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Bijlage: Nationaal Kiezersonderzoek 1971-1998

Henk van der Kolk

B.1 Het Nationaal Kiezersonderzoek

Geschiedenis
Bij het schrijven van dit boek is gebruik gemaakt van Nationale Kiezersonderzoe-
ken (NKO’s). NKO’s zijn grootschalige enquêtes die sinds 1971 rond elke Tweede
Kamerverkiezingen zijn gehouden onder een representatief geacht deel van de Ne-
derlandse bevolking. Het NKO van 1971 was niet het eerste Nederlandse kiezers-
onderzoek. Zo werd in de jaren vijftig al kiezersonderzoek uitgevoerd door het NI-
PO. Het NIPO besteedde echter weinig aandacht aan verklaringsvragen. De belang-
rijkste doelstelling was het voorspellen van de uitslag en het in kaart brengen van de
veranderende steun voor partijen tussen de verkiezingen. De eerste academische
studie vond in 1956 plaats in de gemeente Nieuwer-Amstel. Deze studie was be-
perkt van opzet, betrof respondenten uit slechts één gemeente en over de resultaten
is betrekkelijk weinig gepubliceerd. Daarmee bleef kiezersonderzoek tot de eerste
helft van de jaren zestig een betrekkelijk marginale activiteit. De grote electorale
verschuivingen halverwege de jaren zestig gaven de belangstelling voor kiezerson-
derzoek een belangrijke impuls. Het grote verlies van vooral de christelijke partijen
en het binnentreden van enkele nieuwe politieke partijen stimuleerde politicologen
een landelijk onderzoek te doen naar opvattingen en gedragingen van kiezers. In
1966 namen hoogleraren van verschillende universiteiten het initiatief aan ZWO, de
voorloper van het huidige NWO, te vragen een periodiek academisch verkiezings-
onderzoek te financieren. Dit leidde in 1967 tot een onderzoek onder 4292 respon-
denten, uitgevoerd door academici van de Vrije Universiteit (VU). Hoewel op dit
onderzoek een aantal publicaties is gebaseerd, is het jammer dat veel van de onder-
zoeksgegevens verloren zijn geraakt, waardoor heranalyse van de gegevens niet
mogelijk is. In dit boek is dan ook geen gebruik gemaakt van de uitkomsten van dat
onderzoek uit 1967.
De gegevens uit het onderzoek van de VU waren nog uitsluitend bedoeld voor on-
derzoekers van die universiteit. Andere onderzoekers mochten in eerste instantie
geen gebruik maken van de verzamelde gegevens. In 1970 werd het initiatief ge-
nomen om een gezamenlijk kiezersonderzoek op te zetten (De Hoog et al. 1971).
Dit resulteerde in 1971 in het eerste echte Nationale Kiezersonderzoek.

Organisatie en financiering
Van meet af aan was het NKO opgezet als interuniversitair onderzoeksproject. On-
derzoekers van verschillende universiteiten discussieerden mee over de opzet en
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inhoud van de vragenlijsten en de finale besluitvorming vond tussen 1971 en 1986
plaats in een interuniversitaire werkgroep. De algemene coördinatie, planning en de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering was in die periode in handen van enkele
onderzoekers van één van de deelnemende universiteiten. Financiering vond in die
periode plaats door bijdragen van ZWO/NWO, de betrokken universiteiten en vanaf
1982, door verschillende ministeries en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Omdat
de samenwerking weinig formeel was geregeld en omdat de financiering van het
project een steeds groter probleem werd, is in 1990 de Stichting Kiezersonderzoek
Nederland (SKON) opgericht door vertegenwoordigers van verschillende Neder-
landse universiteiten. Tegelijkertijd werd de uitvoering van het kiezersonderzoek in
handen gelegd van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Samen met on-
derzoekers van SKON heeft het CBS het kiezersonderzoek, nog steeds gefinancierd
door NWO en enkele ministeries, uitgevoerd in 1989 en 1994. Daarna is de samen-
werking met het CBS beëindigd en in 1998 is het NKO weer volledig onder de ver-
antwoordelijkheid van SKON uitgevoerd.106

Doelstellingen van het onderzoek
Toen eind jaren zestig politicologen het initiatief namen tot het verrichten van kie-
zersonderzoek, was het idee dat er een periodiek nationaal kiezersonderzoek voor
algemeen politicologisch gebruik zou moeten komen, dat bovendien internationale
vergelijkingen mogelijk zou maken (De Hoog et al. 1971). In het onderzoeksplan
van 1997 worden vier doelstellingen onderscheiden:

(1) Geavanceerde analyse van individueel stemgedrag en verkiezingsuitslagen.
(2) Longitudinale analyse van individueel stemgedrag en verkiezingsuitslagen.
(3) Verspreiding van de opgedane kennis.
(4) Bijdragen aan inzicht in de werking van democratieën en verkiezingen door

deelname aan internationaal vergelijkende onderzoeksprojecten.

Deze doelstellingen kunnen alleen worden bereikt als aan een vrij omvangrijke,
representatieve steekproef uit de populatie kiesgerechtigde Nederlanders een groot
aantal vragen kan worden voorgelegd. Over de aard en kwaliteit van de steekproef
zullen later in deze bijlage nog wat opmerkingen worden gemaakt.

Opzet
Sinds 1971 bestaat een NKO doorgaans uit één vraaggesprek vlak vóór en één
vraaggesprek vlak na de verkiezingen. Deze twee enquêtes worden samen wel het
‘hoofdonderzoek’ genoemd. Bovendien worden in de daaropvolgende verkiezingen
zoveel mogelijk geïnterviewde respondenten nog eens benaderd. Dit worden wel
‘panelonderzoeken’ genoemd. Deze opzet met in principe ten minste twee en in
veel gevallen drie interviews is nodig om de grote hoeveelheid vragen die kiezers-
onderzoekers willen stellen ook voor te kunnen leggen aan respondenten. Boven-
dien is het mogelijk op deze manier veranderingen waar te nemen tussen bijvoor-
beeld voorgenomen en daadwerkelijk stemgedrag.
Verschillende oorzaken hebben er echter toe geleid dat niet in alle jaren zowel voor
als na de verkiezingen een interview kon worden afgenomen. Zo was in 1972 en
1982 de voorbereidingstijd te kort voor een volledig hoofdonderzoek en zijn kiezers
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alleen na de verkiezingen geïnterviewd. Verder zijn in 1981 niet één maar twee
interviews voorafgaande aan de verkiezingen gehouden. Naast de hoofdonderzoe-
ken zijn in 1971, 1986 en 1998 aanvullende onderzoeken gedaan onder apart gese-
lecteerde respondenten. Dit is gebeurd om specifieke vragen te beantwoorden over
bijvoorbeeld jongeren (1971), kiezers van kleine partijen (1986) en respondenten
die vlak voor de verkiezingen niet zijn geïnterviewd (1998). Informatie over de
hoofdonderzoeken, de panelstudies en de aanvullende onderzoeken is te vinden in
de codeboeken van de afzonderlijke studies.

Publicaties
Een belangrijke doelstelling van de Nationale Kiezersonderzoeken is ook de ver-
spreiding van kennis die is opgedaan. Dat gebeurt op verschillende manieren. In de
eerste plaats zijn alle verzamelde gegevens beschikbaar gesteld voor nader onder-
zoek. Daartoe zijn ook uitvoerige codeboeken gemaakt met daarin de frequentie-
verdelingen van alle variabelen en informatie over de opzet en uitvoering van het
onderzoek. Verder zijn op basis van alle NKO’s publicaties verschenen met daarin
toegankelijke analyses en interpretaties van de verkiezingen. Tenslotte verschijnen
in wetenschappelijke tijdschriften regelmatig artikelen waarin gebruik wordt ge-
maakt van de gegevens die zijn verzameld in het NKO.

B.2 Steekproeftrekking en response

Het NKO wil een beeld geven van opvattingen en gedragingen van het kiesgerech-
tigde deel van de Nederlandse bevolking. Dat kan natuurlijk alleen als een repre-
sentatieve steekproef van kiesgerechtigde Nederlanders wordt geïnterviewd. De
representativiteit van een steekproef wordt in belangrijke mate bepaald door het
steekproefkader (hoe worden respondenten geselecteerd?) en door de response
(doen die geselecteerde respondenten ook mee met het onderzoek?). Aan beide on-
derwerpen wordt nu aandacht besteed. Daarbij zal vooral worden ingaan op het
response probleem, omdat dit enige tijd geleden krachtig onder de aandacht is ge-
bracht en heeft geleid tot forse kritiek op de data.

B.2.1 Steekproeftrekking

In de afgelopen dertig jaar is er bij de selectie van respondenten voor het NKO tel-
kens gekozen voor een zogenaamde ‘getrapte steekproef’. Dat wil zeggen dat eerst
gemeenten zijn geselecteerd en binnen die gemeenten kiesgerechtigde Nederlan-
ders. De manier waarop binnen gemeenten kiezers vervolgens zijn geselecteerd, is
niet in alle jaren hetzelfde geweest.
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Tabel B.1 Steekproeftrekking in het NKO

Steekproefkader Bruto
Steekpr.

Netto
(1e golf)

%
bruto

% weige-
raars

Netto
(2e golf)

%
bruto

1971 Kiesregisters 3330 2495 75 ? 1980 59
1972 Register huishou-

dens
2237 1526 68 23,01 1036 46

1977 (mini-census)2 (2742) 1856 62 31,3 1434 48
1981 Postafgiftebestand 3326 2305 69 17,6 16203 49
1982 Postafgiftebestand 2472 1541 62 22,8 n.v.t. n.v.t.
1986 Postafgiftebestand 2772 1630 59 29,1 1356 49
1989 Postafgiftebestand 3808 1754 46 39,0 1506 40
1994 Postafgiftebestand 3816 1812 47 43,0 1527 40
1998 Kiesregisters 4207 2101 50 35,4 1816 43

1 Dit is een schatting, omdat precieze gegevens over het aantal weigeraars ontbreken.
2 De mini-census bestond uit een onderzoek onder een steekproef uit huishoudens. De response van

dit onderzoek was 92 procent. De resultaten van de minicensus zijn gebruikt als steekproefkader van
het NKO 1977. Om de responsepercentages te kunnen vergelijken met die van andere jaren zijn deze
percentages gecorrigeerd voor deze ‘verborgen’ non-response. De berekening van de non-response
in 1977 is echter problematisch. Niet zozeer omdat in verschillende gemeenten verschillende aan-
tallen adressen zijn uitgezet (een praktijk die voor alle NKO’s geldt) (Visscher 1995: 25), maar om-
dat niet bekend is wat de achtergronden waren van de weigering deel te nemen aan de mini-census
en omdat niet bekend is wat de oorzaak was van de uitval uit de ‘aanvullende’ steekproef. Bij het
hier gepresenteerde percentage hebben we verondersteld dat de verdeling ‘geen contact’ en ‘weige-
ring’ in de non-response van de minicensus en de aanvullende steekproef gelijk is aan die binnen de
non-responsegroep van het NKO.

3 Het gaat hier eigenlijk om een derde golf, omdat respondenten vóór de verkiezingen twee keer zijn
benaderd.

Bij de eerste studie in 1971 was er nog sprake van een steekproef uit het ‘juiste’
steekproefkader: de kiesregisters. Kiesregisters worden immers ook gebruikt bij het
aanschrijven van kiesgerechtigde Nederlanders als er verkiezingen voor de deur
staan. Wie niet is opgenomen in het register behoort meestal ook niet tot de groep
die moet worden geïnterviewd. Na 1971 is echter lange tijd geen gebruik gemaakt
van dit steekproefkader. De kiesregisters worden namelijk bijgehouden door afzon-
derlijke gemeenten en het bleek organisatorisch en financieel steeds moeilijker in
een groot aantal gemeenten telkens een klein aantal respondenten te selecteren.
Daarom is al vrij snel overgestapt op het selecteren van individuen op basis van
‘postafgiftepunten’ of ‘huishoudens’. Daarbij moest uiteraard rekening worden ge-
houden met de omstandigheid dat mensen in grote huishoudens hierdoor een kleine-
re kans hadden om te worden geselecteerd dan mensen in kleine huishoudens. In
1998 is weer gekozen voor selectie van kiezers uit het gemeentelijke kiesregister.
Een uitvoerige discussie over de redenen om dit te doen voert hier wat te ver, maar
belangrijk was dat op die manier mensen persoonlijk konden worden aangeschreven
en dat in ieder geval sekse en leeftijd bekend waren van de mensen die zouden wei-
geren mee te werken. Nadeel van deze manier van steekproeftrekking was wel dat
nu binnen een relatief klein aantal gemeenten (ongeveer 100) telkens een groter
aantal respondenten moest worden geselecteerd.
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Hoewel het steekproefkader niet alle jaren hetzelfde is geweest en bovendien niet
altijd een perfecte weerspiegeling zal zijn geweest van het theoretisch juiste kader,
lijkt dit alles vooralsnog niet problematisch voor de vergelijkbaarheid van de ver-
schillende studies. Toch zal rekening moeten worden gehouden met vooral de on-
dervertegenwoordiging van respondenten uit grote huishoudens.

B.2.2 Mogelijke gevolgen van non-response

Problematischer is de response van de verschillende enquêtes. Er bestaat erg veel
onderzoek naar de achtergronden van non-response (Brehm 1993) en in de afgelo-
pen jaren is ook in het kader van het NKO veel aandacht geschonken aan dit punt
(Schmeets en Molin 1990; CBS 1993; Smeets 1995; Visscher 1995; Andeweg en
Van Holsteyn 1996). Zoals in tabel B.1 is af te lezen, is de response tussen 1971 en
1994 gedaald van 75 tot 47%. Nu wordt de response in een onderzoek altijd bepaald
door ten minste twee factoren: de organisatie van het veldwerk (aantal benaderin-
gen, wijze van benaderen, tijdstip waarop respondenten worden benaderd, periode
waarin wordt geprobeerd contact te zoeken) en de reacties van respondenten (wei-
geringen, taalbarrières, ziekte). De organisatie van het veldwerk heeft waarschijn-
lijk een substantiële invloed op het responsepercentage. Zo werd het responseper-
centage in 1998 mede bepaald door een sterke verkorting van de veldwerkperiode.
Voor deze verkorting was gekozen met het oog op de vraag naar het effect van de
verkiezingscampagne op kiezers. Daarnaast is ook geprobeerd gebruik te maken
van de beschikbare kennis op het gebied van responseverhogende maatregelen. Zo
zijn, zoals gezegd, alle respondenten persoonlijk benaderd en is gewerkt met belo-
ningen. Beide elementen van de organisatie van het veldwerk zullen invloed hebben
gehad op het responsepercentage van 50%, dat iets hoger lag dan in 1989 en 1994.
Het voert te ver in deze bijlage uitvoerig in te gaan op de organisatie van het veld-
werk in de verschillende NKO’s. Bovendien is niet alles over de genomen maatre-
gelen en de precieze berekening van de non-response in de verschillende studies nu
nog bekend. Het is echter te simpel te veronderstellen dat verschillen in response-
percentages uitsluitend het gevolg zijn van reacties van respondenten.
In weerwil van hetgeen sommigen denken, is een dalend responsepercentage op
zich geen probleem. De problemen ontstaan pas als specifieke groepen mensen,
bijvoorbeeld de politiek niet-geïnteresseerden, PvdA stemmers of de niet-stemmers,
niet (meer) meedoen met het NKO. Dan immers leidt dalende response tot een
steeds minder representatieve steekproef. Dit is krachtig naar voren gebracht door
Visscher in zijn publicatie Kiezersonderzoek op een Dwaalspoor. Hij veronderstelt
dat de uitval binnen het NKO (en vergelijkbare onderzoeken) extreem selectief is.
Volgens Visscher weigeren politiek niet-geïnteresseerde kiezers veel vaker mede-
werking aan het NKO dan andere kiezers. Non-respondenten zouden niet of in ieder
geval veel minder in politiek zijn geïnteresseerd dan respondenten. Voordat in
wordt gegaan op de juistheid van deze veronderstelling is het zaak de gevolgen te
beschrijven van de mogelijk extreem selectieve uitval voor kiezersonderzoek in het
algemeen en meer specifiek voor de beschrijving en verklaring van politieke inte-
resse.
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Gevolg voor beschrijvingen (van trends)
Het meest in het oog springend gevolg van selectieve uitval is die voor de beschrij-
ving van kenmerken van het electoraat. Meer specifiek zou selectieve uitval van
niet-geïnteresseerde kiezers het percentage geïnteresseerde kiezers sterk overschat-
ten. Immers, als niet-geïnteresseerde respondenten weigeren deel te nemen aan het
NKO, worden voornamelijk de kiezers geïnterviewd die wel in politiek zijn geïnte-
resseerd. Omdat ook de response is afgenomen in de afgelopen dertig jaar, zouden
sommige ‘trends’ wel eens kunnen worden ‘verklaard’ uit het feit dat steeds meer
mensen weigeren mee te werken aan het NKO.
Om dit duidelijk te maken, kan met een eenvoudig gedachte-experiment worden
aangegeven wat de gevolgen zijn van extreem selectieve uitval voor de beschrijving
van politieke interesse.107 Bij dat gedachte-experiment moet rekening worden ge-
houden met de omstandigheid dat een deel van de non-response waarschijnlijk niets
te maken heeft met de aard van het onderzoek. Sommige respondenten waren bij-
voorbeeld ziek of konden in de veldwerkperiode niet worden bereikt omdat ze in
het buitenland zaten of veel weg waren voor hun werk. Deze ‘onbereikbaren’ moe-
ten worden onderscheiden van de ‘weigeraars’; respondenten die niet mee wensten
te doen aan het NKO (zie ook Visscher 1995: 30-34). Onbereikbare respondenten
zullen waarschijnlijk niet sterk afwijken van de overige (non-)respondenten.
Zoals Visscher opmerkt kan politieke interesse onder meer worden gemeten door
mensen te vragen of ze niet, tamelijk danwel zeer geïnteresseerd zijn in politiek
(Visscher 1995: 10-12). Ook in het NKO is deze vraag opgenomen. De cijfers uit de
NKO’s geven aan dat de politieke interesse (tamelijk en zeer) stijgt van bijna 64%
in 1971 tot ruim 91% in 1989. Daarna lijkt de politieke interesse iets af te nemen,
tot 84 porcent in 1998. Visscher betoogt nu dat die stijging van politieke interesse
voor een belangrijk deel het gevolg is van selectieve uitval van respondenten: men-
sen die niet meedoen aan het NKO zijn ook niet in politiek geïnteresseerd. Sterker;
net als de vraag of men in politiek is geïnteresseerd, is de weigering deel te nemen
aan het NKO volgens Visscher een goede indicator voor politieke interesse (Vis-
scher 1995: 30). De belangrijkste reden om te weigeren deel te nemen aan het NKO
is immers ‘gebrek aan interesse’.
Deze veronderstelling over de aard van de non-response (non-response is vooral het
gevolg van gebrek aan interesse) en daarmee over de selectiviteit van de uitval heeft
grote gevolgen voor de waargenomen stijging van politieke interesse. Als wordt
verondersteld dat alle mensen die wel in de steekproef zaten, maar weigeren te
worden geïnterviewd ook niet zijn geïnteresseerd in politiek en dat de mensen
waarmee geen contact kon worden gelegd gemiddeld geïnteresseerd zijn in politiek,
verloopt de ontwikkeling van politieke interesse in Nederland heel anders dan op
grond van de NKO gegevens wordt waargenomen.108 Zowel de trend op basis van
de gegevens uit de hoofdonderzoeken als de trend op basis van de veronderstelling
dat weigeraars niet in politiek zijn geïnteresseerd, zijn weergegeven in figuur B.1.
In deze figuur valt te zien dat de politieke interesse, als wordt verondersteld dat de
uitval sterk selectief is, in 1972 op 42% lag en in 1998 op 43%. Als de gehele on-
derzoeksperiode in ogenschouw wordt genomen, kan dus niet langer worden ge-
sproken van een stijging van politieke interesse. Er is echter ook geen sprake van
een daling.
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Figuur B.1 De ontwikkeling van politieke interesse in Nederland

Uit dit gedachte-experiment wordt duidelijk dat als de uitval selectief is geweest, de
politieke interesse niet is gestegen (maar ook niet gedaald) en bovendien beduidend
(tot 37%!) lager dan op grond van de resultaten van het hoofdonderzoek moet wor-
den geconcludeerd. Als de uitval extreem selectief is, dan zijn trendbeschrijvingen
gebaseerd op het NKO niet valide. Voordat wordt ingegaan op de vraag of uitval
inderdaad zo selectief is als in het gedachte-experiment is verondersteld, worden
eerst nog de gevolgen van selectieve uitval voor de samenhang tussen variabelen
besproken. Deze gevolgen blijken iets anders te liggen.

Gevolg voor verklaringen
Dat non-response invloed heeft op beschrijvingen, betekent niet dat non-response
(op dezelfde manier) invloed heeft op verklaringen: de samenhang tussen variabe-
len. Het is dus niet zo dat een selectieve uitval automatisch leidt tot een slechtere
verklaring. Stel bijvoorbeeld dat men wil weten hoe het komt dat mensen wel of
niet in politiek zijn geïnteresseerd en het vermoeden bestaat dat opleiding invloed
heeft op dat niveau van politieke interesse. De hypothetische relatie is weergegeven
in figuur B.2, de data in die figuur zijn gefingeerd. Neem verder aan dat er in wer-
kelijkheid inderdaad een lineaire relatie bestaat tussen opleiding en interesse (de
ononderbroken lijn in figuur B.2).
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Figuur B.2 Consequenties van selectieve uitval voor de samenhang tussen variabelen
(King, Keohane en Verba 1994: 131)

Door een sterk selectieve uitval vallen alle geselecteerde respondenten met een laag
interesseniveau (in de figuur interesse lager dan de waarde 2,1) uit (dit is weergege-
ven met de dikke horizontale lijn, alle geselecteerde respondenten onder de dubbele
streep vallen dus uit). In dat geval wordt het effect van opleiding op interesse (de
hellingshoek van de lijn) kleiner. Dit betekent dus dat selectieve uitval op de afhan-
kelijke variabele, leidt tot een onderschatting van een lineair effect.109 Dit kan bete-
kenen dat er wel degelijk een samenhang bestaat tussen beide variabelen (of een
sterker verband dan aangetroffen) maar dat die niet wordt waargenomen, omdat een
selecte groep personen niet meedoet met het onderzoek. Overigens is de uitval op
de onafhankelijke variabele in veel gevallen minder problematisch.110

Conclusie
De conclusies zijn helder: als de uitval (sterk) selectief is, dan zijn trendbeschrij-
vingen gebaseerd op het NKO niet valide. Analyses van verbanden tussen variabe-
len zijn als gevolg van selectieve uitval niet noodzakelijkerwijs niet-valide, maar
relaties tussen variabelen kunnen worden onderschat. Dat brengt ons bij de vraag in
hoeverre de non-response nu inderdaad selectief is.
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B.2.3 De selectiviteit van de uitval

Het voorafgaande gedachte-experiment staat of valt met de mate waarin de uitval
sterk selectief is. Volgens Visscher is de uitval sterk selectief: niet geïnteresseerde
respondenten weigeren mee te doen met het NKO. Visscher heeft hiervoor twee
aanwijzingen. De eerste aanwijzing is de reden die weigerende respondenten opge-
ven: ‘nee, ik ben niet geïnteresseerd’ (Visscher 1995: 24). Inderdaad gaven tijdens
het onderzoek van 1998 veel ‘weigeraars’ aan ‘niet geïnteresseerd’ te zijn. Pro-
bleem is natuurlijk dat het hierbij gaat om ‘interesse in een vraaggesprek over poli-
tiek van ongeveer een uur’ en dat is niet voor iedereen hetzelfde als ‘politieke inte-
resse’. De waarneming dat veel weigeraars zeggen niet geïnteresseerd te zijn is dus
wel een aanwijzing voor selectieve uitval, maar een erg betrouwbare aanwijzing is
het niet. Zoals Visscher terecht opmerkt, zal ook van deze indicator van politieke
interesse moeten worden nagegaan in hoeverre zij ‘de politieke interesse meer of
minder bevredigend meet’ (Visscher 1995: 11). Een tweede aanwijzing is volgens
Visscher het bijna lineaire verband tussen het percentage weigeraars in de verschil-
lende studies enerzijds en het percentage in politiek geïnteresseerde respondenten
binnen die studies anderzijds (Visscher 1995: 27). Toch is deze aanwijzing nog
weinig overtuigend, want gebaseerd op geaggregeerde gegevens en mogelijk het
gevolg van andere kenmerken (individualisering, enquêtemoeheid).
Hoe plausibel het bestaan van selectieve uitval op het eerste gezicht ook lijkt, zij
blijft vooralsnog een hypothese die moet worden onderzocht en kan niet zonder
meer voor waar worden aangenomen. Om iets meer te kunnen zeggen over de aard
van de non-response moet nader onderzoek worden gedaan onder non-
respondenten. Nu is onderzoek onder non-respondenten niet eenvoudig. Over deze
groep is immers per definitie vrijwel niets bekend en die groep kan dus ook niet
zonder meer worden vergeleken met degenen die wel aan het onderzoek mee doen.
De bewering dat non-respondenten heel anders zijn dan respondenten is daarmee
net zo goed of slecht onderbouwd als de bewering dat ze op geen enkele manier van
elkaar verschillen.
In de afgelopen jaren is op verschillende manieren onderzoek gedaan naar de vraag
in hoeverre de uitval bij enquêtes inderdaad selectief is. Daarbij zijn verschillende
methodes gebruikt: onderzoek naar paneluitval; onderzoek naar aarzelende respon-
denten en onderzoek onder non-respondenten.

Onderzoek naar paneluitval
Een eerste manier om te onderzoeken of respondenten sterk verschillen van non-
respondenten is het vergelijken van twee groepen respondenten: respondenten die
aan één vraaggesprek meededen en daarna afhaakten (uitvallers) en respondenten
die aan twee vraaggesprekken hebben meegedaan (Anker 1995). Een meer uitge-
breide analyse kan worden gedaan door ook de derde en daaropvolgende onder-
zoeksgolven te betrekken in de analyse van verschillen tussen respondenten en (la-
tere) non-respondenten (Visscher 1995: 15-17). In beide gevallen worden dus de
uitvallers gebruikt om iets te zeggen over de totale groep non-respondenten. Uit dit
soort onderzoek komen weliswaar in enkele gevallen significante verschillen naar
voren, maar het effect van bijvoorbeeld interesse op uitval blijkt bijzonder klein. De
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kans dat iemand met een lage politieke interesse niet meedoet aan een enquête is
met andere woorden niet heel veel kleiner dan de kans dat iemand met een hoge
politieke interesse niet wenst mee te doen aan het vraaggesprek. Anker merkt op
basis van dit soort analyses dan ook op dat non-response waarschijnlijk geen grote
effecten heeft en dat de uitval niet sterk selectief is (Anker 1995). Nadeel van de
methode is uiteraard dat de sterke selectie van respondenten mogelijk al eerder,
voorafgaande aan het eerste gesprek, heeft plaatsgevonden (Van Goor 1996: 169).
In dat geval lijken de uitvallers dus niet op non-respondenten, maar veel meer op
mensen die wel gewoon hebben meegedaan aan het onderzoek. Het is dus de vraag
of dit de juiste methode is om iets te zeggen over non-respondenten.

Onderzoek naar overgehaalde respondenten
Smeets (1995) en Aarts, Denters en Smeets (1998) volgen een iets andere weg om
te onderzoeken in hoeverre uitval selectief is en richten zich (ook) op de ‘uitval’
voorafgaande aan de eerste golf. Smeets doet dat door na te gaan in hoeverre res-
pondenten, die pas na veel inspanningen door de onderzoekers werden overgehaald
om mee te doen, verschillen van respondenten die wel direct bereid waren deel te
nemen aan het vraaggesprek. Smeets veronderstelt daarmee dus dat moeilijk over te
halen respondenten lijken op non-respondenten. Aarts en Denters volgen een iets
andere weg op basis van dezelfde veronderstelling. Respondenten die in eerste in-
stantie weigeren mee te doen aan het onderzoek werd geld geboden om hen alsnog
over te halen. Daarmee kunnen respondenten die ‘gewoon’ hebben meegedaan
worden vergeleken met respondenten die alleen maar meededen nadat geld was
geboden. Zowel uit het onderzoek van Smeets als uit het onderzoek van Aarts,
Denters en Smeets komt naar voren dat weigerachtige respondenten significant ver-
schillen van gewone respondenten. Die verschillen blijken echter niet bijzonder
groot te zijn. De uitval is volgens deze onderzoeken dus wel selectief, maar niet zo
sterk als wel eens wordt verondersteld. Nadeel van deze methode is uiteraard dat
wederom alleen respondenten worden onderzocht. Er wordt eigenlijk niets gezegd
over de NKO non-respondenten. In tegenstelling tot onderzoek naar paneluitval,
zoals dat van Anker, wordt echter wel degelijk een poging ondernomen iets te zeg-
gen over de selectie voorafgaande aan het eerste vraaggesprek.

Onderzoek naar non-respondenten in het NKO 1998
In het NKO 1998 is op een andere manier geprobeerd de selectiviteit van de uitval
te bepalen, hoewel uiteraard ook in die studie uiteindelijk bijna uitsluitend iets kan
worden gezegd over mensen die op één of andere manier hebben meegedaan aan
het onderzoek (Aarts en Van der Kolk 1999). In 1998 werd elke respondent eerst
door middel van een persoonlijke brief aangeschreven. Vervolgens werd ten minste
vijf keer geprobeerd contact te leggen. Pas als hij of zij weigerde mee te werken of
niet kon worden bereikt werd hij of zij als non-respondent geclassificeerd. Dat leid-
de tot een response van bijna 50%. Dit percentage was lager dan gehoopt, maar lag
iets hoger dan in de twee voorafgaande NKO’s. Bovendien werd het responseper-
centage negatief beïnvloed door een speciale organisatie van het veldwerk in de
eerste golf. Elke non-respondent werd vervolgens benaderd voor een kort telefo-
nisch interview waarin onder meer werd gevraagd naar politieke interesse, politiek
zelfvertrouwen en voorgenomen stemgedrag. Op die manier kon 44% van de non-
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respondenten alsnog worden benaderd. Uiteraard betekent dit nog steeds dat over
meer dan de helft van de non-respondenten, met uitzondering van adres, leeftijd en
sekse, niets bekend is. Bovendien moeten mondelinge enquêteresultaten uit de eer-
ste golf worden vergeleken met telefonische enquêteresultaten. Toch is dit onder-
zoek een grote verbetering ten opzichte van eerdere onderzoeken. Op basis van het
NKO 1998 kan binnen de steekproef nu een onderscheid worden gemaakt tussen
vier groepen respondenten:

- Degenen waarmee twee keer een interview is gehouden (respondenten).
- Degenen die na het eerste interview hebben afgehaakt (uitvallers).
- Degenen waarmee geen contact kon worden gelegd of die niet konden worden

geïnterviewd.
- Degenen die om diverse redenen weigerden mee te doen met het interview

(weigeraars).

De vier onderscheiden groepen waren uiteraard niet allemaal even groot. De groot-
ste groep bestond uit de respondenten die aan beide interviews deelnamen (43%).
De groep weigeraars was iets kleiner, maar toch nog bijzonder groot (36%), terwijl
de groep waarmee geen contact kon worden gelegd (14%) of die na het eerste inter-
view uitvielen (7%) de rest van de steekproef vormden.
Over elk van deze groepen kan nu gepoogd worden op basis van het hoofdonder-
zoek, danwel het aanvullende telefonische non-response onderzoek, uitspraken te
doen. Voor de groep respondenten is dat uiteraard geen probleem. Deze groep is
uitvoerig geïnterviewd. Weliswaar geeft niet elke respondent op elke vraag ant-
woord, maar dat gebeurt bij geen enkele vraag in alarmerende mate. Ook de groep
uitvallers is voorafgaande aan de verkiezingen uitvoerig geïnterviewd. Over de
twee andere groepen is echter alleen iets bekend uit het telefonische interview. Bo-
vendien zijn in het non-response onderzoek, zoals gezegd, niet alle non-
respondenten bereikt. Om toch iets te kunnen zeggen over het niveau van politieke
interesse, wordt echter aangenomen dat de personen die in het kader van het non-
response onderzoek zijn geïnterviewd, een goede steekproef vormen uit de totale
groep non-respondenten. Vooral voor de groep waarmee geen contact is gelegd, is
dat een lastige veronderstelling, omdat vrij veel respondenten in die groep ook tij-
dens het telefonische interview niet konden worden benaderd. Aan de andere kant
zal deze groep waarschijnlijk het minst afwijken van de populatie.
Om te onderzoeken in hoeverre de verschillende groepen afwijken van elkaar en
van de populatie als geheel, is eerst op basis van een simpele berekening een ‘po-
pulatiewaarde’ bepaald. Die wordt berekend door de relatieve omvang van de on-
derscheiden groep, te vermenigvuldigen met het in de tabel genoemde percentage
en de aldus verkregen cijfers op te tellen. Het resultaat staat in tabel B.2 in de ko-
lom ‘berekening’.
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Tabel B.2 Een vergelijking tussen de vier delen van de gehele steekproef

Volledige
deelname

Uitval-
lers

Geen
contact

Weige-
raars

Eta2 Berekening

Interesse (zeer en
tamelijk)

75,8 63,4 62,2 49,9 0,06 63,7

Opkomst GR ver-
kiezingen (wel)

73,8 65,5 67,5 64,0 0,01 68,81

Opkomstintentie TK
verk (wel)

93,6 85,8 90,4 84,8 0,02 89,4

Zelfvertrouwen
(hoog)2

38,3 32,6 42,3 38,6 0,00 38,5

Extern vertrouwen
(hoog)3

63,2 45,9 63,2 35,3 0,06 51,9

Omvang totale
steekproef

43,1 6,8 14,1 35,9 100

N = (totale steek-
proef)

1814 287 594 1512 4207

N = (laagste – hoog-
ste waarde)

1777-1814 133-287 136-156 587-757 1976-3010

1 Uiteraard weten we dat die opkomst slechts 60 procent bedroeg. Het verschil hoeft niet alleen te
worden veroorzaakt, doordat de ondervraagde personen geen afspiegeling vormen van de groep
waartoe zij behoren. Herinneringseffecten en sociaal wenselijke antwoorden kunnen waarschijnlijk
ook een groot deel van het verschil verklaren.

2 De vraag luidde: ‘Soms lijkt de politiek zo ingewikkeld dat mensen zoals ik niet echt kunnen begrij-
pen wat er speelt. Bent u het met deze stelling helemaal mee eens, mee eens, mee oneens, helemaal
mee oneens.’

3 De vraag luidde: ‘Kamerleden bekommeren zich niet om de mening van mensen zoals ik. Bent u het
met deze stelling helemaal mee eens, mee eens, mee oneens, helemaal mee oneens.’

Op basis van deze berekening kan eerst worden nagegaan in hoeverre de groep
waarmee geen contact is geweest inderdaad afwijkt van de gehele populatie. De
door ons en eerder door Visscher gemaakte veronderstelling was immers dat deze
groep niet afwijkt van de gehele populatie. Uit de test blijkt dat de groep in vier
gevallen niet afwijkt van de proportie in de populatie. Slechts in geval van extern
zelfvertrouwen is er een significante afwijking tussen de ‘geen contact’ groep en de
gehele populatie.111 De veronderstelling dat degenen waarmee geen contact is ge-
legd niet afwijken van de gehele populatie hoeft dus op basis van het NKO 1998
onderzoek niet te worden aangepast.
De verschillen tussen groepen en tussen de groepen en de populatie is bij een aantal
variabelen vrij groot. Zo ligt er een gat van 10% in opkomst bij de gemeenteraads-
verkiezingen tussen respondenten die volledig deelnemen aan het NKO en degenen
die weigerden deel te nemen aan het NKO. Daarmee wordt bevestigd dat de uitval
samenhangt met variabelen als politieke interesse. Toch is ook duidelijk dat de ver-
onderstelling dat alle weigeraars niet in politiek zijn geïnteresseerd, onjuist is: het
percentage van 50% wijkt substantieel af van nul. Zelfs als wordt verondersteld dat
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de niet bereikte weigeraars ook allemaal niet in politiek zijn geïnteresseerd, zegt
nog steeds een kwart van de weigeraars wel in politiek te zijn geïnteresseerd.
De in het hiervoor gepresenteerde gedachte-experiment gemaakte veronderstelling
dat alle weigeraars niet in politiek zijn geïnteresseerd, moet dus worden verworpen.
De uitval is dus selectief, maar minder selectief dan wordt verondersteld.

Berekend niveau van politieke interesse tussen 1972 en 1998
Op basis van het NKO kan dus de veronderstelling van Visscher worden genuan-
ceerd dat alle non-respondenten niet in politiek zijn geïnteresseerd. Slechts een deel
van de non-respondenten is niet in politiek geïnteresseerd. Om dat te illustreren,
wordt verondersteld dat de verhouding tussen enerzijds het aantal politiek geïnte-
resseerden binnen de responsegroep (respondenten in de eerste twee kolommen) en
anderzijds het aantal geïnteresseerden binnen de twee groepen non-respondenten
gelijk is gebleven (respectievelijk 74,1: 62,2 en 74,1: 49,9). Op basis van deze ver-
onderstelling en op basis van onze kennis over de omvang van de verschillende
groepen, kan nu ook een nieuwe ‘trendlijn’ worden berekend voor politieke interes-
se. Deze trendlijn is weergegeven in figuur B.1. met de lijn ‘berekend’. Daaruit
blijkt dat de politieke interesse in de jaren zeventig licht is gestegen (het verschil
tussen 51% (1972) en 67% (1982) is significant) en daarna is gestabiliseerd. Nog
steeds is dus van een daling van politieke interesse geen sprake, maar eventuele
opmerkingen over de stijging van politieke interesse moeten met het oog op de non-
response cijfers worden genuanceerd.

Conclusie
Uit het voorafgaande blijkt dat de uitval inderdaad selectief is, maar niet zo sterk als
door Visscher wordt gesuggereerd. De verschillen zijn significant, maar het effect
van onder meer interesse op het wel of niet meedoen met het NKO lijkt beperkt.
Het probleem moet echter niet worden gebagatelliseerd. Zelfs het onderzoek uit
1998 geeft geen definitief uitsluitsel over de omvang van het probleem, want ook in
het non-response onderzoek werd een deel van de geselecteerde respondenten niet
geïnterviewd. Blijvende aandacht voor non-respondenten blijft dan ook noodzake-
lijk. Discussies over non-response hebben er toe geleid dat de auteurs van dit boek
op zoek zijn gegaan naar een oplossing.

B.3 De gewogen gegevens

Wegen als oplossing?
Zoals gezegd is van veel van de kenmerken van non-respondenten, die in de afgelo-
pen dertig jaar in het kader van het NKO zijn geïnterviewd, niets bekend. Daaraan
valt ook niets (meer) te veranderen. De gepresenteerde berekende lijn die de veran-
derde politieke interesse weergeeft, is gebaseerd op enkele plausibele maar niet
nader onderzochte veronderstellingen. Vermoed kan natuurlijk worden dat sommi-
ge respondenten, ondanks het feit dat ze zijn geïnterviewd, meer op non-respon-
denten lijken dan op andere respondenten. Zo lijken sommige niet geïnteresseerde
respondenten wellicht meer op non-respondenten dan andere. Deze respondenten
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zouden in de analyse natuurlijk wat meer kunnen worden meegewogen. Probleem is
echter dat niet bekend is welke respondenten nu op non-respondenten lijken en
hoeveel die dan vervolgens meer zouden moeten meetellen. Het behoeft geen be-
toog dat wegen op gegevens waarvoor geen populatiegegevens beschikbaar zijn niet
mogelijk is. Daarom kan niet worden gewogen naar politieke interesse, politiek
zelfvertrouwen of stemintentie.
Een veel gekozen oplossing is te wegen op basis van kenmerken die wel bekend
zijn. Als in de steekproef bijvoorbeeld weinig mannen zitten en het aantal mannen
in Nederland is bekend, kunnen die zo worden gewogen dat ook in de steekproef
meer mannen lijken te zitten. Of als bij de verkiezingen 25% van het electoraat niet
komt stemmen, kunnen de gegevens zo worden gewogen dat het ook in de steek-
proef zo lijkt dat 25% van de respondenten niet heeft gestemd. Deze oplossing is
gekozen in de bijdragen aan dit boek.112

De gebruikte weegfactor: Schmeets en Molin 1990 / CBS 1992
In principe zijn de populatiegegevens geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, urbanisa-
tiegraad en landsdeel bekend. Uit eerder onderzoek door Schmeets en Molin is ge-
bleken dat een weegfactor geconstrueerd met uitsluitend deze variabelen geen in-
vloed heeft op een groot aantal belangrijke univariate schattingen als gemiddelde
interesse, opkomst bij verkiezingen of deelname aan demonstraties. Zij kiezen
daarom voor een weegfactor waarin ook partijkeuze en opkomst is opgenomen. De
weegfactor bestaat uit:

•  Leeftijd (in 7 klassen)
•  Geslacht (in 2 klassen)
•  Burgerlijke staat (in 4 klassen)
•  Urbanisatiegraad (in 4 klassen)
•  Landsdeel (in 4 klassen)
•  Stemgedrag (in 7 klassen)

Bij het construeren van de weegfactor zijn interacties, bijvoorbeeld het aantal ge-
trouwde mannen of het aantal niet getrouwde vrouwen tussen de 30 en 40, achter-
wege gelaten. Omdat bovendien in de meeste jaren een steekproef uit huishoudens
is getrokken en in die jaren de kans dat iemand in een groot huishouden werd gese-
lecteerd relatief te klein was, is bovendien een ‘invoergewicht’ bepaald waarin re-
kening werd gehouden met de omvang van het huishouden. Deze correctie is in
1971 en 1998 niet toegepast omdat toen een steekproef uit het kiesregister is ge-
trokken.

Gevolgen van wegen in het NKO 1998
Welke consequenties heeft de toegepaste weegfactor nu? Deze vraag kan gedeelte-
lijk worden beantwoord met behulp van gegevens uit het NKO 1998. Eerder zijn al
de gegevens gepresenteerd uit het hoofdonderzoek. Verder is een berekening van de
populatiegegevens gepresenteerd op basis van het hoofdonderzoek en het non-
responseonderzoek samen. Naast deze berekeningen kan nu een derde kolom wor-
den geplaatst met de gewogen gegevens. Dit is gedaan in tabel B.3.
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Tabel B.3 Een vergelijking van ongewogen, gewogen en populatiegegevens

Responsegroep Populatie (gewogen
gegevens)

Berekening

Interesse (zeer en tamelijk) 75,8 70,1 63,7
Opkomst bij GR verkiezingen (wel) 73,8 63,9 68,8
Opkomstintentie TK verk (wel) 93,6 83,9 89,4
Zelfvertrouwen (hoog) 38,3 33,9 38,5
Extern vertrouwen (hoog) 63,2 59,0 51,9
N = (minimaal-maximaal) 1690-1814 1640-1811 4207

Analoog aan de eerder uitgevoerde analyses is nagegaan in hoeverre de gewogen
gegevens (N = 1814) afwijken van de eerder berekende populatiegegevens. Daaruit
blijkt dat de kans klein is dat de verschillen tussen gewogen data en berekende data
aan toeval kunnen worden toegeschreven, maar dat die kans in de meeste gevallen
groter is dan bij de vergelijking van de ongewogen gegevens uit het hoofdonder-
zoek met de berekende gegevens. Het ziet er dus naar uit dat de weging helpt, maar
het probleem niet volledig oplost. Ter illustratie is in de vierde lijn in figuur B.1
ook het niveau van politieke interesse opgenomen volgens de gewogen data. Zoals
in hoofdstuk 2 is opgemerkt, zijn de verschillen tussen de verschillende NKO’s
vrijwel geen van allen significant en is er geen sprake van een grote verandering in
het niveau van politieke interesse.

B.4 Afsluiting

In deze bijlage zijn de NKO’s gepresenteerd en is het non-response probleem nader
geanalyseerd. Daarbij is geprobeerd de werkelijkheid niet mooier te maken dan zij
is. We hebben geconcludeerd dat non-response wellicht leidt tot een overschatting
van de interesse, maar dat er geen sterke aanwijzingen zijn voor een toegenomen
overschatting als gevolg van toegenomen non-response. Er zijn ook argumenten
aangedragen op grond waarvan kan worden geconcludeerd dat de problemen niet
moeten worden overdreven. Verder is uitgelegd welke methode in dit boek is geko-
zen om het probleem iets te reduceren.




