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inleiding

1 Inleiding

Algemeen

Bij grootschalige, landelijke surveys in Nederland komt het regelmatig voor dat niet-
westerse migranten ondervertegenwoordigd zijn. Desondanks wordt er vaak geen extra 
moeite gedaan om deze moeilijk waarneembare migrantengroepen via aangepaste 
benaderingsstrategieën beter vertegenwoordigd te krijgen. In Nederland is er zelfs een 
discussie gaande of de traditionele niet-westerse migranten nog wel als moeilijk waar-
neembare groepen moeten worden gezien bij het uitvoeren van surveyonderzoek. De 
vraag is of deze claim gerechtvaardigd is, aangezien niet-westerse migranten in veel 
surveys ondervertegenwoordigd zijn. In dit rapport wordt ingegaan op het effect van een 
op maat gesneden benaderingsstrategie voor niet-westerse migranten in Nederland.

Achtergrond

De non-respons bij surveyonderzoek is een probleem, omdat populatieschattingen 
(bijvoorbeeld werkeloosheidspercentage) vertekend kunnen raken wanneer voor de 
onderzochte variabelen non-respondenten systematisch afwijken van respondenten. 
Deze kans op vertekening neemt bovendien toe als de respons niet gelijk verdeeld is over 
verschillende maatschappelijke groepen (Feskens et al. 2006). Een ongelijke respons van 
verschillende groepen maakt ook het vergelijken van schattingen tussen die groepen 
lastig.
Niet alleen een ongelijke respons speelt bij de vergelijking van groepen een rol, ook de 
oorzaak van de non-respons is hierbij van belang. Het maken van contact en het verkrij-
gen van medewerking zijn immers volkomen verschillende processen (Campanelli et al. 
1997; Groves en Couper 1998; Lynn et al. 2002). Bij het schatten van de vertekening helpt 
kennis over het onderliggende non-responsmechanisme, zoals geen contact kunnen 
krijgen, weigeren of niet in staat zijn tot deelname door problemen met de taal waarin 
de enquête wordt afgenomen (Stoop 2005).
Verschillen in responscijfers en een ongelijke non-responscompositie kunnen dus beide 
tot vertekening leiden als men de betreffende groepen wil vergelijken. Bij enkele surveys 
zijn maatregelen genomen om deze vertekening te reduceren. In dit rapport wordt  
nagegaan in hoeverre dat is gelukt.

Onderzoeksvraag

In de afgelopen twintig jaar is in Nederland regelmatig surveyonderzoek uitgevoerd 
onder verschillende groepen niet-westerse migranten,1 westerse migranten en autoch-
tonen, zoals de onderzoeken naar de Sociale Positie en het Voorzieningengebruik 
van Allochtonen( sp va-onderzoeken) uit 1988, 1991, 1994, 1998, 2002 en 2003. In deze 
onderzoeken toonden de diverse niet-westerse groepen grote verschillen in respons en 
non-responscompositie. Naarmate er meer bekend werd over surveymethodologie en 
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over de invloed van cultuurverschillen op non-respons, werd in de onderzoeken meer 
aandacht besteed aan maatregelen om de kans op non-responsvertekening tussen en 
binnen groepen te verkleinen (Groeneveld en Weijers-Martens 2003; Dagevos et al. 2007; 
Schothorst 2005; Zijleman et al. 1989). Deze maatregelen beogen de non-responsoor-
zaken tussen groepen gelijk te trekken om voor de verschillende groepen een gelijke 
kans op respons te krijgen. De verwachting is dat met een afname van deze verschillen in 
non-responsoorzaken de vergelijkbaarheid tussen groepen verbetert en de kans op non-
responsvertekening verkleint.

Om deze aanname te toetsen zijn twee recente onderzoeken waarbij het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (scp) betrokken is geweest met elkaar vergeleken: het l a s 
(Leefsituatie Allochtone Stedelingen) uit 2004 (Schothorst 2005) en het si m (Survey 
Integratie Minderheden) uit 2006 (Dagevos et al. 2007). Deze twee onderzoeken zijn bij 
uitstek geschikt om het effect van de genomen maatregelen na te gaan op de respons-
cijfers en de non-responscompositie van verschillende groepen. Hun onderzoeksopzet 
komt namelijk in veel opzichten overeen, terwijl in het si m ten opzichte van het l a s 
uit 2004 extra maatregelen zijn genomen. Een nadere analyse van verschillen in de 
veldwerkresultaten kan daardoor een bijdrage leveren aan het bepalen van optimale 
benaderingsstrategieën voor moeilijk waarneembare groepen (Feskens 2005, 2009; Hox 
et al. 2003; Snijkers 2003).

Drie vragen als uitgangspunt

De volgende drie vragen vormen het uitgangspunt bij de analyse van het effect dat de 
genomen maatregelen hebben op de hoogte van de respons, de ongelijk verdeelde  
respons en de verschillen in non-responscompositie voor de verschillende groepen.
1 Ligt de respons in het si m voor alle groepen hoger dan in het l a s?
2 Komen de verdelingen van de respons en non-responscompositie tussen groepen in 

het si m beter overeen dan in het l a s?
3 Wat is het effect van iedere extra genomen maatregel in het si m op respons en non-

responscompositie?

Er is gekeken naar het effect dat de maatregelen hebben op de respons en de non-
responscompositie voor de verschillende groepen. Het effect van de maatregelen op de 
kwaliteit en de vergelijkbaarheid van de verkregen antwoorden is buiten beschouwing 
gelaten.
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2 Samenhang tussen kenmerken van niet-westerse 
migranten en oorzaken van non-respons

De hoofdoorzaken voor non-respons in surveys zijn weigering, non-contact, onbereik-
baar zijn tijdens de veldwerkperiode (bijvoorbeeld door vakantie), niet in staat zijn tot 
deelname (bijvoorbeeld door ziekte), en taalproblemen. Bij surveyonderzoek onder 
migranten worden deze oorzaken voor non-respons beïnvloed door culturele factoren, 
sociaaleconomische positie, taal, demografische kenmerken en een hogere verhuis-
mobiliteit van migranten (Schmeets en Van der Bie 2005; Dagevos en Schellingerhout 
2003; Groeneveld en Weijers-Martens 2003; Kemper 1998; Martens 1999; Reep 2003; 
Schellingerhout 2004; Schmeets et al. 2002; Schmeets 2005; Schothorst 1999, 2002; Van 
’t Land 2000; Visschers-Vis 2005). Ook de relatief grote onbekendheid van migranten met 
het fenomeen surveyonderzoek (Kemper 1998; Veenman 2002) is van belang. De vraag is 
echter of dat nog steeds zo geldt en of er nu misschien wel eerder sprake is van enquête-
moeheid.
In het veldwerk komen deze factoren onder andere tot uiting bij de benaderingswijze, 
de afnamevorm en het meetinstrument, bij de reactie op de interviewer (man of vrouw, 
iemand met dezelfde niet-westerse achtergrond of niet) en op het onderwerp.

Culturele aspecten

Cultuurverschillen spelen vooral bij niet-westerse migranten een rol bij de benade-
ringswijze en de afnamevorm. Het benaderen van niet-westerse migranten voor een 
enquête zonder vooraf een introductiebrief te sturen leidt tot meer weigeringen dan bij 
autochtonen (Schothorst 2002). Het afnemen van een enquête over de telefoon wordt 
door niet-westerse migranten als zeer ongebruikelijk ervaren en ook dit leidt vaker tot 
 weigeren dan bij autochtonen (Schothorst 2002).
Cultuurverschillen spelen verder ook mee bij de bereikbaarheid. Zo zijn niet-westerse 
migranten vaker moeilijk thuis bereikbaar (Kemper 1998). De moeilijke bereikbaarheid 
van met name islamitische niet-westerse migranten wordt nog verder versterkt door 
verschillen tussen de Nederlandse onderzoekscultuur en de islamitische leefcultuur. 
Zo zijn in de islamitische cultuur zondagen en ook avonden goed om contact te maken, 
en neemt de vrijdag een andere positie in (Kemper 1998; Schothorst 2002). De vraag is 
 echter of dat voor zondagen tegenwoordig nog zo sterk geldt.

Sociaaleconomische positie

Als groep hebben niet-westerse migranten een lagere sociaaleconomische positie en 
bekend is dat respondenten met een lagere sociaaleconomische positie vaker  weigeren 
(Couper en Groves 1996; Groves en Couper 1998; Stoop 2005). Wanneer autochtone 
Nederlanders en niet-westerse migranten met dezelfde sociaaldemografische karakte-
ristieken met elkaar worden vergeleken, zoals het cbs in 2005 heeft gedaan, blijken er 
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echter slechts kleine verschillen in de participatiebereidheid te zijn (Schmeets en Van der 
Bie 2005).

Taal

Behalve cultuurverschillen werken taalproblemen door bij de afnamevorm, bijvoorbeeld 
bij internetenquêtes en schriftelijke vragenlijsten. Internetenquêtes zijn vaak geen 
goede optie, omdat het computerbezit onder niet-westerse migranten, met name onder 
Turken en Marokkanen, lager is (Van Ingen et al. 2007). Een schriftelijke vragenlijst leidt 
tot een hogere non-respons van oudere niet-westerse migranten, omdat van hen een 
hoger percentage ongeletterd is dan van autochtonen (Schothorst 2002).
Taalproblemen beïnvloeden ook de keuze voor het type meetinstrument en de 
 inter viewer. Een Nederlandstalige vragenlijst en/of een Nederlandse interviewer kan 
leiden tot non-respons omdat een aanzienlijk deel van de migranten de Nederlandse taal 
onvoldoende beheerst voor het onderzoek (Schmeets en Van der Bie 2005).

Demografische kenmerken

Niet-westerse migranten wonen vaker in (grote) steden. Het is over het algemeen 
 moeilijker om contact te maken met stedelingen en bovendien weigeren stedelingen 
vaker om aan surveys mee te werken dan personen uit niet-stedelijke gebieden (Groves 
en Couper 1998; Stoop 2005).

Verhuismobiliteit

Tot slot is de mobiliteit onder niet-westerse migranten hoger: ze verhuizen vaker, wat 
het moeilijker maakt ze te bereiken (Schmeets en Van der Bie 2005). Verhuizingen ver-
eisen overigens op zichzelf een aparte behandeling in de responsberekening, omdat 
het type steekproef bepaalt of ze meegerekend worden in de non-respons of dat ze door 
een trage registratie tot de kaderfouten behoren. Bij een adressensteekproef vallen 
verhuizingen onder de responsberekening, omdat een adres niet kan verhuizen. Bij een 
personensteekproef kan het voorkomen dat de persoon op de trekkingsdatum al niet 
meer tot de doelpopulatie behoorde, maar door een te trage registratie nog ten onrechte 
in de  steekproef zit. Dergelijke kaderfouten worden voor migranten versterkt door de 
 complexere huishoudenstructuur. Ze wonen vaker in grote gezinnen en er is vaker meer 
dan één huishouden op een adres (Feskens 2007).
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3 Responsverhogende maatregelen in l as en sim

3.1 Onderzoeksopzet l a s en sim

Het onderzoek naar de leefsituatie van allochtone stedelingen (l a s) is uitgevoerd van 
september 2004 tot mei 2005. Dit onderzoek in opdracht van het scp had tot doel de 
leefsituatie te meten van respondenten in de leeftijdsgroep van 15 tot en met 65 jaar, 
behorende tot de vier grootste bevolkingsgroepen van niet-westerse afkomst (afkomstig 
uit Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname, Marokko en Turkije) en de autochtone 
bevolkingsgroep in de vijftig grootste gemeenten van Nederland.
In 2006 is in opdracht van het scp het survey integratie minderheden (si m) uitgevoerd. 
Dit onderzoek had tot doel de mate van integratie te meten van personen van 15 jaar 
en ouder, uit dezelfde bevolkingsgroepen van niet-westerse afkomst en de autochtone 
bevolkingsgroep in Nederland.

Tabel 3.1

Onderzoeksopzet l a s en sim

las sim

instrument gestructureerde vragenlijst gestructureerde vragenlijst

methode van data -
verzameling

Capi Capi

steekproefkader gemeentelijke basisadministratie van 
de 50 grootste gemeenten Nederland

gemeentelijke basisadministratie 
 Nederlandse gemeenten

doelpopulatie Nederlanders van Antilliaanse 
(incl. Arubaanse), Surinaamse, 
Marokkaanse, Turkse herkomst en 
autochtone Nederlanders in de leeftijd 
15-65 jaar wonende in de 50 grootste 
gemeenten van Nederland

Nederlanders van Antilliaanse (incl. 
Arubaanse), Surinaamse, Marokkaanse, 
Turkse herkomst en autochtone Neder-
landers in de leeftijd van 15 jaar en 
ouder wonende in Nederland

gewenste steekproef-
omvang

N = 3650 (4 * 750 + 650 autochtonen) N = 5000 (5 * 1000)

veldwerkperiode oktober 2004-mei 2005 maart 2006-december 2006 met  
onderbreking van één maand (juli 2006)

steekproefontwerp tweetrapssteekproef (primaire steek-
proefeenheden gemeenten (psu), 
secundaire steekproefeenheden 
personen (ssu))

gestratificeerde tweetrapssteekproef 
met proportionele allocatie (psu 
gemeenten, ssu personen); gemeenten 
in drie strata:
1. met meer dan 250.000 inwoners;
2. met 50.000 tot 250.000 inwoners;
3. met minder dan 50.000 inwoners.

gemiddelde gespreksduur 52 min 16 sec 55 min 01 sec

Bron: Schothorst (2005); Hilhorst (2007)
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In tabel 3.1 staan de onderzoeksopzetten van l a s en van si m naast elkaar. De opzet van 
beide surveys is goed vergelijkbaar, waardoor deze twee onderzoeken geschikt zijn om 
het effect van de maatregelen te evalueren.

l a s en si m hanteren hetzelfde instrument en dezelfde dataverzamelingsmethode, en 
ook komen ze in grote lijnen overeen in steekproefkader, doelpopulatie, steekproef-
omvang, steekproefontwerp en lengte van de veldwerkperiode. Tussen de aanvang van 
de twee veldwerkperiodes zit minder dan anderhalf jaar. Zelfs wat betreft gespreksduur 
van het interview ontlopen ze elkaar nauwelijks.
De verschillen in doelpopulatie, steekproefkader en steekproefontwerp kunnen 
 eenvoudig rechtgetrokken worden door alleen te kijken naar gemeenten met meer dan 
250.000 inwoners (stratum 1) en naar respondenten in de leeftijd 15-65 jaar. De betref-
fende gemeenten – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht – waren in beide 
steekproeven zelfselecterend en zijn derhalve proportioneel met hun bevolkingsaandeel 
vertegenwoordigd.

3.2 Responsverhogende maatregelen

De grote vergelijkbaarheid in de onderzoeksopzet maakt het mogelijk het effect vast te 
stellen van maatregelen die in het si m zijn genomen en niet of anders in het l a s. 

Tabel 3.2

Overzicht van maatregelen om respons te verhogen

maatregelen

non-responsoorzaak 
die de maatregel moet 
ondervangen las sim

computer ondersteund mondeling 
 interview (capi)

ongeletterdheid ja ja

vertaalde vragenlijsten taalproblemen ja ja

conditionele giften weigering, geen interesse ja ja

bonus voor interviewers
geen kans om te intervie-
wen, niet benaderd ja ja

tweetalige interviewers met dezelfde  
niet-westerse achtergrond

taalproblemen,  
ongeletterdheid

beperkte inzet uitgebreide inzet

minimum aantal contactpogingen op 
verschillende dagen en op verschillende 
tijdstippen tijdens de dag 

geen contact 3 4

onconditionele non-monetaire giften weigering, geen interesse nee ja

herbenaderen van weigeraars en  
non-contacten

weigering, geen contact nee ja

Bron: Schothorst (2005); Hilhorst (2007)
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In totaal zijn er acht maatregelen genomen met het doel de respons te verhogen en de 
 verschillen in non-responscompositie tussen groepen te reduceren. Deze zijn weer-
gegeven in tabel 3.2. Hieruit blijkt dat vier van deze acht maatregelen zowel in het l a s 
als in het si m zijn genomen, twee zijn in het si m uitgebreider toegepast dan in het l a s 
en twee zijn uitsluitend in het si m genomen.

Maatregelen in l a s en sim

Voor beide onderzoeken is als dataverzamelingsmethode gekozen voor een computer-
ondersteund mondeling interview (c a pi) om non-respons door ongeletterdheid te 
vermijden. Om non-respons door taalproblemen te ondervangen werden in beide 
gevallen vertaalde vragenlijsten gebruikt. Nederlandse interviewers hadden als onder-
steuning een vertaalde vragenlijst bij zich.2 Als een respondent een vraag niet begreep, 
kon de interviewer deze vraag in de vertaalde vragenlijst aanwijzen, zodat de respondent 
hem kon lezen.
Als responsverhogende maatregel is in beide onderzoeken gebruikgemaakt van 
 conditionele giften. Een conditionele gift is een cadeautje dat respondenten in het 
vooruitzicht wordt gesteld als zij meedoen aan het interview. In dit geval kregen ze een 
cadeaubon van € 10 als ze aan het onderzoek meewerkten.
De vierde maatregel die zowel in l a s als in si m is genomen, is een bonusregeling 
voor interviewers. Hiermee is geprobeerd ervoor te zorgen dat alle respondenten in 
de  steekproef binnen de veldwerkperiode worden benaderd. De interviewers kregen 
een bonus wanneer ze in een bepaalde periode een minimaal aantal contactpogingen 
deden. Als contact krijgen niet was gelukt, de zogeheten ‘non-contacten’, moesten de 
volgende contactpogingen bovendien op verschillende dagdelen en dagen plaatsvinden. 
De contactpogingen moesten altijd persoonlijke contactpogingen zijn, dus niet via post, 
e-mail of telefoon.

Maatregelen die in het sim uitgebreider waren

Twee maatregelen zijn in het si m uitgebreider toegepast dan in het l a s. In beide onder-
zoeken werden interviewers met eenzelfde niet-westerse achtergrond als de respondent 
ingezet, tweetalige interviewers van Marokkaanse of Turkse afkomst voor respectievelijk 
Marokkaanse en Turkse Nederlanders,3 maar daarvan is in het si m veel vaker en meer 
gestructureerd gebruikgemaakt. Bij het l a s werden zeventien interviewers met een niet-
westerse achtergrond (elf met Marokkaanse achtergrond en zes met Turkse achtergrond) 
ingezet en bij het si m 55 (24 Marokkaanse en 31 Turkse Nederlanders).
In het l a s werden deze interviewers maar in twee situaties ingezet. Als een Nederlandse 
interviewer bij een respondent taalproblemen had vastgesteld, werd deze vervolgens 
bezocht door een interviewer met dezelfde niet-westerse achtergrond. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de vastgestelde taalproblemen in 
werkelijkheid ook weigeringen of non-contacten konden zijn wanneer de Nederlandse 
interviewer alleen een familielid had gesproken. Tenslotte kan een interviewer de 
 weigering dan niet hebben begrepen.
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De niet-westerse interviewers werden ook ingezet bij een kleine additionele steekproef 
in de grote steden die pas aan het einde van de veldwerkperiode is getrokken. Het moge-
lijk gunstige effect op het aantal non-contacten van de inzet van deze interviewers werd 
enigszins tenietgedaan doordat er weinig ruimte was om de contactpogingen goed te 
spreiden.
Bij het si m is voor de inzet van niet-westerse interviewers voorafgaande aan het veld-
werk een inschatting gemaakt van de kans op taalproblemen op basis van de achter-
grondkenmerken regio, generatie en leeftijd. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen 
Nederlanders van Marokkaanse en Turkse herkomst die niet in Nederland geboren zijn 
en na hun vijftiende jaar naar Nederland gekomen zijn (oudkomers) en degenen die hier 
wel geboren zijn of voor hun zestiende jaar naar Nederland gekomen zijn (jongkomers). 
Voor oudkomers zijn interviewers met dezelfde niet-westerse achtergrond ingezet, 
omdat bij hen naar verwachting de meeste taalproblemen zouden optreden. Bij jong-
komers werd dit niet of in veel mindere mate verwacht, omdat zij in Nederland verplicht 
onderwijs hebben gevolgd.
De tweede maatregel die in het si m is uitgebreid ten opzichte van het l a s, is het 
 minimale aantal contactpogingen dat de interviewer per respondent moest doen. Dit 
aantal is van minimaal drie in het l a s verhoogd tot minimaal vier in het si m.

Maatregelen die alleen in het sim zijn genomen

Twee maatregelen zijn alleen in het si m genomen. De eerste was een experiment om het 
effect van onconditionele giften op de respons te toetsen, dus een cadeautje zonder als 
tegenprestatie aan het onderzoek te hoeven meedoen. Per doelgroep werd aselect aan 
de helft van de respondenten een postzegelboekje met vijf postzegels van € 0,39 gege-
ven, terwijl de andere helft niets kreeg (een ‘split run-experiment’).
De tweede responsverhogende maatregel die alleen in het si m is genomen, was een 
herbenadering van weigeraars en non-contacten. Om te bepalen welke respondenten 
opnieuw benaderd zouden worden, is eerst op basis van de achtergrondkenmerken 
 leeftijd, geslacht, gemeentegrootte, generatie en etniciteit gekeken welke subgroepen 
de grootste afwijking van de gewenste streefaantallen vertoonden. Vervolgens werden 
de weigeraars en non-contacten in de subgroepen die het meeste ondervertegenwoor-
digd waren, herbenaderd door een andere interviewer.
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4 Aanpak van de analyse

Afbakening en definities

Omwille van de vergelijkbaarheid van l a s en si m is in de analyse alleen gekeken naar de 
steekproefpersonen die tijdens de trekkingsdatum van het onderzoek in een gemeente 
woonden met meer dan een kwart miljoen inwoners, oftewel in de gemeenten Amster-
dam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.4 Om de respons en non-responscompositie te 
bepalen wordt in de praktijk gewerkt met de veldwerkuitkomsten van een survey. De 
veldwerkuitkomst geeft voor een steekproefpersoon het uiteindelijke resultaat aan van de 
contactpogingen: of er wel of geen interview is geweest en, wanneer er geen interview 
heeft plaatsgevonden de reden voor de non-respons. Mogelijke codes zijn ‘(geslaagd) 
interview’, ‘weigering’, ‘non-contact’, ‘taalprobleem’ en ‘onbereikbaar tijdens de 
 veldwerkperiode’.
Respons is het aantal geslaagde interviews gedeeld door de brutosteekproef, verminderd 
met oneigenlijke non-respons.5 Tot de oneigenlijke non-respons behoren zaken als 
 ‘respondent overleden’, ‘adres geen woonadres’, ‘respondent woont niet zelfstandig’, 
‘geen informatie’, maar ook ‘respondent is verhuisd/onbekende bestemming’, omdat 
in een personensteekproef niet kan worden uitgesloten dat dit het gevolg is van een 
 kaderfout vanwege trage registratie.6

Een steekproefpersoon wordt als weigering gecodeerd wanneer deze niet wil meewerken 
aan het onderzoek; hieronder vallen ook mensen die ziek zijn of anderszins niet in staat 
medewerking te verlenen. Een steekproefpersoon wordt als non-contact bestempeld wan-
neer een interviewer minimaal viermaal vergeefs een poging heeft gedaan om contact te 
maken (niet telefonisch). Onder taalproblemen vallen degenen die niet aan het interview 
kunnen meedoen omdat ze de Nederlandse taal niet machtig zijn. Iemand wordt als 
onbereikbaar tijdens de veldwerkperiode bestempeld wanneer van anderen, bijvoorbeeld van 
medebewoners of buren, of van de steekproefpersoon zelf wordt vernomen dat deze 
tijdens de gehele duur van het veldwerk niet aanwezig is.
In de analyse is gekeken naar het effect van de maatregelen op de structuur van de 
 veldwerkuitkomsten voor de verschillende groepen vanuit het onderliggende non- 
responsmechanisme.

Methodologische kanttekeningen

Voor de beantwoording van de vraag of in het si m de respons voor alle groepen hoger 
is dan in het l a s is met een toets voor het verschil tussen twee proporties gekeken of 
er sprake is van een hogere respons in het si m. Vervolgens is nagegaan welke oorzaken 
voor non-respons door de responsverhogende maatregelen significant worden geredu-
ceerd.7

Voor de beantwoording van de vraag of de verdelingen van de respons en non-respons-
compositie tussen groepen in het si m meer gelijk zijn dan in het l a s, wordt bij zowel 
het l a s als het si m getoetst of de verdelingen van de veldwerkuitkomsten tussen de 
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 verschillende groepen homogeen zijn, dus of de respons en non-respons naar type 
onder alle groepen even hoog zijn. Als bij het l a s en het si m de veldwerkuitkomsten 
tussen de groepen niet homogeen verdeeld zijn, is na te gaan bij welk van beide onder-
zoeken de veldwerkuitkomsten tussen de verschillende groepen ‘meer gelijk’ zijn door 
het opstellen van betrouwbaarheidsintervallen rondom de Cramer’s V van beide onder-
zoeken. Hierbij geldt dat hoe lager de Cramer’s V, hoe homogener de verdeling van de 
veldwerkuitkomsten tussen de groepen.

Cramer’s V
Cramer’s V is een maat die een indicatie geeft van de mate van samenhang tussen twee 
(ongeordende) categorische variabelen. Een Cramer’s V van 1 betekent dat er complete 
associatie bestaat, dat wil zeggen dat alle waarnemingen in een bepaalde categorie xi 
in één bepaalde categorie yi thuishoren. Bijvoorbeeld dat alle waarnemingen in de cat-
egorie ‘taalproblemen’ in de categorie ‘Marokkanen’ thuishoren. Een Cramer’s V van 0 
betekent onafhankelijkheid van de twee (ongeordende) categorische variabelen.

Voor het bepalen van het effect op respons en non-responscompositie van de extra 
maatregelen in het si m zijn verschillende technieken gebruikt.
Bij de uitgebreide inzet in het si m van niet-westerse interviewers ging het vooral om 
Nederlandse respondenten van Turkse en Marokkaanse herkomst, omdat onder hen taal-
problemen werden verwacht, met name bij de oudkomers. Voor de andere niet-westerse 
respondenten, van Surinaamse en Antilliaanse origine, werd de kans op taalproblemen 
verwaarloosbaar geacht en er is dan ook vrijwel geen gebruikgemaakt van Nederlandse 
interviewers van Surinaamse of Antilliaanse8 herkomst.
Om het effect van de maatregel te bepalen werd eerst nagegaan of de inzet van niet-
westerse interviewers in hun eigen niet-westerse groep tot andere veldwerkuitkomsten 
leidde dan de inzet van autochtone interviewers: nemen de taalproblemen af? Vervol-
gens is gekeken of niet-westerse interviewers beter in staat zijn om contact te leggen dan 
autochtone interviewers: neemt het aantal non-contacten af? Hierbij is gecorrigeerd 
voor de samenhang tussen generatie (eerste of tweede), interviewer (autochtoon of 
dezelfde niet-westerse groep) en verschillen in aanwezigheidspatronen van de respon-
denten (oudere migranten van de eerste generatie zijn gemakkelijker thuis te bereiken).
Uit de responsbijdrage per contactpoging wordt duidelijk wat de bijdrage is van iedere 
contactpoging op de totale respons (en veldwerkuitkomst) voor de afzonderlijke doel-
groepen en voor welke doelgroepen extra contactpogingen een goede strategie zijn.

Het herbenaderen van respondenten is bivariaat onderzocht met de variabelen  etniciteit 
en voorgaande veldwerkuitkomst. Voor iedere niet-westerse migrantengroep zijn de 
herbenaderden apart geanalyseerd, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen het 
herbenaderen van weigeraars en dat van non-contacten. Op deze manier kan bepaald 
worden welke strategie meer succesvol is onder welke groep.
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Ten slotte is geanalyseerd of het experiment om onconditionele giften (postzegels) te 
versturen een positief effect heeft op de respons. Dit is gedaan door voor iedere  
doelgroep na te gaan of de respons mét postzegels significant hoger is dan zonder  
postzegels.
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5 Veldwerkuitkomsten van het sim vergeleken met het 
l as

5.1 Respons

Is de respons in het si m inderdaad hoger dan in het l a s? In tabel 5.1 staan de veldwerk-
uitkomsten van beide onderzoeken in de vier grote gemeenten en in figuur 5.1 is de 
respons van beide onderzoeken voor de verschillende groepen naast elkaar gezet. Bij 
Nederlanders van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse herkomst is er sprake van een 
significant (p < 0,0005) hogere respons in het si m. Voor Antilliaanse (Z9 = 1,633; p = 0,051) 
en autochtone Nederlanders (Z = 1,048; p = 0,147) geldt dit niet.

Figuur 5.1

Responspercentages van l a s en sim naar herkomst in de grote steden
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De hogere respons van grootstedelijke Marokkaanse en Turkse Nederlanders is, zoals 
verwacht, het gevolg van de afname van taalproblemen door de genomen  maatregelen 
(tabel 5.1). Behalve de non-respons door taalproblemen is het aantal weigeringen 
 significant afgenomen. Daartegenover staat dat het aantal respondenten dat tijdens de 
veldwerkperiode onbereikbaar is, significant is toegenomen. De periode waarin het 
veldwerk plaatsvindt, lijkt hier een belangrijke invloed te hebben. Het si m is grotendeels 
voor en na de zomer afgenomen, terwijl bij het l a s het zwaartepunt rond de winter lag. 
Vooral Nederlanders van Turkse en Marokkaanse origine gaan in de zomer vaak naar hun 
herkomstland voor vakantie en familiebezoek. Dat zou het verschil kunnen verklaren.
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Bij Surinaamse Nederlanders is de toegenomen respons volledig toe te schrijven aan de 
significante afname van het percentage weigeringen. Bij Antilliaanse Nederlanders is de 
respons niet significant hoger, maar wel is er een significant lager percentage weigerin-
gen. Een andere opvallende uitkomst is het hoge percentage non-contacten, met name 
bij Nederlanders van Surinaamse en Antilliaanse herkomst. Dit geldt zowel in het l a s als 
het si m. Door het verlagen van non-contact als oorzaak van non-respons, bijvoorbeeld 
door het aantal contactpogingen te verhogen, zou de respons sterk kunnen toenemen. 
Op non-contact wordt aan het eind van paragraaf 6.1 nader ingegaan.

Tabel 5.1

Veldwerkuitkomsten l a s en sim in de vier grote steden en verschilscores tussen l a s en sim 

uitgesplitst naar niet-westerse migranten en autochtone Nederlanders

herkomst survey
inter view
(in %)

weigering
(incl. ziek) 
(in %) 

non-
contact
(in %)

taalpro-
bleem
(in %)

onbereikbaar 
tijdens veld-
werk periode
 (in %) N

Turks
las 46 32 13 9 0 816
sim 57 24 15 1 3 717

Marokkaans
las 40 35 19 5 1 1130
sim 51 26 19 0 4 1007

Antilliaans
las 41 29 29 – 1 836
sim 45 22 32 – 1 720

Surinaams
las 34 33 32 – 1 1409
sim 41 27 30 – 2 1357

autochtoon
las 50 35 14 – 1 294
sim 55 30 15 – 0 175
herkomst Pearson χ2 df p

verschil
sim-las 

Turks 11° –8° 2 –8° 3° 90,34 4 < 0,001
Marokkaans 11° –9° 0 –5° 3° 99,32 4 < 0,001
Antilliaans 4 –8° 3 – 1 10,88 3 < 0,05
Surinaams 7° –6° –2 – 1 22,89 3 < 0,001
autochtoon 5 –5 1 – –1 3,09 3 n.s.

n.s. = niet significant; ° = gestandaardiseerde residuen (St.Res). > |2,0|.

Bron: Schothorst (2005); scp (veldwerkbestand sim’06)

5.2 Verdeling van de veldwerkuitkomsten

Zijn de veldwerkuitkomsten in het si m inderdaad meer gelijk over de groepen 
verdeeld in vergelijking met het l a s? Tabel 5.2 geeft de veldwerkuitkomsten van 
l a s en si m weer, uitgesplitst naar de verschilscores tussen niet-westerse migran-
ten en autochtone Nederlanders. Voor de beantwoording van de vraag is eerst bij 
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beide onderzoeken gekeken of de verdeling van de veldwerkuitkomsten tussen  
de vijf groepen homogeen is. Dit blijkt in beide gevallen niet het geval te zijn 

2
16  = 342,88; p < 0,001 en SIM X 

2
16(LAS X  = 172,07; p < 0,001)  

(zie tabel 5.2). In beide surveys is de veldwerkuitkomst niet onafhankelijk van de groep. 
Dit betekent dat de responsverhogende maatregelen er niet voor hebben gezorgd dat de 
verschillende groepen nu hetzelfde reageren op het verzoek om medewerking aan een 
surveyonderzoek.
De volgende vraag is of we met deze maatregelen op de goede weg zijn, oftewel of de 
veldwerkuitkomsten in het si m meer gelijk zijn dan in het l a s. Cramer’s V, die de mate 
van samenhang tussen herkomst en veldwerkresultaat aangeeft, bedraagt voor het l a s V 
= 0,140 (p < 0,001) en voor het si m V = 0,104 (p < 0,001). De lagere Cramer’s V van het si m 
betekent dat de veldwerkuitkomsten voor de groepen daar meer gelijk zijn dan in het 
l a s.10 Kortom, met de in het si m genomen maatregelen zijn we op de goede weg.
Uit de veldwerkuitkomsten is ook af te leiden dat de mogelijkheden om een meer 
gelijke verdeling te krijgen vooral liggen bij het terugdringen van non-contact onder 
Surinaamse  en Antilliaanse Nederlanders.

Tabel 5.2

Veldwerkuitkomsten l a s en sim in de grote steden uitgesplitst naar verschilscores tussen 

niet-westerse migranten en autochtone Nederlanders

survey herkomst
interview
(in %)

weigering
(incl. ziek) 
(in %)

non- 
contact  
(in %)

taal 
probleem 
(in %)

onbereikbaar tijdens
veldwerkperiode
(in %) N =

las

Turks 46° 32 13° 9° 0° 816
Marokkaans 40 35 19° 5° 1 1130
Antilliaans 41 29 29° 0° 1 836
Surinaams 34° 33 32° 0° 1 1409
autochtoon 50° 35 14° 0° 1 294

2
16X  = 342,88; p < 0,001

sim

Turks 57° 24 15° 1° 3 717
Marokkaans 51 26 19° 0 4° 1007
Antilliaans 45 22° 32° 0 1 720
Surinaams 41° 27 30° 0 2 1357
autochtoon 55 26 16 0 0 175

2
16X  = 172,07; p < 0,001

° = (St.Res > |2.0|).

Bron: Schothorst (2005); scp (veldwerkbestand sim’06)
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6 Het effect van de extra maatregelen

Om de vertekening in de respons en non-responscompositie tussen en binnen  groepen 
te verkleinen zijn in het si m ten opzichte van het l a s aanvullende maatregelen 
 genomen. In deze paragraaf wordt het effect nagegaan van de afzonderlijke maatregelen: 
het gestructureerd inzetten van tweetalige niet-westerse interviewers, de uitbreiding 
van het minimumaantal contactpogingen, de herbenadering van weigeraars en non-
contacten, en het experiment met het sturen van postzegels als onconditionele gift.

6.1 Inzet van interviewers met een niet-westerse achtergrond

Dankzij de uitgebreide inzet van interviewers met een Turkse en Marokkaanse 
achter grond kan bij het si m de verdeling van veldwerkuitkomsten van de Turkse en 
Marokkaanse Nederlanders die door interviewers met eenzelfde niet-westerse ach-
tergrond zijn benaderd, worden vergeleken met die van Nederlandse interviewers. 
De tabellen 6.1 tot en met 6.4 geven de veldwerkuitkomsten van het si m weer voor 
personen van 15 jaar en ouder uit respectievelijk de totale steekproef onder Marok-
kaanse Nederlanders en die uit de vier grote steden, de totale steekproef onder Turkse 
Nederlanders en die uit de vier grote steden, uitgesplitst naar interviewertype (etnisch/ 
Nederlands) en aankomstleeftijd (oudkomers en jongkomers). Om non-respons door 
taalproblemen te reduceren werd naar oudkomers zo mogelijk een interviewer met 
dezelfde niet-westerse achtergrond gestuurd. Een aantal oudkomers is benaderd door 
Nederlandse  interviewers, omdat in sommige, vooral kleinere, gemeenten geen of 
onvoldoende interviewers met een Marokkaanse achtergrond aanwezig waren.
De geanalyseerde aantallen zijn de totale brutoaantallen verminderd met de responden-
ten die zijn herbenaderd. Dit laatste is gebeurd omdat in die gevallen onbekend was wel-
ke interviewer de initiële non-respons door non-contact of weigering had  verkregen.11

Soms leidt de uitsplitsing naar interviewerherkomst en aankomstleeftijd tot een laag 
aantal waarnemingen per cel, waardoor de betrouwbaarheid van de percentages laag zal 
zijn. In die gevallen staat het geobserveerde aantal er tussen haakjes bij.

De totale steekproef onder Marokkaanse Nederlanders

De veldwerkuitkomsten van de steekproef staan in tabel 6.1. De respons onder deze 
groep is significant hoger wanneer ze zijn benaderd door interviewers van Marokkaanse 
herkomst dan door autochtone Nederlandse interviewers (Z = 3,630; p < 0,0005). Dit 
geldt zowel voor oudkomers als voor jongkomers (respectievelijk Z = 1,834; p < 0,05 en Z 
= 3,009; p < 0,005). Het responsverschil tussen de interviewers ontstaat door verschillen 
in de scores voor non-contact, taalproblemen en onbereikbaar zijn tijdens de veldwerk-
periode.
Ook uitgesplitst naar Nederlandse oudkomers van Marokkaanse herkomst en jong-
komers wijken de veldwerkuitkomsten significant van elkaar af voor de benadering door 
autochtone Nederlanders of door interviewers van Marokkaanse herkomst. Bij oud-



22

op m a at gem a ak t ?

komers is het significante verschil in de veldwerkuitkomsten zoals verwacht vooral het 
gevolg van taalproblemen.
De resultaten voor de jongkomers moeten overigens met enige voorzichtigheid worden 
geïnterpreteerd, vanwege de lage aantallen die door interviewers van Marokkaanse 
herkomst zijn benaderd.12 De verdelingen van de veldwerkuitkomsten tussen de inter-
viewers wijken significant van elkaar af met betrekking tot respons, non-contact en 
onbereikbaar zijn tijdens de veldwerkperiode. Dit is een wat vreemde uitkomst. Het 
non-contact onder autochtone Nederlandse interviewers is immers hoger, terwijl de 
interviewers van Marokkaanse herkomst vaker respondenten hadden die tijdens de veld-
werkperiode afwezig waren. Strikt genomen kunnen die allebei als non-contact worden 
opgevat, want er is tenslotte geen contact geweest met de respondent.13 De respons blijft 
echter hoger onder interviewers van Marokkaanse herkomst en dat komt door afname 
van zowel taalproblemen als non-contacten.

Tabel 6.1

Totale steekproef onder Marokkaanse Nederlanders naar interviewer en veldwerkuitkomst

interview
(in %)

weigering
 (incl. ziek) 
(in %)

non-
contact
(in %)

taalpro-
bleem
(in %)

onbereikbaar tijdens
veldwerkperiode 
(in %) N =

interviewers van 
Marokkaanse herkomst 58° 22 15° 0° 5° 682
autochtone interviewers 49 26 20 3° 2° 1238

2
4X  = 48,953; p < 0,001

oudkomers

interviewers van 
Marokkaanse afkomst 57 22 16 0° 5 620
autochtone interviewers 51 24 16 7° 2 492

2
4X  = 51,662; p < 0,001

jongkomers

interviewers van 
Marokkaanse herkomst 14 (n) 68° (42) 19 (12) 2° (1) 0 11° (7) 62
autochtone interviewers15 48 27 22 1 2 746

2
4X  = 36,039; p < 0,001

° = (St.Res. > |2.0|).

Bron: scp (veldwerkbestand sim’06)
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De steekproef onder Marokkaanse Nederlanders in de grote steden

Interviewers van Marokkaanse herkomst zijn voornamelijk ingezet in de grote gemeen-
ten. Daarom geeft een vergelijking van de resultaten van Marokkaanse Nederlanders 
benaderd door interviewers van Marokkaanse herkomst of door autochtone intervie-
wers in de grote steden waarschijnlijk een beter beeld van het effect van het inzetten van 
interviewers van Marokkaanse afkomst. Er wordt immers gecorrigeerd voor stedelijk-
heid. De gegevens staan in tabel 6.2. De respons onder Marokkaanse Nederlanders in de 
grote steden blijkt significant hoger (Z = 3,868; p < 0,0005) wanneer ze worden benaderd 
door interviewers van Marokkaanse herkomst. Dit responsverschil blijft ook voor oud-
komers en jongkomers afzonderlijk significant (respectievelijk Z = 2,688; p < 0,005 en 
Z = 2,579; p = < 0,005). Hieruit blijkt dat interviewers van Marokkaanse herkomst beter 
dan autochtone interviewers in staat zijn om Marokkaanse Nederlanders in de grote 
steden te overtuigen om mee te werken aan het onderzoek.

Tabel 6.2

De steekproef onder Marokkaanse Nederlanders in de vier grote steden naar herkomst interviewer en 

responstype

interview
(in %)

weigering
 (incl. ziek) 
(in %)

non-
contact
(in %)

taal pro-
bleem
(in %)

onbereikbaar tijdens
veldwerkperiode 
(in %) N

interviewers van 
Marokkaanse 
herkomst 59 22 14° 0 5 544
autochtone inter-
viewers 46° 28 23° 0 3 387

2
3X  = 22,571 p < 0,01

oudkomers
interviewers van 
Marokkaanse 
herkomst 58 22 15 0 5 486
autochtone inter-
viewers (n) 42 18 34° 1 5 83

2
3X  = 17,846; p < 0,00116

jongkomers
interviewers van 
Marokkaanse 
herkomst (n) 66 (38) 21 (12) 2° (1) – 12° (7) 58
autochtone inter-
viewers 47 31 20 – 2 304

2
3X  = 26,552 p < 0,001

° = (St.Res > |2.0|).

Bron: scp (veldwerkbestand sim’06)
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Als we de veldwerkuitkomsten voor oudkomers en jongkomers afzonderlijk bekijken, 
blijkt ten eerste dat zowel het aantal oudkomers dat door Nederlandse interviewers 
wordt geïnterviewd (n = 83) als het aantal jongkomers dat door interviewers van Marok-
kaanse afkomst wordt geïnterviewd (n = 58) laag is.

In de uitsplitsing naar oudkomers en jongkomers blijft het verschil in non-contact 
bestaan. Op het eerste gezicht doet dat vermoeden dat Marokkaans-Nederlandse inter-
viewers beter in staat zijn om contact te maken met Marokkaanse Nederlanders dan 
autochtone interviewers. De veldwerkuitkomsten in tabel 5.1 maken echter duidelijk dat 
deze verklaring niet klopt. Non-contact onder Marokkaanse Nederlanders was bij het 
l a s immers net zo hoog, terwijl bij het l a s amper interviewers met een Marokkaanse 
afkomst zijn ingezet. Bovendien is er in het l a s een contactpoging minder onder-
nomen. Wat bij de jongkomers opvalt, is dat de Marokkaans-Nederlandse interviewers 
veel vaker respondenten gedurende de veldwerkperiode niet kunnen bereiken (tabel 6.1). 
Hierin geeft de uitsplitsing van de contactpogingen in verschillende periodes in bijlage 
A enig inzicht. De interviewers van Marokkaanse herkomst blijken een veel kortere 
periode  veldwerk onder de jongkomers te hebben gedaan. Driekwart van de contact-
pogingen vond plaats in september. Door deze korte periode is de kans dus ook veel 
groter dat een respondent niet bereikbaar is tijdens de veldwerkperiode.

De totale steekproef onder Turkse Nederlanders

De veldwerkuitkomsten voor de steekproef staan in tabel 6.3. Ook Turkse Nederlanders 
deden veel vaker mee wanneer ze werden benaderd door Turks-Nederlandse interviewers 
dan door autochtone interviewers (Z = 5,110; p < 0,0005). Dit significante verschil zit 
vooral bij de oudkomers van Turkse herkomst (Z = 5,517; p < 0,0005) en niet bij de jong-
komers (Z = 0,326; p = n.s.).
Opvallend is dat de hogere respons onder oudkomers benaderd door Turks-Nederlandse 
interviewers niet alleen het gevolg is van een afname van taalproblemen, maar ook van 
een lager aantal weigeringen. Een ander opvallende uitkomst is dat er, in tegenstelling 
tot de bevindingen voor de Marokkaanse Nederlanders, geen verschil is in de veldwerk-
uitkomsten van jongkomers die zijn benaderd door interviewers van Turkse afkomst 
en degenen die door autochtone interviewers werden benaderd. Hierbij moet wel de 
kanttekening worden gemaakt dat de resultaten van jongkomers met interviewers van 
Turkse afkomst met enige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd vanwege het 
lage aantal (n = 74). Tot slot, de respons die wordt behaald door interviewers van Turkse 
afkomst onder Turkse Nederlanders is de hoogste respons uit het onderzoek (69%).
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Tabel 6.3

Totale steekproef van Turkse Nederlanders naar herkomst interviewer en veldwerkuitkomsten

totaal
interview 
(in %)

weigering
 (incl. ziek) 
(in %)

non-
contact
(in %)

taal pro-
bleem
(in %)

onbereikbaar tijdens
veldwerkperiode (in %) N

interviewers van Turkse 
herkomst 69° 19° 9 1° 3 725
autochtone interviewers 56° 25 12 5° 2 1003

2
4X  = 46,129; p < 0,001

oudkomers
interviewers van Turkse 
herkomst 69° 18 9 1° 3 651
autochtone interviewers 51 26° 8 13° 3 325

2
4X  = 82,496; p < 0,001

jongkomers
interviewers van Turkse 
herkomst (n) 61 (45) 27 (20) 11 (8) 0 1(1) 74
autochtone interviewers 59 24 14 1 2 678

2
4X  = 1,770; p = n.s.

n.s. = niet significant; ° = (St.Res > |2.0|).

Bron: scp((veldwerkbestand sim’06)

De steekproef onder Turkse Nederlanders in de grote steden

Ook de interviewers van Turkse herkomst zijn voornamelijk ingezet in de grote gemeen-
ten, zodat een vergelijking van de veldwerkuitkomsten tussen Turks-Nederlandse en 
autochtoon-Nederlandse interviewers in de vier grote steden een beter beeld zal geven 
van het effect van deze maatregel. Deze gegevens staan in tabel 6.4. Hieruit blijkt voor 
de gehele groep Turkse Nederlanders in de vier grote steden dat de respons behaald door 
interviewers van Turkse afkomst significant hoger is (Z = 4,213; p < 0,0005). Het respons-
verschil verdwijnt echter wanneer apart wordt gekeken naar oudkomers (Z = 1,456;  
p = n.s.) en jongkomers (Z = 0,817; p = n.s.). Dit komt vooral doordat na de splitsing de 
celvulling voor autochtone interviewers bij oudkomers en voor interviewers met een 
Turkse herkomst bij jongkomers laag is.
Interessant is dat ook na deze correctie voor stedelijkheid interviewers van Turkse her-
komst niet alleen een hogere respons halen doordat de taalproblemen afnemen, maar 
ook doordat ze beter in staat zijn contact te leggen. Ook hier geldt dat dit waarschijnlijk 
niet komt omdat Nederlandse interviewers van Turkse herkomst beter in staat zijn con-
tact te maken (tabel 5.1). Bij het l a s-onderzoek zijn tenslotte a) amper interviewers met 
dezelfde afkomst ingezet en het non-contact was zelfs lager onder Turkse Nederlanders 
dan in het si m en b) er was in het si m een extra contactpoging. Het bekijken van dit 
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verschil voor oud- en jongkomers apart is niet goed mogelijk vanwege de lage aantal-
len oudkomers die zijn benaderd door autochtone interviewers en jongkomers die zijn 
benaderd door interviewers van Turkse herkomst. Een voorzichtige blik op tabel 6.4 doet 
wel vermoeden dat het gevonden verschil in non-contact binnen de grote  steden vooral 
het gevolg is van generatie. Daarnaast waren er bij interviewers van Turkse afkomst 
significant meer respondenten onbereikbaar gedurende de veldwerkperiode. Dit zijn 
ook respondenten die niet bereikt zijn, net als bij non-contact. Wellicht is er sprake van 
gedeeltelijke overlap bij autochtone interviewers.
Het gevonden verschil in weigeringen bij de totale Turks-Nederlandse groep verdwijnt 
wanneer naar de grootstedelijke Turkse Nederlanders wordt gekeken (tabel 6.4). Ook hier 
wordt de indruk gewekt dat het niet de interviewer is maar gemeenteomvang en (met 
enige voorzichtigheid) generatie.

Tabel 6.4

De steekproef onder Turkse Nederlanders in de vier grote steden naar herkomst interviewer en  

veldwerkuitkomsten17

totaal
interview
(in %)

weigering
 (incl. ziek) 
(in %)

non-
contact
(in %)

taal pro-
bleem
(in %)

onbereikbaar tijdens
veldwerkperiode 
(in %) N

interviewers van Turkse 
herkomst 66 20 9° 0° 5 391
autochtone interviewers 50° 25 21° 3° 1° 294

2
4X  = 47,096; p < 0,001

oudkomers
interviewers van Turkse 
herkomst 68 18 8 0 5 367
autochtone interviewers (n) 55 (16) 17 (5) 14 (4) 14 (4) 0 30

2
4X  = ------

jongkomers
interviewers van Turkse 
herkomst (n) 58 (14) 29 (7) 13 (3) 0 0 24
autochtone interviewers 52 25 20 2 1 264

2
4X  = ------

° = (St.Res > |2.0|).

Bron: scp (veldwerkbestand sim’06)
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Verschillen in non-contact tussen autochtone interviewers en interviewers van 
Turkse of Marokkaanse herkomst nader bekeken

Het is zeer onwaarschijnlijk dat het waargenomen verschil in non-contact tussen 
Turks- en Marokkaans-Nederlandse interviewers enerzijds en autochtone interviewers 
anderzijds het gevolg is van de herkomst van de interviewer. In het l a s was immers 
minder non-contact onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders dan in het si m, terwijl 
daar weinig tot geen interviewers met dezelfde afkomst zijn ingezet en er was bovendien 
een contactpoging minder in het l a s. De vraag blijft echter of er naast gemeenteomvang 
en generatie andere oorzaken zijn te vinden voor het verschil in non-contact tussen 
autochtoon Nederlandse interviewers en Nederlandse interviewers van Turkse of 
Marokkaanse herkomst.
De hoogte van non-contact is onder andere afhankelijk van het aantal contactpogingen, 
interviewerinzet, informatie over het aanwezigheidsprofiel van de respondent (bv. 
oud- of jongkomers), de tijd van het jaar waarin het veldwerk wordt uitgevoerd, maar 
ook de lengte van de veldwerkperiode. Wanneer er een korte veldwerkperiode is 
om contact te maken met een respondent, heeft een interviewer minder tijd om de 
contactpogingen goed te spreiden. Dit resulteert in een hoger percentage non-contact. 
Dit lijkt in sommige gevallen ook te zijn gebeurd bij het si m, maar de resultaten zijn 
niet eenduidig. Zo zijn tegen het einde van de si m-veldwerkperiode voor de steekproef 
onder Marokkaanse Nederlanders in de vier grote steden extra autochtone Nederlandse 
interviewers ingezet, ook bij oudkomers. Hierdoor waren er voor autochtone 
interviewers minder mogelijkheden de contactpogingen goed te spreiden (zie bijlage A). 
Dit kan bijgedragen hebben aan het waargenomen verschil in non-contact (tabel 6.2).
Bij de steekproef Turkse Nederlanders lijkt deze bulkinzet van interviewers echter weinig 
tot geen rol te hebben gespeeld op de hoogte van het non-contact. Autochtone inter-
viewers hebben in de vier grote steden namelijk maar 67 contactpogingen ondernomen 
onder oudkomers en voor het aantal contactpogingen van Turks-Nederlandse intervie-
wers onder jongkomers (46) speelde de kortere veldwerkperiode helemaal geen rol (tabel 
6.4). Het lijkt erop dat een periode van een maand doorgaans voldoende moet zijn om de 
contactpogingen te spreiden.
De tijd van het jaar waarin het veldwerk plaatsvindt, heeft zoals eerder aangetoond 
een belangrijke invloed. Het zwaartepunt van het veldwerk van het si m lag rondom de 
zomermaanden en Turkse en Marokkaanse Nederlanders gaan in de zomer vaak naar 
hun herkomstland voor vakantie en familiebezoek. Het is waarschijnlijk dat een deel van 
het non-contact onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders hiervan het gevolg is. Het is 
namelijk niet altijd duidelijk wanneer een potentiële respondent als non-contact moet 
worden beschouwd of wanneer deze als onbereikbaar kan worden gezien. Daarvoor 
moet er toch enige vorm van contact zijn geweest met een familielid, buur of kennis.
Doordat variabelen als ‘het aantal ondernomen contactpogingen’, ‘de maand van de 
contactpoging’, ‘het aantal dagen tussen de opeenvolgende contactpogingen’ en ‘de 
herkomst van de interviewer’ samenhangen, waren meer geavanceerde analysetechnie-
ken echter niet mogelijk.
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6.2 Uitbreiding van het minimumaantal contactpogingen

Een tweede maatregel die in het si m is genomen om de respons te verhogen en de kans 
op vertekening door selectieve respons te verlagen, is het uitbreiden van het aantal 
contactpogingen van drie naar minimaal vier. In figuur 6.1 staat het effect van iedere 
contactpoging op de respons. Dit is gedaan voor de niet-westerse migrantengroepen 
binnen de vier grote steden. Figuur 6.1 laat zien dat onder Marokkaanse en Turkse 
Nederlanders de respons het hoogst is bij de eerste contactpoging, terwijl dat niet het 
geval is bij Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders.
Bij Nederlanders van Antilliaanse en Surinaamse herkomst komt de respons per 
contactpoging meer overeen. Het verschil in totale respons tussen Marokkaanse en 
Turkse Nederlanders enerzijds en Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders anderzijds 
lijkt vooral te worden veroorzaakt door de eerste contactpoging.

Figuur 6.1

Responspercentage per contactpoging naar herkomst in de grote steden
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Bron: scp (veldwerkbestand sim’06)

Deze hoge respons bij de eerste contactpoging onder Turkse en Marokkaanse 
Nederlanders is vooral het effect van de inzet van interviewers met dezelfde etnische 
achtergrond, maar ook voor de autochtone interviewers ligt de respons bij de eerste 
contactpoging hoger bij Turkse en Marokkaanse Nederlanders dan bij Surinaamse en 
Antilliaanse Nederlanders (figuur 6.2). Het is zeer wel denkbaar dat er door de inzet van 
interviewers met dezelfde herkomst minder sociale afstand wordt ervaren en bovendien 
bestaat de mogelijkheid tot het benaderen in eigen taal. Dit heeft vooral invloed bij de 
oudkomers waar cultuurverschillen en taalproblemen nog een grote rol spelen.
Uit figuur 6.2 blijkt bovendien dat het effect van de inzet van interviewers met dezelfde 
etnische achtergrond sterk afneemt na de tweede contactpoging.
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Figuur 6.2

Responspercentage per contactpoging naar respondent en interviewer herkomst in de grote steden
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Bron: scp (veldwerkbestand sim’06)

Figuur 6.3 laat zien dat de responsverschillen tussen de verschillende groepen niet voort-
komen uit verschillende aantallen weigeringen. Sterker nog, Antilliaanse en Surinaamse 
Nederlanders weigeren veel minder dan Marokkaanse en Turkse Nederlanders. 
Interessant is overigens dat voor iedere groep het percentage weigeringen na de eerste 
poging afneemt en bij de vierde poging weer sterk toeneemt.
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Figuur 6.3

Percentage weigeringen per contactpoging naar herkomst in de grote steden
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Figuur 6.4 toont dat de doorgaans meer ervaren autochtone interviewers minder 
weigeringen krijgen te verwerken dan de interviewers met dezelfde etnische afkomst als 
de Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Voor alle steekproefgroepen geldt overigens 
dat de scherpe toename in het percentage weigeringen bij de vierde contactpoging 
deels een artefact is (figuur 6.3 en 6.4). Interviewers kunnen tot en met de derde 
contactpoging een niet-expliciete weigering opvangen door een nieuwe afspraak te 
maken met een oncoöperatieve respondent. Deze mogelijkheid vervalt bij de laatste 
contactpoging: alle niet-nagekomen afspraken worden nu afgeboekt als weigering. Bij 
Marokkaanse Nederlanders die zijn benaderd door interviewers met een Marokkaanse 
achtergrond is deze toename het sterkst. Het gaat hier echter in absolute zin om een 
klein aantal weigeringen, aangezien er weinig vierde contactpogingen zijn ondernomen 
onder Marokkaanse Nederlanders door interviewers met dezelfde achtergrond.
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Figuur 6.4

Percentage weigeringen per contactpoging naar respondent en interviewer herkomst in de grote 

steden
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Bron: scp (veldwerkbestand sim’06)

Figuur 6.5 laat zien dat de Marokkanen en Turken sneller en meer bereikt worden dan 
Antillianen en Surinamers. Dit is in lijn met eerdere bevindingen (Schothorst, 2002) dat 
vooral Antillianen en Surinamers moeilijk te bereiken zijn.
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Figuur 6.5

Percentage non-contact per contactpoging naar land van herkomst
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Figuur 6.6 laat zien dat het beter is interviewers met dezelfde niet-westerse achtergrond 
contact te laten leggen met de respondent (behalve tijdens de derde contactpoging 
bij Marokkaanse Nederlanders) dan autochtone interviewers. Hier is echter ook deels 
sprake van een vertekening. Zoals al eerder is vermeld zijn interviewers met dezelfde 
niet-westerse afkomst vooral naar Turks- en Marokkaans-Nederlandse oudkomers 
gestuurd en de autochtone interviewers vooral naar jongkomers. De oudkomers van 
Turkse of Marokkaanse herkomst zijn over het algemeen beter te bereiken. Verder valt 
op dat de eerste drie contactpogingen van autochtone interviewers met Marokkaanse en 
Turkse Nederlanders sterk overeenkomen met de contactpogingen met Antilliaanse en 
Surinaamse Nederlanders.
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Figuur 6.6

Percentage non-contact per contactpoging naar herkomst respondent en interviewer in de grote 

steden
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De maatregel van een extra responspoging is dus zeker de moeite waard, zeker 
bij Antillianen en Surinamers, omdat er bij hen sprake is van veel non-contact en 
respondenten wel bereikt worden. Hierdoor neemt de totale respons onder hen nog 
substantieel toe (figuur 6.7). De extra contactpoging leverde 3%-6% extra respons 
op onder niet-westerse migranten in de grote stad, hetgeen een zeer behoorlijke 
verbetering is voor een lange en moeilijke enquête.
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Figuur 6.7

Opbouw van de totale respons per contactpoging naar herkomst
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Mogelijke verklaringen voor verschillen in non-contact tussen niet-westerse 
migrantengroepen in de grote steden

Er zijn grote verschillen in non-contact tussen de niet-westerse migrantengroepen en 
hun kinderen in de grote steden (tabel 6.5).

Tabel 6.5

sim-steekproef in de vier grote steden uitgesplitst naar herkomst, generatie en veldwerkuitkomst

survey herkomst

inter-
view
 (in %)

weigering
(incl. ziek)
(in %)

non-
contact
(in %)

taal pro-
bleem
(in %)

onbereik-
baar tijdens 
veldwerk-
periode (in %) N

sim

oudkomers van Turkse herkomst 65 19 10 1 406
jongkomers van Turkse herkomst 48 28 21 2 311
oudkomers van Marokkaanse herkomst 54 23 18 – 590
jongkomers van Marokkaanse herkomst 45 30 21 – 417
oudkomers van Antilliaanse herkomst 45 20 34 – 476
jongkomers van Antilliaanse herkomst 46 24 27 – 244
oudkomers van Surinaamse herkomst 42 27 28 – 693
jongkomers van Surinaamse herkomst 39 27 31 – 664

Bron: scp (veldwerkbestand sim’06)



35  

he t effec t van de e x tr a m a atregelen

Er zijn twee mogelijke verklaringen die allebei bijdragen aan het hogere aantal non-
contacten bij Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders ten opzichte van Turkse en 
Marokkaanse Nederlanders. De eerste verklaring ligt in de verschillen tussen de 
eerstegeneratie migranten. Zoals al eerder vermeld kennen Surinaams- en Antilliaans-
Nederlanders oudkomers minder problemen, zoals taalproblemen, cultuurverschillen 
en analfabetisme. Daarom komen oudkomers van Antilliaanse en Surinaamse 
afkomst misschien gemakkelijker buiten, waardoor ze moeilijker te bereiken zijn dan 
Marokkaanse of Turkse oudkomers.
Een tweede verklaring kan liggen in de verschillen in gezinssamenstelling/huishoud-
omvang van Nederlandse gezinnen van Marokkaanse en Turkse herkomst enerzijds en 
Nederlandse gezinnen van Surinaamse en Antilliaanse herkomst anderzijds. Zo waren 
op 1 januari 2006 respectievelijk 18% en 20% van de Nederlandse huishoudens van Turkse 
en Marokkaanse herkomst eenoudergezinnen en alleenstaanden, terwijl dit bij Neder-
landse huishoudens van Surinaamse en Antilliaanse herkomst respectievelijk 36% en 
42% is (bron: cbs StatLine). Het contact leggen met een alleenstaande of eenoudergezin 
is lastiger dan met een groter gezin. Dan is er tenslotte gemakkelijker iemand thuis te 
bereiken, bij wie gerichter informatie kan worden ingewonnen over een beter tijdstip 
voor een contactpoging voor een interview met de beoogde respondent.

6.3 Herbenadering van weigeraars en non-contacten

Een derde maatregel die in het si m is genomen om de respons te verhogen en de kans op 
vertekening door selectieve respons te verlagen, is het herbenaderen van respondenten 
die als non-contact of als weigering werden afgeboekt. Deze herbenadering gebeurde 
door een andere, meestal autochtone interviewer. Op basis van achtergrondvariabelen 
zijn 1143 bruto steekproefpersonen voor herbenadering geselecteerd, van wie 611 
personen daadwerkelijk zijn herbenaderd. De respons van deze respondenten staat in 
tabel 6.6.
Het herbenaderen van non-contacten en weigeringen blijkt vooral bij Turkse Nederlan-
ders succesvol en in iets mindere mate bij Marokkaanse en Antilliaanse Nederlanders. 
Het herbenaderen van Surinaamse Nederlanders lijkt weinig op te leveren.
Het herbenaderen van non-contacten, wat in wezen neerkomt op het uitbreiden van het 
aantal contactpogingen, verhoogt de respons doordat het aantal non-contacten inder-
daad afneemt. Uit de tabel blijkt dat behalve het herbenaderen van non-contacten ook 
het herbenaderen van ‘zachte’ weigeraars effect heeft. ‘Zachte’ weigeraars zijn respon-
denten die weliswaar hebben geweigerd mee te werken aan een interview, maar van wie 
de interviewer denkt dat een andere interviewer of een benadering op een later tijdstip 
wel een geslaagd interview met deze respondent kan opleveren.
Bij drie van de vier verschillende groepen is er bij de herbenadering geen significant 
verschil tussen de respons van oorspronkelijke non-contacten en de zachte weigeraars. 
Alleen voor Nederlanders van Antilliaanse herkomst blijkt dat voor een verhoging 
van de respons de energie beter kan worden gestoken in het uitbreiden van het aantal 
 contactpogingen. Bij Surinaamse Nederlanders is het herbenaderen van non-contacten 
het minst succesvol. Dit lijkt op het eerste gezicht in tegenspraak met de conclusie over 
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het effect van de vorige maatregel, het uitbreiden van het aantal contactpogingen. In dit 
geval gaat het echter uitsluitend om steekproefpersonen die traditioneel zwaar onder-
vertegenwoordigd zijn in surveys. Dit bevestigt het vermoeden dat, zeker bij Nederlan-
ders met een Surinaamse achtergrond, zeer moeilijke bereikbare respondenten, zoals 
jongeren, niet alleen moeilijk bereikbaar blijven, maar ook vaker weigeren wanneer ze 
uiteindelijk worden bereikt.

Tabel 6.6

Respons van de herbenaderde respondenten naar niet-westerse groep

Turkse  
Nederlanders

Marokkaanse 
Nederlanders

Antilliaanse 
Nederlanders

Surinaamse 
Nederlanders

% respons N_totaal % respons N_totaal % respons N_totaal % respons N_totaal

herbenaderde 
respondenten  
(n = 611) 36 137 21 115 20 161 13 198

herbenaderde 
non-contacten 44 43 20 45 26 65 12 76

herbenaderde 
zachte 
 weigeraars 32 94 21 70 16 96 14 122

verschil non-
contacten/zachte 
weigeraars 12 n.s. 1 n.s. 10* 2 n.s.

n.s. = niet significant; * p = < 0,05.

Bron: scp (veldwerkbestand sim’06)

6.4 Het versturen van postzegels

Het geven van cadeaus zonder tegenprestatie is de laatste responsverbeterende maatre-
gel in het si m. Om het effect ervan op de respons te meten is een ‘split run-experiment’ 
uitgevoerd, waarbij de steekproef aselect in tweeën werd gesplitst. De ene groep kreeg 
bij de introductiebrief postzegels toegestuurd en de andere groep niet. Met dit expe-
riment werd echter pas halverwege het veldwerk begonnen. Het zou gewerkt kunnen 
hebben wanneer de adressen dicht bij de woonhuizen van de interviewers niet inmiddels 
al bezocht waren. De interviewers hebben echter uit overwegingen van efficiëntie, wat 
betreft tijd en geld, eerst steekproefpersonen in de buurt van hun eigen woonomgeving 
bezocht.
In de analyse is het brutoaantal steekproefpersonen dat in de herbenadering wel 
heeft gerespondeerd toch als non-respons meegenomen. Deze respondenten hebben 
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 namelijk niet meegedaan omdat hun een incentive was toegestuurd. Voor het postzegel-
experiment behoorden deze personen dus tot de non-respons.
In tabel 6.7 staan de resultaten van dit experiment uitgesplitst naar doelgroep. Alleen bij 
Surinaamse Nederlanders is er een significant verschil tussen de respons van de groepen 
met en zonder postzegels als incentive (Z = 2,064; p < 0,05). Het sturen van een postzegel-
boekje heeft hier een positief effect op de respons.

Tabel 6.7

Respons postzegelexperiment in sim

Turkse  
Nederlanders

Marokkaanse 
Nederlanders

Antilliaanse 
Nederlanders

Surinaamse 
Nederlanders autochtonen 

% 
respons

N_ 
totaal

% 
respons

N_ 
totaal

% 
respons

N_ 
totaal

% 
respons

N_ 
totaal

% 
respons

N_ 
totaal

postzegels 52 723 46 807 41 585 38 811 51 517
geen postzegels 53 710 45 828 39 582 33 802 48 500
verschil (%) –1 1 2 5* 3

H0: respons met postzegel is gelijk aan respons zonder postzegel; * p = < 0,05.

Bron: scp (veldwerkbestand sim’06)

Om uit te sluiten dat deze resultaten van het experiment vertekend zijn door verschillen 
in de groepssamenstelling die samenhangen met de gemeentegrootte, is ook gekeken 
naar de respons binnen de vier grote gemeenten (tabel 6.8). Het effect van de postzegels 
blijkt nu afwezig bij alle groepen, ook bij de Surinamers (Z = 1,323, p = 0,094).

Tabel 6.8

Respons postzegelexperiment in sim in de vier grote gemeenten

Turkse  
Nederlanders

Marokkaanse 
Nederlanders

Antilliaanse 
Nederlanders

Surinaamse 
Nederlanders autochtonen 

% 
respons

N_
totaal

% 
respons

N_
totaal

% 
respons

N_
totaal

% 
respons

N_
totaal

% 
respons

N_
totaal

postzegels 58 297 44 414 37 270 37 539 47 62
geen postzegels 57 295 47 434 38 263 33 538 47 58
verschil (%) 1 –3 –1 4 0

Bron: scp (veldwerkbestand sim’06)

Het meesturen van onconditionele giften bij de introductiebrief lijkt al met al dus geen 
effect te hebben op de respons. Hierbij moet echter de kanttekening worden geplaatst 
dat behalve de late start van het experiment ook het gebruik van conditionele giften de 
uitkomsten kan hebben vertroebeld. Zo kregen respondenten die hun medewerking 
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hadden verleend een cadeaubon van € 10. Ten tweede werd aan het einde van de veld-
werkperiode potentiële respondenten een beloning van € 10 in het vooruitzicht gesteld 
als ze op een gratis telefoonnummer hun contactgegevens achterlieten. Hierop werden 
ze vervolgens benaderd om een afspraak te maken voor het afnemen van een interview. 
Dit laatste is overigens amper gebeurd.
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7 Conclusies en aanbevelingen

Lage responscijfers en ondervertegenwoordiging van niet-westerse minderheden 
in surveys maken duidelijk dat een aparte/aangepaste benaderingsstrategie geen 
overbodige luxe is. Dit rapport toont aan dat maatregelen op maat gesneden voor niet-
westerse minderheden succesvol zijn om de respons onder niet-westerse minderheden 
te verhogen.
Hierbij is ook nagegaan of door dergelijke maatregelen de ongelijke non-responscom-
positie – de verdeling van de oorzaken van non-respons – bij de verschillende groepen 
afneemt. Het gaat er immers niet alleen om dat we een zo goed mogelijke afspiegeling 
van iedere onderzoekspopulatie afzonderlijk verkrijgen, maar ook dat we de verschil-
lende groepen zo zuiver mogelijk kunnen vergelijken. Vertekening door een ongelijke 
non-responscompositie maakt een vergelijking tussen de betreffende groepen moeilijk.
Om het effect van dergelijke maatregelen te onderzoeken is gekeken naar het effect van 
de responsverhogende maatregelen in het Survey Integratie Minderheden (si m). De 
veldwerkresultaten van het si m werden daartoe vergeleken met die van het onderzoek 
Leefsituatie Allochtone Stedelingen (l a s) voor Nederlanders van Marokkaanse, Turkse, 
Antilliaanse en Surinaamse herkomst.

Uit de vergelijking van de veldwerkresultaten van het si m en die van het l a s blijkt dat de 
in het si m toegepaste benaderingsstrategie succesvol is om de respons van niet-wester-
se migrantengroepen in Nederland te verhogen. Bovendien heeft deze strategie geleid 
tot meer gelijke veldwerkresultaten voor de verschillende groepen migranten.
De maatregel om tweetalige interviewers met dezelfde niet-westerse achtergrond in te 
zetten leidt voor Turkse en Marokkaanse Nederlanders tot een significant hogere res-
pons. Bovendien, zoals verwacht, leidt de inzet van tweetalige interviewers tot een nage-
noeg volledige reductie van taalproblemen. Een effectieve aanpak hierbij is potentiële 
respondenten op basis van leeftijd, generatie, etniciteit en regio in te delen en daarmee 
de kans op taalproblemen van tevoren in te schatten. Onder Surinaamse en Antilliaanse 
Nederlanders is non-contact de grootste bedreiging voor de respons.
Het uitbreiden van het minimumaantal contactpogingen van drie naar vier heeft met 
name bij Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders een aanzienlijke responsverhoging 
opgeleverd. Deze twee groepen blijven echter moeilijk bereikbaar.
Het herbenaderen van ‘zachte’ weigeraars en non-contacten leidt tot een hogere respons 
onder alle migrantengroepen, doordat weigering en non-contact als oorzaak van non-
respons afnemen. Wat betreft kosteneffectiviteit lijkt deze maatregel echter het meest 
effectief bij Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Voor Antilliaanse Nederlanders kan 
beter worden ingezet op het uitbreiden van het aantal contactpogingen en niet op het 
herbenaderen van ‘zachte’ weigeraars en bij Surinaamse Nederlanders levert herbenade-
ren misschien te weinig op.
Het inzetten van onconditionele non-monetaire giften (postzegels) leidde in het post-
zegelexperiment weliswaar niet tot een hogere respons, maar dat kan verschillende 
oorzaken hebben. Zo werden aan het einde van de veldwerkperiode ook conditionele 
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monetaire giften gebruikt om potentiële respondenten tot deelname over te halen. Ook 
de soort gift kan een rol hebben gespeeld en bovendien kan niet worden uitgesloten dat 
de andere maatregelen een vertekenend effect hebben gehad. Uit dit experiment zijn 
derhalve geen duidelijke conclusies te trekken over de bruikbaarheid van dergelijke  
giften als responsverhogende maatregel.
Een onverwachte bevinding bij dit onderzoek was de belangrijke rol van de periode van 
het jaar waarin het veldwerk wordt gedaan. De zomermaanden lijken door een langere 
afwezigheid van met name Nederlanders van Turkse en Marokkaanse herkomst minder 
geschikt voor een survey onder deze groepen.
Op het aantal personen dat als ‘non-contact’ of ‘onbereikbaar tijdens de veldwerk-
periode’ wordt ingeboekt is ook de lengte van de periode waarin een interviewer  
contactpogingen kan uitvoeren van grote invloed. Een korte periode geeft meer kans 
op non-contact, omdat de interviewer dan minder mogelijkheden heeft om de contact-
pogingen te spreiden. De minimale periode die een interviewer van het veldwerkbureau 
krijgt om met een steekproefpersoon in contact te komen moet lang genoeg zijn, zeker 
in een vakantieperiode. In het si m en l a s lijkt deze periode lang genoeg geweest te zijn.
Een moeilijkheid bij deze evaluatie is dat de besproken maatregelen zijn genomen  
tijdens een grootschalig survey. Er is dus geen sprake geweest van een volledig gecontro-
leerde experimentele opzet, zodat het resultaat van een afzonderlijke maatregel moeilijk 
te bepalen is. Dat er geen experimenten (split run) zijn opgezet met het inzetten van 
tweetalige interviewers, het herbenaderen van weigeraars en het uitbreiden van contact-
pogingen voor bepaalde subgroepen, is voornamelijk uit kostenoverwegingen en res-
ponsmaximalisatie. De nu gehanteerde aanpak is misschien wel kostenefficiënt, maar de 
resultaten zijn moeilijker te evalueren.
Ondanks deze beperking van een ‘real life setting’ lijkt echter afdoende bewezen dat het 
goed mogelijk is om voor moeilijk waarneembare minderheidsgroepen een maatwerk-
benadering te hanteren die de respons verhoogt en de verschillen in non-responscom-
positie tussen groepen verkleint, zodat de kans op responsvertekening afneemt. Hierbij 
moet natuurlijk wel de kanttekening worden gemaakt dat er rekening moet worden 
gehouden met de kosteneffectiviteit. De kosten kunnen voor sommige responsverho-
gende maatregelen erg oplopen. Zo leidt een uitbreiding van maximaal vier naar acht 
contactpogingen (bij herbenaderen) tot hoge interviewerkosten en levert dat niet voor 
iedere minderheidsgroep een overeenkomstige responsstijging op.
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Noten

1 Personen afkomstig uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië (behalve Japan en Indonesië). 
2 Alleen in het Turks en Arabisch vertaald; niet in het Berbers omdat dit geen geschreven taal is.
3 Alleen bij Turkse en Marokkaanse Nederlanders, omdat Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders 

als moedertaal Nederlands hebben.
4 Alleen in deze gemeenten zijn voor iedere groep de steekproefaantallen in overeenstemming 

met hun bevolkingsaandeel getrokken (zelfselecterende gemeenten). Daarnaast zijn bewoners 
van grote steden het moeilijkst bereikbaar en weigeren ze het vaakst, waardoor evaluatie van de 
effectiviteit van de op maat gemaakte strategie voor deze groepen het meest relevant is.

5 http://www.aapor.org/Response_Rates_An_Overview/1493.htm (response rate 5).
6 Volgens de AAPOR (2008) hoort 'Out of sample - other strata than originally coded' tot de 

oneigenlijke nonrespons. Bij het LAS is de steekproef getrokken onder respondenten die 
woonachtig waren in de grootste 50 gemeenten van Nederland. Door de verhuizing kan niet 
worden uitgesloten dat ze al niet meer tot het stratum behoorden waar ze op het moment van 
trekking volgens het steekproefkader in vielen vanwege trage registratie. Hierdoor zijn verhuisde 
personen tot de oneigenlijke nonrespons gerekend. In het kader van de vergelijkbaarheid is 
dezelfde procedure toegepast bij de responsberekening van het SIM. 

7 Hierbij wijken de veldwerkuitkomsten van het l a s en het sim voor een groep significant van 
elkaar af als er bij de gestandaardiseerde residuen van een veldwerkuitkomst tussen het l a s en 
sim een absoluut verschil van minimaal 2 is.

8 Onder Antilliaanse Nederlanders worden Nederlanders van Antilliaanse of Arubaanse afkomst en 
hun kinderen verstaan.

9 De Z-score van een stochastische variabele X met verwachtingswaarde μ en standaardafwijking σ 
is de afwijking van zijn verwachtingswaarde, uitgedrukt in eenheden van de standaardafwijking. 

10 Om na te gaan of dit verschil significant is, werd een 95%-betrouwbaarheidsinterval rondom 
beide Cramer’s V’s uitgerekend (Agresti 1984; Smithson 2003; Wickens 1989: 218-245). De 
betrouwbaarheidsintervallen hebben geen overlap (95%-betrouwbaarheidsinterval Cramer’s VLas 
[0,1203;0,1499]; Cramer’s VSim[0,0838;0,1152]), wat betekent dat de veldwerkuitkomsten voor de 
groepen in het sim significant meer gelijk zijn dan in het l a s. De formule voor het berekenen van 
het betrouwbaarheidsinterval luidt als volgt: [;] 

( ∆l + r) / N(k-1); Vu  =[Vl = (∆u + r) / N(k-1)]  

 l = lower bound; u = upperbound; Δ = non centraliteitsparameter; k = min(r,c). 
11 Wel is bekend dat de herbenaderde adressen vooral van tweedegeneratie niet-westerse 

steekproefeenheden zijn. De tweede generatie is tijdens de eerste ronde hoofdzakelijk 
benaderd door autochtone interviewers. Er is niet exact te achterhalen hoeveel, maar de kans 
is zeer groot dat het merendeel van de herbenaderde adressen oorspronkelijk behoorde tot 
de steekproefeenheden die waren toegewezen aan autochtone interviewers. Daarnaast zijn in 
sommige gevallen Marokkaans- en Turks-Nederlandse bruto steekproefelementen benaderd 
door een interviewer met een andere niet-westerse herkomst dan de in de analyse onderzochte 
interviewers. Deze zijn buiten beschouwing gelaten. 

12 De interviewers van Marokkaanse herkomst moesten eigenlijk alleen worden ingezet onder 
oudkomers vanwege de verwachte taalproblemen.

13 In een vergelijking waarbij taalproblemen zijn samengevoegd met weigeringen (zoals gangbaar is) 
en non-contact en onbereikbaarheid tijdens veldwerkperiode (wat niet onaannemelijk is) blijft het 
responsverschil significant maar het aantal weigeringen en non-contacten beide niet. 



42

op m a at gem a ak t ?

14 Vanwege afrondingsverschillen telt deze verdeling niet op tot 100%.
15 Vanwege afrondingsverschillen telt deze verdeling niet op tot 100%.
16 De celverwachting bij veldwerkuitkomst ‘taalproblemen’ is buiten de analyse gelaten, omdat dit 

leidde tot een verwachte frequentie lager dan 5 hetgeen een chi2-toets als vereiste heeft.
17 Het toetsen op de homogeniteit van de verdelingen van de veldwerkuitkomsten voor oud- en 

jongkomers afzonderlijk is niet mogelijk vanwege lage celverwachtingen in 40% van de cellen bij 
de oudkomers benaderd door een Nederlandse interviewer en bij jongkomers benaderd door een 
interviewer van Turkse herkomst.
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bijlage a Overzichten van de contactpogingen per maand in de vier 
grote steden onder oud- en jongkomers van Marokkaanse 
en Turkse herkomst

Tabel A.1

Percentage contactpogingen ondernomen bij Marokkaans-Nederlandse oudkomers in de vier grote 

steden uitgesplitst naar maand en etniciteit van de interviewer(exclusief herbenaderingspogingen)

maand totaal

percentage van het totaal 
aantal contactpogingen 
ondernomen door

maart 
2006

april 
2006

mei 
2006

juni 
2006

juli 
2006

aug 
2006

sept 
2006

okt 
2006

nov 
2006

dec 
2006

Nederlandse interviewer
(n = 226) 0,4 1,8 3,5 3,1 0,4 4,0 22,6 25,7 38,5 100,0

interviewer van 
Marokkaanse herkomst
(n = 801) 1,5 3,7 2,9 6,0 2,2 4,6 15,9 27,7 24,5 11,0 100,0

Tabel A.2

Percentage contactpogingen ondernomen bij Marokkaans-Nederlandse jongkomers in de vier grote 

steden uitgesplitst naar maand en etniciteit van de interviewer (exclusief herbenaderingspogingen)

interviewer maand totaal

percentage van het totaal 
aantal contactpogingen 
ondernomen door

maart 
2006

april 
2006

mei 
2006

juni 
2006

juli 
2006

aug 
2006

sept 
2006

okt 
2006

nov 
2006

dec 
2006

Nederlandse interviewer
(n = 640) 2,2 13,9 12,2 14,2 8,1 6,6 14,8 11,3 9,2 7,5 100,0

interviewer van 
Marokkaanse herkomst
(n = 112) 22,4 67,3 10,2 100,0
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Tabel A.3

Totale aantal contactpogingen ondernomen bij Turks-Nederlandse oudkomers in de vier grote steden 

uitgesplitst naar maand en etniciteit van de interviewer (exclusief herbenaderingspogingen)

maand totaal

percentage van het totaal 
aantal contactpogingen 
ondernomen door

maart 
2006

april 
2006

mei 
2006

juni 
2006

juli 
2006

aug 
2006

sept 
2006

okt 
2006

nov 
2006

dec 
2006

Nederlandse interviewer
(n = 67) 1,5 10,4 3,0 37,3 28,4 19,4 100,0

interviewer van Turkse 
herkomst
(n = 581) 2,2 13,1 10,5 15,3 3,4 11,5 29,1 9,5 4,6 0,7 100,0

Tabel A.4

Totale aantal contactpogingen ondernomen bij Turks-Nederlandse jongkomers in de vier grote  

steden uitgesplitst naar maand en etniciteit van de interviewer (exclusief herbenaderingspogingen)

maand totaal

percentage van het totaal 
aantal contactpogingen 
ondernomen door

maart 
2006

april 
2006

mei 
2006

juni 
2006

juli 
2006

aug 
2006

sept 
2006

okt 
2006

nov 
2006

dec 
2006

Nederlandse interviewer
(n = 631) 2,5 8,2 9,0 18,1 9,4 6,7 16,3 12,8 10,8 6,2 100,0

interviewer van Turkse 
herkomst
(n = 46) 80,4 13,0 6,5 100,0

Bron: scp (veldwerkbestand sim’06)
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Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Werkprogramma
Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt twee keer per jaar zijn Werkprogramma vast. 
De tekst van het lopende programma is te vinden op de website van het scp: www.scp.nl.

scp-publicaties
Onderstaande lijst bevat een selectie van publicaties van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau. Deze publicaties zijn verkrijgbaar bij de boekhandel, of via de website van het scp. 
Een complete lijst is te vinden op deze website: www.scp.nl.

Sociale en Culturele Rapporten
Investeren in vermogen. Sociaal en Cultureel Rapport 2006. isbn 90-377-0285-6
Betrekkelijke betrokkenheid. Studies in sociale cohesie. Sociaal en Cultureel Rapport 2008. 
isbn 978-90-377-0368-9

scp-publicaties 2009
2009/1 Nooit meer dezelfde. Gevolgen van misdrijven voor slachtoffers (2009). Willemijn Lamet en 

Karin Wittebrood. isbn 978-90-377-0402-0
2009/2 Emancipatiemonitor 2008 (2009). Ans Merens en Brigitte Hermans (red.). 

isbn 978-90-377-0406-8
2009/3 Goede buren kun je niet kopen. Over de woonconcentratie en woonpositie van niet-westerse 

allochtonen in Nederland (2009). Jeanet Kullberg, Miranda Vervoort en Jaco Dagevos. 
isbn 978-90-377-0401-3

2009/4 De jeugd een zorg. Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2009 (2009). John Stevens, 
Evert Pommer, Hetty van Kempen, Elke Zeijl, Isolde Woittiez, Klarita Sadiraj, 
Rob Gilsing, Saskia Keuzenkamp. isbn 978-90-377-0355-9

2009/5 Mantelzorg. Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007 (2009). 
Alice de Boer, Marjolein Broese van Groenou en Joost Timmermans (red.).  
isbn 978-90-377-0408-2

2009/6 At a glance. Summaries of 16 scp research projects in 2008. isbn 978-90-377-0413-6
2009/7 Vrijwilligerswerk in meervoud. Civil society en vrijwilligerswerk 5 (2009). Paul Dekker en 

Joep de Hart. isbn 978-90-377-0348-1
2009/8 Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars. Trends in cultuurparticipatie en media-

gebruik (2009). Andries van den Broek, Jos de Haan en Frank Huysmans. 
isbn 978-90-377-0400-6

2009/9 Making up the Gap. Migrant Education in the Netherlands (2009). Lex Herweijer. 
isbn 978-90-377-0433-4

2009/10 Gelukkig voor de klas?. Leraren voortgezet onderwijs over hun werk. Ria Vogels.
  isbn 978-90-377-0340-5
2009/11 Rules of Relief. Institutions of social security, and their impact (2009). J.C. Vrooman.
  isbn 978-90-377-0218-7
2009/12 Overlast en verloedering ontsleuteld (2009). Lonneke van Noije en Karin Wittebrood. 

isbn 978-90-377-0436-5
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2009/13 Crisis in aantocht? Verdiepingsstudie Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2008 (2009). 
Paul Dekker, Tom van der Meer, Peggy Schyns en Eefje Steenvoorden.

  isbn 978-90-377-0404-4
2009/14 De sociale staat van Nederland 2009 (2009). Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer,
  Evert Pommer, Peggy Schyns (red.). isbn 978-90-377-0434-1
2009/15 Deeltijd (g)een probleem. Mogelijkheden om de arbeidsduur van vrouwen met een kleine deel-

tijdbaan te vergroten (2009). Saskia Keuzenkamp (red.), Carlien Hillebrink,
  Wil Portegijs, Babette Pouwels. isbn 978-90-377-0448-8
2009/16 De toekomst van de mantelzorg (2009). Klarita Sadiraj, Joost Timmermans,
  Michiel Ras, Alice de Boer. isbn 978-90-377-0435-8
2009/17 Vergrijzing, verpleging en verzorging. Ramingen, profielen en scenario’s
  2005-2030 (2009). Isolde Woittiez, Evelien Eggink, Jedid-Jah Jonker,
  Klarita Sadiraj. isbn 978-90-377-0422-8
2009/18 Jaarrapport integratie 2009 (2009). Mérove Gijsberts, Jaco Dagevos (red.)
  isbn 978-90-377-0446-4
2009/19 Werkloos in crisistijd. Baanverliezers, inkomensveranderingen en sociale gevolgen; een verken-

ning (2009). Cok Vrooman. isbn 978-90-377-451-8 
2009/20 Maten voor gemeenten. Een analyse van de prestaties van de lokale overheid (2009). B. Kuhry 

en J.J.J. Jonker. isbn 978-90-377-0452-5

scp-publicaties 2010
2010/1 Liever mark dan Mohammed? Onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie van niet-westerse 

migranten via praktijktests (2010). Iris Andriessen, Eline Nievers, Laila Faulk, 
Jaco Dagevos. isbn 978-90-377-0421-1

2010/2 Op weg met de Wmo. Evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2007-2009 (2010). 
Mirjam de Klerk, Rob Gilsing en Joost Timmermans (red.), Gijs van Houten, Anna 
Maria Marangos, Mathijs Tuynman, Martha Dijkgraaf, Jennifer van den Broeke, 
Judith van der Veer, Jelmer Shalk, Jurjen Iedema, Alice de Boer.

  isbn 978-90-377-0463-1
2010/4 Steeds meer verstandelijk gehandicapten? Ontwikkelingen in vraag en gebruik van zorg voor 

verstandelijk gehandicapten 1998-2008 (2010). Michiel Ras, Isolde Woittiez, Hetty van 
Kampen, Klarita Sadiraj. isbn 978-90-377-0468-6

2010/5 Een baanloos bestaan. De betekenis van werk voor werklozen, arbeidsongeschikten en
  werkenden (2010). Patricia van Echtelt. isbn 978-90-377-0350-4
2010/6 The social state of the Netherlands 2009 (2010). Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer, Evert 

Pommer, Peggy Schyns (red.). isbn 978-90-377-0466-2
2010/7 The minimum agreed upon. Consensual budget standards for the Netherlands (2010). Stella 

Hoff, Arjan Soede, Cok Vrooman, Corinne van Gaalen, Albert Luten, Sanne 
Lamers. isbn 978-90-377-0472-3

2010/8 Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden (2010). Annette Roest, Anne 
marike Lokhorst, Cok Vrooman. isbn 978-90-377-0493-8

2010/9 Beperkt aan het werk. Rapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsparticipatie 
(2010). Gerda Jehoel-Gijsbers. isbn 978-90-377-0489-1 

scp-essays
1 Voorbeelden en nabeelden (2005). Joep de Hart. isbn 90-377-0248-1
2 De stem des volks (2006). Arjan van Dixhoorn. isbn 90-377-0265-1
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3 De tekentafel neemt de wijk (2006). Jeanet Kullberg. isbn 90-377-0261-9
4 Leven zonder drukte (2006). Tjirk van der Ziel met een naschrift van Anja Steenbekkers en 

Carola Simon. isbn 90-377-0262-7
5 Otto Neurath en de maakbaarheid van de betere samenleving (2007). Ferdinand Mertens. 

isbn 978-90-5260-260-8

Overige publicaties
Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2009. Deel 1 (2009). Eefje Steenvoorden, 

Peggy Schyns en Tom van der Meer. isbn 978-90-377-0417-4
Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2009. Deel 2 (2009). Tom van der Meer, 

Paul Dekker en Eefje Steenvoorden. isbn 978-90-377-0418-1
Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2009. Deel 3 (2009). Eefje Steenvoorden, 

Tom van der Meer en Paul Dekker. isbn 978-90-377-0447-1
Wmo Evaluatie. Eerste tussenrapportage. De invoering van de Wmo: gemeentelijk beleid in 2007 (2008). 

Gijs van Houten, Mathijs Tuynman en Rob Gilsing. isbn 978-90-377-0390-0
Wmo Evaluatie. Tweede tussenrapportage. Ondersteuning en participatie van mensen met een lichamelijke 

beperking (2009). Anna Maria Marangos, Mieke Cardol en Mirjam de Klerk. 
isbn 978-90-377-0399-3

m/v. scp-nieuwjaarsuitgave 2009 (2009). isbn 978-90-377-0411-2
Definitief advies over het Wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2009 (2009). Evert Pommer, 

Ab van der Torre, Evelien Eggink. isbn  978-90-377-0415-0
t bo/eu en t b o/nl. Een vergelijking van twee methoden van tijdbestedingsonderzoek (2009). 

Carlijn Kamphuis, Remko van den Dool, Andries van den Broek, Ineke Stoop, Patty Ade-
laar, Jos de Haan. isbn 978-90-377-0423-5

Kunnen alle kinderen meedoen? Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van arme kinderen 
(2009). Gerda Jehoel-Gijsbers. isbn 978-90-377-0416-7

Werken en weldoen. Kiezen voor betaalde en onbetaalde arbeid (2009). Ingrid Ooms, Jedid-Jah 
Jonker, Ab van der Torre. isbn 978-90-377-0403-7

Genoeg om van te leven. Focusgroepen in discussie over de minimale kosten van levensonderhoud (2009). 
Stella Hoff, Arjan Soede, Cok Vrooman, Corinne van Gaalen, Albert Luten, Sanne Lamers. 
isbn 978-90-377-407-5

Profielen van vragers naar aw bz-g g z (2009). Cretien van Campen. isbn 978-90-377-0444-0
Sociale uitsluiting: een meetinstrument (2009). Gerda Jehoel-Gijsbers (scp), Wendy Smits (cbs), 

Jeroen Boelhouwer (scp) en Harry Bierings (cbs). isbn 978-90-377-0427-3
Sociale samenhang in de wijk. nsv actualiteitencollege 2008 (2009). Maurice  Gesthuizen en Vic Veld-

heer (red.). isbn 978-90-377-0445-7
Meten wat leeft? Achtergrondstudie bij het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (2009). Paul Dekker 

(red.).  isbn 978-90-377-0419-8
VeVeRa-III. Ramingen verpleging en verzorging 2005-2030 modelbeschrijving (2009). Evelien Eggink, 

Jedid-Jah Jonker, Klarita Sadiraj, Isolde Woittiez. isbn 978-90-377-0356-6
Sporten gemeten. Methodologische aspecten van het onderzoek naar sportdeelname (2009). 

Koen Breedveld,  Annet Tiessen-Raaphorst. isbn 978-90-377-0358-0
Hoe het ons verging... Traditionele nieuwjaarsuitgave van het scp (2010). Paul Schnabel (red.). 

isbn 978-90-377-0465-5
Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2009. Deel 4 (2010). Paul Dekker, Tom van 

der Meer en Irene de Goede. isbn 978-90-377-0464-8
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Wmo Evaluatie. Vierde tussenrapportage. Ondersteuning en participatie van mensen met een lichamelijke 
beperking; twee jaar na de invoering van de Wmo (2010). A. Marangos, M. Cardol, M. Dijkgraaf, 
M. de Klerk. isbn 978-90-377-0470-9

Op weg met de Wmo. Journalistieke samenvatting door Karolien Bais. Mirjam de Klerk, Rob Gilsing en 
Joost Timmermans. Samenvatting door Karolien Bais (2010). isbn 978-90-377-0469-3

NL Kids online. Risico’s en kansen van internetgebruik onder jongeren (2010). Jos de Haan. 
isbn 978-90-377-0430-3

Kortdurende thuiszorg in de awbz. Een verkenning van omvang, profiel en afbakening (2010). Maaike 
den Draak. isbn 978-90-377-0471-6

De publieke opinie over kernenergie (2010). Paul Dekker, Irene de Goede, Joop van der Pligt.
isbn 978-90-377-0488-4

Op maat gemaakt? Een evaluatie van enkele responsverbeterende maatregelen onder Nederlanders van niet-
westerse afkomst (2010). J. kappelhof. isbn 978-90-377-0495-2


