 
    F Verder moet rekening worden gehouden met
        hogere non-respons wanneer vragenlijsten
        tijdrovend zijn, of wanneer teveel gevraagd
        wordt van respondent. 
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Belangrijke criteria voor gebruik vragenlijsten

M Kostenaspecten:
    F De kosten van een enquêteonderzoek zijn
        uiteraard sterk afhankelijk van de wensen van de
        opdrachtgever.  Hieronder volgt een voorbeeld van
        globale kosten voor een telefonische enquête
        onder 400 respondenten:
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Het verkrijgen van voorinformatie: de pilot

M De pilot: een proefonderzoek:
    F Veelal zal, voorafgaand aan een (grootschalig)
        enquête-onderzoek, een proefonderzoek worden
        ingesteld.  Dit doet men met name om:
        G informatie te verkrijgen over de mate van
            respons.  Hiermee kan een non-respons%
            worden ingeschat, en zo het aantal te benade-
            ren respondenten.  Ook ontstaat zo meer
            zicht op responsverdeling onder doelgroepen;
        G informatie te verkrijgen over de techniek van
            vragen, dus over inhoud en begrip, vorm van
            vragen (gesloten, open, e.d.) en volgorde van
            vragen.
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Instructies aan enquêteur of respondent

M Instructies aan de enquêteur:
    F Bij persoonlijke of telefonische benadering van
        respondenten zal de enquêteur worden
        geïnstrueerd, meestal betreffende:

        G hoe respondenten gevonden moeten worden;
        G de presentatie van de enquêteur;
        G de hantering van vragenlijsten en toonmateriaal.
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Instructies aan enquêteur of respondent

M Instructies aan de enquêteur:
    F hoe respondenten gevonden moeten worden:
        G telefonisch:
            instructies over welke nummers, wanneer en
            hoe vaak opnieuw proberen bij geen gehoor,
            hoe afspraken te maken, enz. 
        G persoonlijk:
            O kant-en-klare adressenlijsten ; informatie
                 over de respondent, wanneer te benaderen,
                wat te doen bij geen medewerking, enz.;
            O adressen zelf vinden en benaderen ;
                instructies over de kenmerken waaraan
                quota en respondenten moeten voldoen.
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Instructies aan enquêteur of respondent

M Instructies aan de enquêteur:
    F presentatie van de enquêteur:
        instructies over zaken als:
        G legitimatie, identiteitsbewijs met naam en
            foto;
        G voor of namens welke organisatie de
            enquêteur werkt;
        G wat het doel van het onderzoek is;
        G de tijdsduur die voor het vraaggesprek
            ongeveer nodig zal zijn;
        G de waarborgen betreffende privacy en
            anonimiteit. 
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Instructies aan enquêteur of respondent

M Instructies aan de enquêteur:
    F hantering van vragenlijsten en toonmateriaal:
        instructies over zaken als:
        G volgorde en de wijze waarop de vragenlijst
            dient te worden ingevuld;
        G wanneer en hoe toonmateriaal, zoals
            advertenties of verpakkingen, moet worden
            ingezet en gebruikt.
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Mogelijke fouten tijdens enquêteonderzoek

M Mogelijke fouten door de respondent:
    F bewust foutief gegeven antwoorden, vooral bij
        persoonlijke vragen betreffende prestige of
        privacy.  Oplossing ligt in het bieden van meer
        anonimiteit;
    F interpretatiefout, vaak ten gevolge van te
        ingewikkelde of te lange vragen, of vragen die
        voor meer dan 1 uitleg vatbaar zijn;
    F slordigheid bij invulling van vragen: uit gemak
        niet nauwkeurig genoeg antwoord geven, dit
        vooral wanneer het belang van goede
        beantwoording niet voldoende duidelijk is. 
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Mogelijke fouten tijdens enquêteonderzoek

M Mogelijke fouten door de enquêteur:
    F beïnvloeding vooral door tonatie van vragen
        stellen, non-verbale communicatieve signalen,
        e.d. Dit kan worden tegengegaan door een zo
        neutaal mogelijke houding aan te nemen.
    F interpretatiefout en slordigheid, betreffende
        het verkeerd begrijpen van gegeven antwoor-
        den, of deze foutief, onvolledig of gebrekkig
        opschrijven.
    F opzettelijk gemaakte fout, wanneer de
        enquêteur zich niet aan instructies houdt, of
        wanneer hij de vragenlijst zelf gaat
        beantwoorden en invullen.


